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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

Ondernemen 
in coronatijd: 
de 
dienstverleners

GMK en de 
Anjeractie

Coronaproof 
Heemhuis 
De Drijehornick 
weer open

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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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58

Nuenen, Kapperdoesweg 8 
www.coppelmans.nl

A.s. vrijdag, 
zaterdag en 
zondag

Feliciteren   
voor geslaagden
Rond de Linde wil de komende pe-
riode, net zoals in voorgaande jaren, 
haar lezers de gelegenheid geven 
de Nuenense jeugd te feliciteren 
met het behalen van het eindexa-
men van het voortgezet onderwijs. 

De felicitatie moet voorzien zijn van 
de naam/namen van de afzender(s), 
de naam voor wie de felicitatie be-
stemd is, op welke school het diplo-
ma is behaald en voor welk type 
onderwijs de leerling geslaagd is. 

Stuur de felicitatie naar:
geslaagden@ronddelinde.nl

Be Good!by Schelp Holding BV

De Verenigde Straten van
Nuenen

Koopzondag in het centrum
Zondag 14 juni stond bij heel veel Nuenenaren in de agenda al aange-
kruist. De 2de zondag van juni: De jaarlijkse Van Goghmèrt. Al vele jaren 
een niet weg te denken evenement op de Nuenense activiteitenkalender. 
Helaas is ook dit evenement, zoals zoveel deze zomer, geannuleerd in 
verband met het coronavirus. 

Ook de ondernemers in het centrum 
van Nuenen vinden het erg jammer 
dat de van Goghmèrt voor dit jaar 
niet door kan gaan, maar om de pijn 
toch maar een beetje te verzachten, 
hebben zij, in samenwerking met de 
Stichting Centrum management, 
voor deze zondag een extra koop-
zondag ingelast.
Geen groots evenement helaas, maar 
wel zijn nagenoeg alle winkels voor u 
extra geopend, sowieso tussen 12.00 

Aanstaande zondag

KOOPZONDAG
in het centrum

Wij zijn 
open!

De vlag hangt uit in Nuenen   
bij winkelcentrum Kernkwartier
Op een zonovergoten woensdag-
middag werd rond het middaguur de 
vlag gehesen bovenop de nieuwe 
entree van winkelcentrum Kernkwar-
tier in Nuenen, ter ere van het berei-
ken van het ‘hoogste punt’. Op dit 
moment zijn we halverwege de revi-
talisering en het hoogste punt werd 
onlangs bereikt. Genoeg reden om 

het hardwerkende team te trakteren 
op een feestlunch van Cafetaria Vin-
nie’s, niet geheel toevallig gevestigd 
in het winkelcentrum. Dennis Wou-
terse van Park Vastgoed sprak vooraf-
gaand het aanwezige personeel toe, 

waarbij met name de flexibele en ge-
motiveerde sfeer binnen het bouw-
team werd geprezen. Hierdoor is niet 
alleen de sfeer binnen het team 
goed, maar blijft de houding en me-
dewerking van winkeliers en bezoe-
kers positief. Vervolgens kon ie-
dereen gaan genieten van een 
welverdiende lunch. Naar verwach-
ting zal het nieuwe Kernkwartier me-
dio oktober worden opgeleverd.

Oplossingen voor duurzamer 
wonen en leeftijdsbestendige 
aanpassingen
Door Gerrit van Ginkel

Zeer binnenkort zullen de bewoners van de 
Refeling, het Puyven en de Refelingse Erven een brief aantre� en 
met meer informatie over de Stichting ‘De Verenigde Straten van Nuenen’. 
Hierin staan onder meer de inlogcode voor een website waarop uw huis 
staat afgebeeld in 3D. Er waren voorlichtingsavonden in Het Klooster ge-
pland maar deze konden niet doorgaan door de Coronacrisis. Als de lucht 
wat opgeklaard is, zullen deze avonden zeker doorgang vinden.

Via de website WoonConnect treft u 
uw eigen woning aan in 3D. Daar 
kunt u aangeven wat voor de toe-
komst voor u zelf belangrijk is. Het 
kan zijn dat u denkt aan het verduur-
zamen van uw woning door isolatie 
van uw huis, aanschaf van zonnepa-
nelen, aanschaf warmtepomp, ver-
vangen van de dakpannen, aanschaf 
dubbel glas of uw woning gasvrij ma-
ken.  Ook is het mogelijk uw huis ge-
schikt te maken voor een probleem-
loze oude dag. U kunt denken aan 
een extra (slaap)kamer of douche te 
laten bouwen, een traplift, domotica 
toepassingen te instaleren of bijvoor-
beeld een camera bij de voordeur. 
Het is belangrijk om meteen te zien 
wat het rendement is van de veran-
deringen en wat de kosten zijn.

Bij de introductie van de aanleg van 
het supersnelle glasvezelnet van Ons 
Net werd ook toegezegd dat die orga-
nisatie met beloftes zou komen om 
het glasvezelnetwerk te benutten 
voor toepassingen voor verduurza-
ming en leeftijdsbestendige projec-
ten of onderwijs op afstand, digitaal 
vergaderen en digitale consulten. Op 
die applicaties moest even gewacht 
worden omdat de initiators van Ons 
Net in gedachten verder waren dan 
de praktische oplossingen destijds.

De uitrol van de Stichting De Verenig-
de Straten van Nuenen is een prak-
tijkvoorbeeld dat men nu wel zo ver 

is om het gebruiksgemak van het su-
persnelle netwerk volledig te benut-
ten. Via de website WoonConnect 
kunt u komen tot een geheel vrijblij-
vende opgave en onderbouwing van 
de mogelijkheden. Het voordeel is 
dat u met meerdere opdrachtgevers 
wel interessant bent voor een offerte 
bij een aannemer. Architectenbureau 
de Twee Snoeken uit Den Bosch ont-
wikkelde de website waarop u uw 
huis 3D terugziet en waarin u veran-
deringen kunt aanbrengen die het 
huis toekomstbestendig of duur-
zaam maken.

Door de bijdrage van verschillende 
sponsoren zoals VNO-NCW Brabant 
Zeeland, Provincie Noord-Brabant, 
RABObank regio Eindhoven, Close 
the Gap, Gemeente Nuenen, Schelp 
BV, Be Good!, De Twee Snoeken, het 
Regionaal Energieloket en Coöpera-
tie Ons Net, is het gebruik van de 
website geheel gratis en wordt u ge-
vrijwaard van reclames of andere bij-
werkingen.

De Verenigde Straten van Nuenen 
helpt u te komen tot dezelfde vraag 
in uw straat en zo kunt u komen tot 
collectieve afspraken met overhe-
den, financiers en aannemers. Voor 
vragen aan WoonConnect kunt u bel-
len met de helpdesk 073 750 63 65.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: De Stich-
ting De Verenigde Straten van Nue-

nen verkoopt geen zonnepanelen of 
warmtepompen. Ze wil u in staat stel-
len opdrachten te koppelen en zo 
een betere prijs of betere condities af 
te dwingen door gezamenlijke aan-
koop of opdrachtverlening. Het ini-
tiatief van De Verenigde Straten van 
Nuenen is ontplooid door Kees Ro-
vers die via zijn uitgebreid netwerk 
hiervoor bij verschillende bedrijven, 
instellingen en de Provincie Noord-
Brabant interesse wist te wekken. 
Kees heeft veel steun gehad van en 
kunnen sparren met de leden van de 
club Oud is In, het bestuur van Ons 

Net, fracties in de gemeenteraad, be-
stuurders en ambtenaren op het ge-
meentehuis, de computerclub van 
PVGE en met bewoners en buurtver-
enigingen. Hierdoor is iets ontstaan 
dat aansluit bij de diverse belangen 
van de bewoners.

De Provincie wilde het project in 
Nuenen zelfs als pilotproject bestem-
pelen. Als het slaagt, kan Nuenen net 
als bij de uitrol van Ons Net weer 
voorop lopen in Brabant op het ge-
bied van innovatie.

Zie ook de achterpagina

en 17.00 uur. Geen lange rijen met 
kramen buiten, maar bijna elke win-
kel zal wel wat extra’s binnen doen. 
Geen podia met live muziek, maar 
gelukkig is de Horeca wel weer open. 
Natuurlijk zal alles op gepaste af-
stand gebeuren en zullen alle veilig-
heidsmaatregelen in acht worden 
genomen. Wij hopen dat u als bezoe-
ker hier ook alle begrip voor zult heb-
ben en hieraan mee wilt werken. Bij 
voorbaat dank hiervoor.

De ondernemers nodigen u van har-
te uit om zondag naar ons gezellige 
centrum te komen en weer te genie-
ten van ons mooie winkelaanbod en 
onze gezellige terrassen in ons brui-
sende centrum. Tot zondag!
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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:

Hondenpoep, ruim het even op, kleine moeite.

De meesprekers kunnen zich uiterlijk melden bij gri�e@
nuenen.nl dit  i.v.m. RIVM maatregelen:
• Ruimte - maandag 15 mei 2020, voor 12.00 uur.
• Samenleving - dinsdag 16 juni 2020, voor 12.00 uur 
• Gecombineerde commissie - woensdag 24 juni 2020, 

voor 12.00 uur

CO2 WEETJE
Isoleren een goed idee?
Jazeker. De regeling subsidie energiebesparing eigen huis 
(SEEH-regeling) die gericht is op isolatie is tijdelijk ver-
ruimd. In plaats van 20% van de kosten wordt van 1 juni 
tot en met 31 december 2020 30% van de kosten vergoed. 
Kijk op www.rvo.nl voor de voorwaarden.
Isoleren zorgt voor een comfortabel huis en je bespaart 
op energiekosten. Een goed idee dus.

COMMISSIEVERGADERINGEN
Met inachtneming van de RIVM maatregelen is er geen
publieke tribune aanwezig, als ook geen zitplaatsen voor 
de pers. De vergadering is live te volgen via nuenen.raads-
informatie.nl  en het LON. (hier staan ook de agenda’s en 
stukken)
16 juni Commissie Ruimte
• Afronding Eeneind II Zuid
• Zienswijze begroting 2021 BLINK
• Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Zandstraat 29
• Verkeersveiligheid Boord
• Programma Wonen
• Voorstel n.a.v. motie ontsluiting Nuenen-West/ Opwet-

tenseweg

17 juni Commissie Samenleving
• Sporthal De Hongerman
• Monitor Sociaal Domein

18 juni Commissie Algemene Zaken – is geannuleerd

25 juni Gecombineerde Commissie 
• Jaarrekening 2019
• Jaarrapportages projecten 2019 
• Algemene Plaatselijke Verordening 2020
• Aanbesteding accountants

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het spreekrecht.

CORONAVIRUS COVID-19
Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland 
onder controle.
• Heeft u milde klachten? Blijf thuis en laat u testen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
• Was vaak uw handen.
• Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Laat u testen als je klachten hebt
Vanaf 1 juni roept de rijksoverheid op, als je klachten hebt 
(verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van 
smaak en geur), je te laten testen op het coronavirus. De 
test kan aantonen of je het coronavirus op het moment 
van afnemen hebt. De test is kosteloos en wordt aange-
boden door de overheid. De GGD voert de testen uit.

Hoe vraag ik een test aan?
Tussen 08.00   en 20.00 uur kun je een afspraak maken 
voor een test via telefoonnummer (0800)  12 02. Er wordt 
dan gekeken op welke testlocatie je snel terecht kunt. Voor 
het maken van een afspraak is het belangrijk dat je jouw 
Burgerservicenummer bij de hand hebt. Blijf verder thuis 
en ga alleen naar buiten voor de test.

Hoe verloopt een afspraak op een testlocatie?
Bij aankomst worden je gegevens gecontroleerd. Daarom 
is het belangrijk dat je jouw identiteitsbewijs en afspraak-
bevestiging meeneemt. Als je met de auto bent kun je voor 
de test zelf meestal in de auto blijven. Met een watten-
staa¨e wordt slijm uit je keel en je neus afgenomen.

Wanneer krijg ik de uitslag?
Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 
uur telefonisch bericht. Je blijft thuis totdat je de uitslag 
weet. Als het coronavirus niet wordt aangetoond, blijf dan 
thuis tot de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn en werk 
naar vermogen vanuit huis. Heb je wel het coronavirus, 
dan neemt de GGD contact met je op voor een bron- en 
contactonderzoek. Je moet dan in ieder geval een week 
thuisblijven en tot de klachten 24 uur voorbij zijn. Je huis-
genoten moeten 2 weken thuisblijven.  

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

3 juni 2020

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen:

Dit advies geldt per 15 juni.

Openbaar vervoer: alleen voor 
noodzakelijke reizen en draag een 
niet-medisch mondkapje.

Je kunt alleen reizen naar landen 
met een geel reisadvies. 

Reizen naar landen met een oranje 
of rood reisadvies wordt afgeraden. 
Kom je terug uit zo’n land, dan moet 
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Weet waarvoor je verzekerd bent 
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 
is inbegrepen. 

Informeer je goed voor vertrek over het 
land van bestemming en de maatregelen 
die er gelden. Lees het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl.

Download de Reisapp van 
Buitenlandse zaken en zet pushberichten 
aan. Houd tijdens je vakantie het 
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Voor iedereen geldt:

Krijg je klachten tijdens je vakantie 
in het buitenland? Meld je dan bij de 
lokale gezondheidsautoriteiten.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een 
afspraak via 0800-1202.

Weet welke maatregelen gelden 
tijdens je vliegreis of in landen waar je 
doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 
die in Nederland gelden. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl
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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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VAN DEN WILDENBERG
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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
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Gratis vervangend vervoer

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Onze Kado Kaart
Leuk om te geven, Lekker om te krijgen!!

Shoarma Pakket
...................500 gram vlees, 5 broodjes en saus 7,50
Summer Bite
“Variatie aan gehakt balletjes”  .......... 100 gram 1,95
150 gram Filet Americain +
100 gram Gebraden Gehakt ............ 2,95
Milano Spies
“Overheerlijke spies in pan of BBQ” 100 gram 1,95
Kiproulettes
..............................................................4 stuks 7,95
Oerhammetje
“Alleen even opwarmen, uit eigen keuken”
 ...........................................................per stuk 3,00

De Best Belegde Broodjes!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

Tips voor Vaderdag!

Erdinger Weißbier
0,5lt. €1,20

Cointreau
Triple Sec 0,7lt. €19,95 

Jägermeister 
Met zakflacon 0,7lt. €16,95 

Glen Moray
12 years old Single Malt
Whisky 0,7lt.  €31,50 

The Famous Grouse
Scotch Blended Whisky

+ 2 glazen 0,7lt. €12,95 
Cocktail Shaker + 

Attributen
Acties geldig tot Vaderdag

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 263 59 00 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Een bevlogen 
ondernemer 
verdient een 
betrokken adviseur.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

21 juni
Vaderdag 

Koop uw vaderdag 
kado bij de lokale 

ondernemer
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zal gebruikt worden om concerten te 
organiseren, instrumenten te revise-
ren, muziek aan te kopen, enzovoort.
Zodat cultuur in het mooie Brabantse 
land kan blijven bloeien.

Meer info over het GMK vindt u op: 
www.gerwensmuziekkorps.nl of via 
onze facebooksite.
De Anjeractie duurt nog tot en met 
13 juni.

Houtworm
Er zijn er die wonen in de vruchten
in appel of in peer.
Ik kan dat vreemde volk niet luchten;
dat zeg ik elke keer.
Ik heb mijn plek allang gevonden
in eik, of iep of lindenhout.
Daar voed ik vrouw en kindermonden.
Er is nog steeds een regenwoud.
Helaas is pas iets in gaan storten:
het bleek een oude tafelpoot.
Wij moeten onze werktijd korten,
want anders wordt ons werkveld schroot.

Klaas de Graaff

GMK en de Anjeractie

kunnen blijven bestaan. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (Anjeractie) is 
zo'n fonds.
Door de coronacrisis kunnen de le-
den van het GMK niet langskomen 
voor een collecte, maar met de QR-
code kunt u ons toch steunen! Scan 
de code via de app van uw bank en 
maak een zelfgekozen bedrag over.

Omdat de Anjeractie 75 jaar en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar 
bestaat, gaat 100 procent van de op-
brengst naar het GMK. Dat betekent 
dat uw geld in Nuenen c.a. blijft. Het 

Orkest GMK (Gerwens Muziekkorps) 
zorgt al 60 jaar voor muziek in Nue-
nen en de wijde omtrek. Afgelopen 
januari gaf dit orkest nog een spette-
rend Weens concert en volgend jaar 
staat een groots Musicalconcert op 
de planning, mét professioneel musi-
caltalent. Op 4 mei werd bij de do-
denherdenking het taptoesignaal en 
het Wilhelmus gespeeld door de ko-
perblazers van het GMK.

Gelukkig zijn er fondsen die zorgen 
dat dit soort orkesten, die het sausje 
zijn over de (Nuenense) samenleving, 

Opsluiting van onze ouderen    
is niet rechtsgeldig!
Hoezo boetes, opsluiting, maatregelen. Laat je niet intimideren. Ga de strijd aan. Hier 
een voorbeeld hoe dat heel goed is gedaan. 
Na veel onderzoek en telefoontjes hebben wij onze moeder uit haar LOCKDOWN be-
vrijd op 27-05-2020
Zij mag weer naar buiten en zonder consequenties weer naar binnen!
Hier is mijn verhaal:
Zoals velen met mij, weten wij dat ouderen nog steeds in de lockdown zitten. Zo ook 
mijn moeder van 83 jaar. In de afgelopen maanden zag ik haar, allebei aan een kant 
van een raam. In de laatste 3 weken was er veel verdriet. Zij wilde dit niet laten zien, 
maar de tranen stonden haar in de ogen. Mijn gevoel van weerstand werd met de dag 
groter. Hoe kan het nu zijn dat de ouderen nog steeds muurvast zitten?
Waarom kunnen ook zij niet even een blokje om, of met gepaste afstand samen op het 
terras voor het verzorgingshuis zitten? Ook kreeg ik verhalen te horen van andere ou-
deren die straf kregen en 14 dagen in quarantaine gingen als ze even stiekem door een 
hoog stalen hek met familie hadden gesproken! De weerstand werd nog meer gevoed 
door deze verhalen. Ik dacht, hebben we het hier over mensen? Of over dieren? Vorige 
week was ik weer bij haar. En ik zag een zielig hoopje mens. Bijna niet meer verstaan-
baar door haar zachte stem.. Even was ik stil, om daarna haar te vragen: “mam, als ik 
jou hier uit kan krijgen, zou je dit dan willen? En zou je dit durven"? Haar antwoord was 
volmondig “Ja"! Zij vulde dit aan en zei, “Liever dood, dan nog langer vast zitten!"
Maar er was toevallig dezelfde middag nog groepsoverleg met de directeur. De direc-
teur wilde er niets van weten en veegde het direct van tafel! Toen ging ik het internet op. 
RIVM site, daar stond niets over de opsluiting van ouderen. Alleen dat het een advies 
was. Artikel 11 van de grondwet, Artikel 15 van de grondwet en Artikel 22 van de grond-
wet waren duidelijk.(aanrader om dit te lezen). Daarna het RIVM gebeld. Daar werd mij 
uitgelegd dat zij niet gaan over de regels. Zij geven alleen adviezen. Oké, dacht ik, dat is 
dan best gek als iedereen mij vertelt dat zij de regels van het RIVM opvolgen. (ook Rut-
te) Het zijn dus geen regels, maar aanbevelingen. Dat is iets heel anders!
Weer gebeld met het verzorgingshuis en gevraagd of iemand met meer bevoegdheid 
mij te woord kon staan. Dit werd de directeur. Best een uitdaging omdat ik zijn stand-
punt al wist. Hij belde mij terug in de middag. Een gesprek van 45 min. Ik heb hem uit-
gelegd dat ik het niet meer aan mijn moeder verkopen kon dat zij nog steeds vast 
moest blijven zitten. En dat haar geestelijke en lichamelijke gesteldheid erg achteruit 
ging. Dat ik vond, dat dit nooit de bedoeling kan zijn van ‘beschermen’. Ook hij kwam 
weer met regels van RIVM en overheid. Ik wist hier inmiddels natuurlijk al veel vanaf en 
ben de confrontatie aangegaan. Ik heb hem uitgelegd dat dit nergens beschreven 
stond. En dat de wet iets anders zegt. En dat het vasthouden van mensen dus gijzeling 
is. Wat weer strafbaar is. Hij verschool zich achter het feit dat het niet wettelijk onder-
bouwd was en hij geen idee had wat de wet beschreef. Ergens in mij begon iets te borre-
len. De antwoorden van hem waren niet logisch. Ik ben toen weer met het plan geko-
men. Wat nu, zei ik, als ik 2x per week mijn moeder ophaal. En dat zij onder toezicht van 
mij met mij mee gaat naar mijn achtertuin. Zodat zij daar even een kopje koffie kan 
drinken en dan breng ik haar ook weer voor het avondeten weer terug. Nou dit kon niet. 
Want wat als zij corona mee terug nam! Dan kon het hele huis besmet worden. Ik hoor-
de alleen maar angst, angst, angst. Hoezo? Vroeg ik.
Als ik gezond ben en zij ook en we houden 1,5 meter afstand, dan kan er geen besmet-
ting plaatsvinden. Daarbij, coronabesmettingen zijn er bijna niet meer. Maar nee, hij 
hield zijn poot stijf. Hij begon zelfs te schermen met, “Als uw moeder dan corona krijgt, 
is het uw schuld! Wilt u dit op uw geweten hebben?"
Het gesprek werd er niet vrolijker op.( in deze fase moet men sterk gaan staan, want de 
weerstand die deze mensen bieden, is enorm!) Ik was er klaar mee. Ik heb hem verteld, 
“het gaat niet om wat u of ik wil. Ook niet of zij wel of niet besmet wordt. En ook niet dat 
u of de rest het een beter idee vindt."

Frans Martens, Dwerspad, Nuenen
(volgende week deel 2 van deze ingezonden ervaringen rond corona).

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

Massaal op zoek naar woning met tuin? 
De coronacrisis heeft nog geen negatieve gevolgen voor de woningmarkt. Al-
thans: uit de harde cijfers blijkt dat het aantal verkopen op peil blijft of zelf iets 
toeneemt. Daarnaast neemt het aanbod toe, dus meer mensen zetten hun wo-
ning te koop. Wat er achter die cijfers aan motieven schuilgaat, blijft specule-
ren. Het kan zijn dat mensen die al wat langer rondkijken naar een andere wo-
ning, nu denken: ik ga eerst verkopen en dan pas kopen. Terwijl de laatste jaren 
de markt zo krap was dat veel mensen eerst maar eens gingen kijken of ze de 
woning van hun dromen eigenlijk wel konden bemachtigen. 

Gevoelens van onzekerheid spelen dan een rol. Mensen willen voorkomen dat 
ze in economisch onzekere tijden met dubbele woonlasten komen te zitten. 
Maar misschien denken mensen ook: het kan zijn dat de verkoopprijzen over 
enige tijd gaan dalen en straks loopt de overwaarde die ik nu heb opgebouwd 
sterk terug, dus laat ik de winst nu vast pakken. Een prijsdaling doet zich welis-
waar nog niet voor, maar niemand kan echt in de toekomst kijken natuurlijk.
Opvallend is verder dat het zoekgedrag op Funda toeneemt. Meer mensen zijn 
kennelijk op zoek naar een andere woning en de filters ‘tuin’ en ‘buitenruimte’ 
worden bij dat zoeken 20% meer gebruikt dan voorheen. Hier is een mogelijke 
verklaring dat mensen die nu al geruime tijd gedwongen binnen zitten en 

soms in gezinsverband thuis werken en thuis studeren op 
zoek gaan naar meer bewegingsruimte en frisse lucht. Er 

zijn al experts die voorspellen dat de magneetwerking 
van de stad zijn kracht zal verliezen en dat jongeren 
en jonge gezinnen nu massaal op zoek gaan naar 
goedkopere woningen in het groen. Misschien wat 
verder van het werk, maar ja, als thuiswerken toch de 
norm wordt?

Ik denk eerlijk dat het zo’n vaart niet zal lopen. Grote ver-
schuivingen in behoeftepatronen gaan meestal vrij lang-

zaam. Er is meer dan één crisis voor nodig om jongeren 
uit de stad te krijgen. Juist zij hebben zich ook niet 
laten verdrijven uit parken en ik zie hen straks weer 
als eersten met de laptop op het terras zitten.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Pensioen Mien van Hoof
Op vrijdag 12 juni gaat Mien van Hoof-Habraken officieel na bijna 28 jaar 
in dienst te zijn geweest, met pensioen.

Eerst op de vleeswaren afdeling. In 
het begin mocht ze enkel vleeswaren 
uit de koelcel halen. Maar ze is uitein-
delijk doorgegroeid tot verantwoor-
delijke van de afdeling! Ook heeft 
Mien heel wat jaren in de personeels-
vereniging gezeten, waar ze menig 
feestje of andere gekkigheid mee 
heeft georganiseerd. Na wat om-
zwervingen is ze terecht gekomen bij 

Mien heeft bijna 28 jaar geleden een 
carrière switch gemaakt, ze werkte 
voorheen namelijk op kantoor bij 
Wasserij Morgenlicht. Inmiddels heeft 
ze een lange staat van dienst.
Ze is begonnen bij de Edah van Ton 
Grimberg en heeft vervolgens onder 
de vlag van Konmar en later Super de 
Boer gewerkt. En nu ruim 9 jaar bij 
Jan Linders.

Al jaren wordt er bezuinigd op cultuur, ook in Brabant. Hoe belangrijk cul-
tuur is, is wel te zien als je een keer naar het theater gaat. Cabaret, grote 
concerten, film, enzovoort. Maar óók op amateurgebied gebeurt er veel. 
In Nuenen overal vind je cultuur. Want ook de danslesjes van je nichtje of 
de trompetles van je buurjongen horen daarbij. Zonder cultuur zijn we 
saaie, grijze muizen.

de kassagroep, waar ze tot op de dag 
van vandaag nog met veel plezier 
werkt.

Daarnaast is Mien een reislustig type 
en heeft al veel van de wereld mogen 
zien. Vooral Zuid-Europa kent ze op 
haar duimpje dus mocht u nog tips 
willen hebben dan bent u bij Mien 
aan het goede adres. Van het reizen 
en kamperen kan ze na 12 juni met 
volle teugen gaan genieten, als het 
coronavirus niet teveel roet in het 
eten gooit. Hopen maar dat dat weer 
helemaal goed gaat komen, zodat ze 
kan genieten van haar pensioen sa-
men met haar man, kinderen en na-
tuurlijk Fame de hond.

Aangezien we rekening moeten hou-
den met het coronavirus, zullen we 
haar op gepaste wijze bedanken voor 
haar inzet van de afgelopen jaren. 
Helaas kunnen we niet het afscheid 
vieren zoals we gewend zijn en Mien 
zeker gewild had. Mocht u haar toch 
goedendag willen zeggen, dat kan, 
we zien u graag op 12 juni tussen 
12.30 en 16.00 uur. Wij zorgen dat dat 
op de gepaste 1,5 m wijze kan.

Namens het personeel van Jan Lin-
ders Nuenen, Mien bedankt dat je 
onze collega was en we wensen je 
nog heel veel gezonde jaren toe.
Geniet van je pensioen!

Wellicht tot vrijdag.
Team Jan Linders Nuenen
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JEUGDHULP
Nieuwe inkoopsamenwerking jeugdhulp: een 10 voor de jeugd!
De gemeente Helmond, de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Asten, 
Gemert-Bakel en Laarbeek) en Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beu-
gel, Waalre en Geldrop-Mierlo) kopen voortaan samen jeugdhulp in 
onder het motto: Een 10 voor de jeugd! De bedoeling is verschil te 
maken voor jeugdigen en gezinnen.

Kwaliteit en maatwerk
Door samen te werken borgen de tien gemeenten de kwaliteit en 
continuïteit van de zorg aan kinderen die hulp nodig hebben. Deze 
samenwerking zorgt er ook voor dat ze nog meer maatwerk kunnen 
bieden. De gemeenten hanteren vier uitgangspunten: passende hulp, 
tijdige hulp, kwaliteit en betaalbaarheid.

Zorgaanbieders 
Ieder gezin of kind heeft iets anders nodig. Daarom zijn ook verschil-
lende manieren van samenwerking met zorgaanbieders nodig. Alle 
tien de gemeenten in de nieuwe inkoopregio vinden dat belangrijk. 
De hulp aan het kind en gezin staan daarbij centraal.

VERGUNNINGEN PERIODE    
01-06-2020 EN 08-06-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Zandschel 33 Plaatsen dakkapel aan achterzijde woning
Erasmusstraat e.o. Plaatsen nestkasten
Hoge Brake 8 Verbouwen bestaand winkelpand
Berg 39 Isoleren dak, renoveren muren, vervangen kozijn
Bloemhoeve 12 Vergroten bijgebouw
Te Welle 17 
(rectificatie nr 6) Vervangen garagedeur door kozijn met deur en ramen

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Julianastraat 7 Oprichten erker
Kerkhoef 11 Uitbreiden woning
Dora Ebbenhof 5 Plaatsen dakkapel aan achterzijde woning

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Berg 35 Wijzigen gebruik tot horecagelegenheid   

op begane grond

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen Collecte Kerk in Actie 30 nov-5dec

Dit zijn kennisgevingen en geen o�ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (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
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Digitale kadernota    
� auwe vertoning
Door Gerrit van Ginkel

Op 4 juni was er opnieuw een digitale raadsvergadering. De Nuenense 
raad en het College heeft deze nieuwe vorm van vergaderen nog niet echt 
onder de knie. Ondanks dat de live verslaglegging door de LON alleszins 
acceptabel is. Zij krijgt het klaar om de 19 uitstaande lijntjes van de raads-
leden zodanig te koppelen dat een goed te volgen vergadering het eind-
resultaat is. Bij de Kadernota worden de grenzen bepaald waarbinnen de 
nieuwe begroting moet passen. Alle negen fracties krijgen 5 minuten de 
tijd om hun voorkeuren en speerpunten kenbaar te maken.

en gezinnen.
Het CDA zag weinig nieuwe projec-
ten en vond door de coronacrisis de 
ambities onder druk staan maar we 
moeten de ogen niet sluiten voor de 
regionale noden. De partij diende 
ook namens diverse andere fracties 
vier amendementen in. Ze handel-
den over het niet verhogen van de 
woonlasten, de schuldsanering, voor 
de jeugdraad en speeltoestellen in 
de Kloostertuin.
NatuurlijkNuenen constateerde dat er 
te veel geld blijft liggen in het armoe-
defonds. Er bestaat veel onzekerheid 
over de lasten die gaan komen. Het gif 
dat gebruikt wordt bij de bestrijding 
van de processierups is zeer schadelijk 
voor veel insecten en vogels. 
De Combinatie trof veel onduidelijk-
heden aan in het schuldenthema. En 
stelde: "Wat is er terecht gekomen 
van het ambitieuze Nuenen-West 
plan. Is het echt wel nodig om alle in-
vesteringen nu wel te doen"?

Antwoorden College
Wethouder van Brakel antwoordde 
over de rupsen dat het wegzuigen 
niet altijd is bij te houden en dat dan 
in uiterste noodzaak met het gif 
wordt gewerkt.
Wethouder Stultiëns vertelde dat de 
laatste hand was gelegd aan de parti-
cipatienota en dat er nieuwe kansen 
voor jongeren kwamen.

Als grootste fractie mocht W70 begin-
nen. Ze vonden nog veel onzeker, (er 
was niet duidelijk wat de bijdrage van 
het rijk zou zijn, red.). De beperking van 
de hoogbouw in Nuenen en ruim baan 
voor de fiets maar niet ten koste van al-
les. Ze wilde de Kloostertuin niet hele-
maal volbouwen en de woonlasten al-
leen verlagen als er ruimte voor is.
De VVD constateerde dat de tijd ons 
heeft ingehaald. Ze willen een gezel-
lig centrum dat veilig te bereiken is. Er 
hoort geen zwaar verkeer door het 
centrum te komen. Het Klooster moet 
geprivatiseerd worden en er hoort 
geen ondergrondse parkeergarage 
achter Het Klooster. De VVD gaat voor 
een samen optrekken van alle partij-
en voor een gezond Nuenen.
GroenLinks was blij met de kring-
loopwinkel. Wij bepalen in Nuenen 
zelf hoe we omgaan met natuur en 
milieu. De partij kiest voor een duur-
zame toekomst voor mens en milieu.

Meer woningen voor kleine beurs
De PvdA wil in Nuenen meer wonin-
gen voor mensen met een kleine 
beurs.
D66 vond dat nog meer wensen toe-
voegen niet reëel was. Het College en 
de raad verstaan elkaar niet eens. Ze 
waren het niet eens met het schuld 
kwijtschelden en waren tegen het in-
stellen van een jeugdraad. De partij 
wilde zich focussen op jonge mensen 

Samen fietsen
Inmiddels zijn er al 
veel ritten gemaakt 
op de duofiets van 
het Woonzorgcen-
trum Savant van 
Lenthof in Nuenen. 
Fysiotherapie Kwiek 
heeft de duofiets in 
bruikleen en voor-
zien van een corona-
proof scherm zodat 
er toch veilig samen 
gefietst kan worden. 
Hopelijk is dit ook 
weer spoedig moge-
lijk voor de bewo-
ners van het Van 
Lenthof zelf.

Noodpost Covid-19 
(tijdelijk) gesloten
Vanaf deze week is de Noodpost in 
het Aardappeleterssteegje voor Co-
vid-19 gerelateerde klachten (tijde-
lijk) gesloten. De Noodpost gaat weer 
open wanneer er een toename is van 
patiënten met Covid-19 klachten in 
Nuenen. Hebt u klachten, zoals ver-
koudheid, hoesten en/of koorts, 
meld dit bij u eigen huisartsenprak-
tijk, daar wordt beoordeeld welke ac-
ties er genomen moeten worden.

Wethouder Pernot zag geen rede 
voor paniek. In de tijd van crisis doet 
de overheid alles om de boel econo-
misch aan de gang te houden. Grote 
langlopende projecten zoals Klooster 
en Hongerman zullen zeker door-
gaan.
Burgemeester Houben vertelde dat 
voor het zomerreces plan van aanpak 
komt voor strategische opgaven over 
bestuurszaken.

Amendement woonlastenverhoging 
verworpen. Amendement voor 
schuldsanering is aangenomen voor 
PvdA, GL en NN. Rest was voor. Amen-
dement voor het instellen van een 
jeugdraad is aangenomen. Tegen 
was W70, de rest was voor. Amende-
ment voor speeltoestellen in Kloos-
tertuin is unaniem aangenomen en 
het Raadsvoorstel Kadernota is aan-
genomen. Tegen waren D66, PvdA en 
NN, de rest was voor.

Acute droogte Midden- en 
Zuidoost-Brabant vraagt   
om zuinig watergebruik
Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig 
aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren 
en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die 
komende weken valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke 
druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.

• 1 liter minder water oppompen om 
tuinen of gewassen te besproeien 
= 1 liter oppervlaktewater of (on-
diep) grondwater besparen.

• Woon je aan een (droge) sloot of 
greppel: dam met een zandzak of 
flinke plank de sloot tijdelijk af. 
Overleg wel even met de buren. 
Het regenwater blijft zo langer in 
de sloot staan en stroomt niet di-
rect weg. Als er een hele natte pe-
riode aankomt en de sloot dreigt 
te overstromen, haal dan de zand-
zak of plank weg. 

• Zie je kansen of oplossingen om 
in jouw omgeving het water be-
ter vast te houden, neem dan 
contact op met het waterschap. 

Niet eerder zo’n droge lente
Terwijl iedereen genoot van de ‘zonnig-
ste lente sinds begin van de metingen 
(bron: KNMI), werd het elke dag droger. 
Het is droger dan ooit - in ieder geval 
dan recordjaar 1976 - en we hebben al 
twee droge jaren achter de rug. De eni-
ge regen van betekenis dit voorjaar viel 
begin maart. April en mei waren record 
droog. Door warmte, wind en groeien-
de gewassen, planten en bomen neemt 
ook de verdamping toe. Het water in 
sloten en beken staat laag of ze zijn al 
drooggevallen. Het grondwaterpeil 
staat in het rood op de meeste plekken. 
Het watertekort onder en boven de 
grond neemt toe, terwijl met de warm-
te de behoefte aan water groeit: Na-
tuurgebieden, parken en openbaar 
groen verdrogen, tuinen worden ge-
sproeid, zwembadjes gevuld en land-
bouwgewassen beregend.

De regen die de komende twee weken 
wordt voorspeld, is broodnodig, al is 
het voor de droogte een druppel op 
de gloeiende plaat. Op sommige plek-
ken is nog maanden extra regen nodig 
om het grondwater aan te vullen. 

#elkedruppeltelt
Met het uitdrukkelijk verzoek om 
heel zuinig te zijn met water slaan 
Brabants Landschap, Brabant Water, 
Molenstichting Noord-Brabant, Na-
tuurmonumenten, Provincie Noord-
Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbos-
beheer Noord-Brabant, Vereniging 
Industriewater, Waterschap De Dom-
mel, Landbouworganisatie ZLTO en 
gemeenten in het Dommelgebied de 
handen ineen. Ons (grond)water 
heeft dat nodig. De droogte van dit 
moment verdraagt geen uitstel.

Motorkapoverleg droogte
Bestuurders van deze 13 organisaties 
kwamen recent online bijeen voor 
een spoedoverleg om aanvullende 
maatregelen tegen droogte te be-
spreken. Vanaf nu worden ‘motorkap-
overleggen’ in het veld georganiseerd 
om samen op lokaal niveau extra ac-
ties tegen droogte te ondernemen.

Nu water besparen en bewaren
Zo helpt iedereen mee om verdro-
ging tegen te gaan:
• Vang regenwater op en laat een 

regenbui niet in het riool verdwij-
nen. Koop nu een regenton of 
koppel je regenpijp af. Maak je 
tuin, inrit en dak groener. Laat re-
gen in de grond zakken naar het 
grondwater. Er zijn gemeenten 
die subsidies geven. Aan de slag!

• 1 liter water minder uit de kraan = 
1 liter diep grondwater besparen. 
Brabants drinkwater wordt van 
diep grondwater gemaakt. Een-
voudige waterbespaartips van 
Brabant Water.

• Bespaar als bedrijf ook op water. 
Kijk kritisch of het slimmer kan in 
het bedrijfsproces.

• Boeren die nog mogen berege-
nen: beregen gericht en nog zui-
niger.
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Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
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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

ONTDEK NEDERLAND
Gazelle Ultimate Gazelle Ultimate 

C8 HMB

€ 3299.-€ 3299.-

Pegasus Siena

Bosch Active Line Plus middenmotor Bosch Active Line Plus middenmotor 
Nu van € 2349.- voor € 2149.-

WIJ ZIJN NORMAAL 
GEOPEND

en staan op een veilige manier voor u klaar!

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

en staan op een veilige manier voor u klaar!
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl
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voordeel 12
gratis so�ware update bij onderhoud
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gratis montage 

accessoires

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Alles tegen concurrerende prijzen

gratis accu test gratis accu test 
bij onderhoudbij onderhoud

Overtuigd van onze voordelen?Overtuigd van onze voordelen?Overtuigd van onze voordelen?

op de

Bosch Active Line Plus middenmotor 
Nu van € 2349.- voor 

WIJ ZIJN NORMAAL 
en staan op een veilige manier voor u klaar!
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Bosch Active Line Plus middenmotor 
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DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53

smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10%
30%

25%

ZONDAG A.S. GEOPEND
VAN 12.00-17.00 UUR

10%
20% 30%

40%
DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN

Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 
smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen
M.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Stichting AllstarZ 
(voormalig Club Sam) 
weer van start!
Vrolijke kinderen met stralende ge-
zichten werden afgelopen zaterdag, 
6 juni, door hun coördinator ontvan-
gen aan de Jacob Catsstraat. Na veel 
(onterechte) negatieve publiciteit, 
zijn alle vrijwilligers, met hun coördi-
nator, er toch in geslaagd kinderen 
met een beperking op zaterdag weer 
een fijne middag te bezorgen.

Ze hadden er zin in. Ondanks dat alle 
cliënten individueel door hun aange-
wezen begeleider naar binnen werd 
gebracht (vanwege richtlijnen van de 
RIVM) was er toch weer een groot ge-
voel van samenzijn. Net zoals we eer-
der van Club Sam gewend waren. 
Ook bij de ouders was een gevoel van 
‘overwinning’ merkbaar toen ze za-
gen dat hun kind weer enkele uren in 
de zo voor hen vertrouwde wereld 
mocht vertoeven. 
Gelukkig heeft de nieuwe naam 
Stichting AllstarZ geen invloed ge-
had op de kinderen. De naam ‘All-
starZ’ staat voor: Iedereen welkom, 
van A tot Z. Voor deze nieuwe naam is 
gekozen omdat de naam Club Sam 
naar belangenvereniging Kansplus is 
gegaan. Dit tot groot ongenoegen 
van alle medewerkers en ouders van 
voormalig Club Sam.

Na afloop zo rond vier uur, kwam ie-
dereen weer erg voldaan naar buiten. 
Iedereen had weer een fijne middag 
gehad!

Verboden voor publiek en pers…
De raad van onze gemeente vergadert in het openbaar, in een voor ie-
dereen toegankelijke raadzaal. De raad neemt besluiten in alle openheid, 
want het gemeentebestuur is democratisch, transparant en eerlijk. Dat 
geldt voor alle gemeenten in ons land, dus ook voor de raad van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Donderdag 9 juli gaat onze ge-
meenteraad weer vergaderen in de raadzaal in Het Klooster, nu met een 
bordje ‘Verboden voor publiek en pers’ op de deur. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 11 juni 2020

Verboden voor publiek en pers…

De laatste keer dat de raad in het 
openbaar vergaderde met publiek en 
pers, was 13 februari. Daarna werd er 
digitaal ‘coronaproof’ vergaderd. De 
raadsleden kwamen via de digitale 
snelweg meestal wel in beeld op het 
computer- of tv-scherm. Het ene lid 
prikte een vorkje, het andere lid zorg-
de dat zijn haar in de plooi kwam (zie 
foto’s). Het had wel iets weg van een 
poppenkastvoorstelling.

Ruim balkon…
Donderdag 9 juli is de eerstvolgende 
raadsvergadering in Het Klooster, 
met voorzitter, griffier en raadsleden 
op gepaste afstand van elkaar, maar 
zonder publiek en pers. De raadzaal 
in Het Klooster is voorzien van een 
prachtig en ruim balkon met vol-
doende plek voor publiek en pers, 
ook op gepaste afstand van elkaar. 
Tijdens de pauzes kan men in de 
wandelgangen in gesprek gaan met 
elkaar. Inwoners zijn serieuze ge-
sprekspartners en willen gehoord 
worden door de raad. Dat kan daar. 
Ook de pers is actief in de wandel-
gangen. De pers is onafhankelijk en is 
altijd op zoek naar nieuws. De vrije 
nieuwsgaring is een groot goed voor 
onze media. De pers is de luis in de 
pels en controleert de politiek op in-
houd van het beleid.  

Meedenken en meepraten…
De gemeenteraad is het hoogste be-
stuursorgaan in de gemeente. De 
raad gaat over alle zaken die voor de 
gemeente van belang zijn. Denk aan 
verkeer, milieu, gezondheidszorg, 
sport en cultuur. Veel inwoners willen 
graag op de hoogte blijven, tijdig 
goed geïnformeerd worden over in-

houd en voorbereiding van besluit-
vorming. Meedenken en meepraten 
over belangrijke onderwerpen zoals 
verkeersveiligheid, milieu, cultuur en 
sport. 

Volgende maand gaat het gemeen-
tebestuur weer vergaderen in de 
raadzaal, maar houdt publiek en pers 
buiten de deur. Terwijl er makkelijk 
een plekje te vinden is voor belang-
stellende inwoners en voor de pers. 
Vergaderen in het openbaar en dan 
met publiek en pers in de zaal. Dat le-
vert openbaarheid van bestuur op, 
ook in onze gemeente is dat een ver-
eiste…

Update Centrummanagement Nuenen

Ondernemen in coronatijd: 
de dienstverleners
Hoe gaat het met onze lokale ondernemers in coronatijd? In een aantal ar-
tikelen vertellen zij de komende weken hoe het is om te ondernemen in 
deze uitzonderlijke omstandigheden. Deze week is het woord aan twee 
ondernemers in de dienstverleningssector in het centrum van Nuenen. Op 
welke manier beïnvloeden de coronamaatregelen hun dagelijks werk? 

Bijzondere start
Wat verderop, in de Vincent van 
Goghstraat, vindt bij Dierenkliniek 
Nuenen een heel andere vorm van 

Geen dip
Schäfer Notarissen verhuisde een 
jaar geleden van Nuenen-Oost naar 
het pand van de Rabobank aan het 
Park. Van een coronadip is bij het no-
tariskantoor geen sprake. ‘In eerste 
instantie werden wij niet tot de vitale 
beroepen gerekend, maar dat is later 
bijgesteld’, vertelt Piet-Henri Schäfer. 
‘Tot nu toe is er zoals wij dat noemen 
nog altijd volop traffic in onroerend 
goed. Er vinden dus veel overdrach-
ten plaats, al gaat dat momenteel wel 
anders dan gebruikelijk. Als notaris 
zit je alleen met de kopers aan tafel. 
De verkopers vragen we om een vol-
macht te tekenen en ook de make-
laars en hypotheekadviseurs die on-
der normale omstandigheden regel-
matig mee aan tafel zitten, zijn er nu 
niet bij. Alleen zo kunnen we vol-
doende afstand hanteren.’

Net als in veel andere kantooromge-
vingen worden gesprekken als het 
kan online gevoerd, werken de me-
dewerkers zo veel mogelijk vanuit 
huis en gelden zoals overal de regels: 
geen handen schudden, handen des-
infecteren en wegblijven als je ziek 
bent. ‘De mensen raken eraan ge-
wend, zijn begripvol’, aldus Piet-Henri 
Schäfer. ‘Het is wel een gekke tijd. Op 
het gebied van familiezaken is het 
zelfs extra druk. Cliënten die bijvoor-
beeld al een poos een concept had-
den liggen van hun levenstestament, 
pakken dat nu op omdat ze denken: 
je weet nooit wat er kan gebeuren in 
deze tijd. We merken dat meer men-
sen dit soort dingen nu geregeld wil-
len hebben. En hoewel ik natuurlijk 
geen glazen bol heb, verwacht ik ook 
niet dat het werk op het gebied van 
onroerend goed zal terugvallen.’

Schäfer Notarissen aan het Park

regelen genomen, zoals maximaal 
één persoon per huisdier toelaten en 
tijdelijk geen visites aan huis. We vra-
gen mensen om niet te vroeg te ko-
men naar hun afspraak. Soms wach-
ten mensen buiten, of in de auto. Dan 
bellen we gewoon even als ze aan de 
beurt zijn. Dat gaat prima.’

Hygiënisch werken is voor Vivienne 
en haar collega’s niet meer dan ge-
bruikelijk. ‘Onze handen desinfecte-
ren, mondmaskers dragen - dat hoor-
de al bij ons dagelijks werk. Thuiswer-
ken kunnen wij niet, dus ook dat is 
niet anders dan anders. Wat wel echt 
anders en soms ook moeilijk is, is dat 

Vivienne Vanholder, Dierenkliniek Nuenen

dienstverlening plaats. Ook daar gaat 
alles door, met aangepaste werkwij-
zen natuurlijk. Dieren worden ziek en 
hebben zorg nodig, daar verandert 
corona niets aan. Dierenarts Vivienne 
Vanholder is sinds februari verbon-
den aan de dierenkliniek. Samen met 
collega Andrea van Tongeren, die iets 
later startte, neemt ze deze maand 
de kliniek over van Wouter Mackay 
die naar het nieuwe dierenzieken-
huis in Geldrop vertrekt. Het moet 
een bijzondere tijd zijn om in te star-
ten. Vivienne Vanholder vertelt: ‘In 
maart liep alles nog vrij lang normaal 
door, maar in april was het merkbaar 
rustiger. We deden tijdelijk geen vac-
cinaties en hebben de nodige maat-

er maximaal één baasje met een huis-
dier mee naar binnen mag om ander-
halve meter afstand te kunnen waar-
borgen. Op dit moment ervaren we 
weer normale drukte, of zelfs wat 
meer drukte door uitgestelde vacci-
naties en gebitsbehandelingen.’ Op 
de vraag of ze veel vragen krijgen 
over corona met betrekking tot huis-
dieren: ‘Nee, opmerkelijk genoeg niet. 
Ik heb gelukkig ook nog geen ver-
dachte gevallen gezien in de praktijk.’

14 juni koopzondag  
in Nuenen-centrum
Centrummanager Henry van 
Vlerken: ‘Ik kan het niet vaak ge-
noeg zeggen: als het kan, koop 
dan lokaal. Vooral nu. Aanstaan-
de zondag houden we een extra 
koopzondag. De meeste winkels 
en natuurlijk de horecazaken zijn 
op deze dag geopend. De onder-
nemers nodigen Nuenen uit om 
gezellig te komen winkelen in 
ons mooie centrum. En niet on-
belangrijk, het belooft mooi ter-
rasweer te worden!’

De Roosdonck ook weer open
Tijdens de coronacrisis was windmolen De Roosdonck gesloten, alleen 
het winkeltje was op gezette tijden open. Vanaf zaterdag 13 juni is, met 
de door het RIVM vastgelegde maatregelen, het ambachtelijk malen door 
de vrijwillige molenaars Mario Collombon en Nick Buitenhuis weer te 
aanschouwen. 

De Roosdonck heeft voor veel men-
sen de laatste tijd veel mooie plaatjes 
in het landschap opgeleverd.

We heten iedereen als vanouds wel-
kom maar houden de 1,5 meter in 
acht. Kijk voor meer informatie over 
openingstijden, contactgegevens voor 
bezoek en bezoekregels op de website
www.roosdonck.nl

Voor rondleidingen moet alleen een 
afspraak gemaakt worden en het 
aantal van vier mensen in de molen is 
het maximum. Het winkeltje is open 
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Kom 
langs voor pannenkoekenmeel, bio-
logisch meel en mixen voor brood, 
koeken, vlaaien en nog veel meer. 
Wind is er de laatste tijd veel ge-
weest, dus er is voldoende meel en 

Nog 30 zangers gezocht  
voor Allerzielenconcert 2020
Op 7 en 8 november zal in Nuenen en Valkenswaard wederom het jaarlijk-
se Allerzielenconcert plaatsvinden, ditmaal met muziek voor koor en or-
kest van Beethoven rondom de herdenking van zijn 250e geboortedag. 
De muzikale leiding is in handen van dirigent Tom Suters.

eerste weekend na 2 november (Al-
lerzielen). De concerten staan onder 
leiding van dirigent Tom Suters en 
worden sinds 2018 begeleid door het 
Valkenswaards Kamerorkest. Het pro-
jectkoor 'Lux Aeterna' wordt elk jaar 
samengesteld uit amateur zangers 
en zangeressen uit de regio ZO-Bra-
bant maar ook (soms ver) daarbuiten.
www.tomsuters.nl

Voor het projectkoor van ca. 70 zan-
gers zijn nog 30 zangers nodig in alle 
stemgroepen, met name tenoren. De 
repetities vinden plaats op vijf zater-
dagen in de maanden september t/m 
oktober. Kijk op de website voor alle 
informatie over het programma, re-
petitiedata, locaties en tijden en 
schrijf je voor 1 juli in.

Ondanks corona toch aanmelden!
Ook als je twijfelt vanwege de coro-
narisico’s nodigen we je toch van har-
te uit om je aan te melden. Er wordt 
voorlopig enkel van je verwacht dat 
je alle data vrijhoudt in je agenda.
Je krijgt uiterlijk 1 september alsnog 
de mogelijkheid om definitief ja of 
nee te zeggen op basis van je eigen 
afweging van de coronarisico’s. Kijk 
op de website voor meer informatie 
over ons coronabeleid.

Wat zijn de Allerzielenconcerten?
De jaarlijkse Allerzielenconcerten 
worden sinds 2014 gegeven in het 
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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 24

Horizontaal: 1 boksterm 6 aardewerk 12 eentonig 13 inwendig orgaan 14 deel v.d. bijbel 
16 Ned. omroep 18 schildergerei 19 zangnoot 20 opperwezen 22 ratelpopulier 24 paardje 
25 koordans 27 inham 29 familielid 30 water in Friesland 31 nageslacht 33 steensoort 
35 dierengeluid 37 een zekere 38 simpelheid 39 hevig 40 bedrijfsvorm 41 zangstem 
42 een weinig 44 als onder 45 vierhandig zoogdier 47 gezwel 50 vat 52 indien 54 domoor 
56 gravin van Holland 58 kosten koper 59 rekening 61 vlek 64 te koop 65 Chinees gerecht 
66 uniek 68 ontzag 69 vogel.66 uniek 68 ontzag 69 vogel.
Verticaal: Verticaal: 1 graad 2 cum suis 3 pl. in België 4 diplomatie 5 Engelse titel 7 enzovoort 
8 oevergewas 9 huid 10 titel 11 vlek 15 roofvogel 17 op grote afstand 18 pl. in Gelderland 8 oevergewas 9 huid 10 titel 11 vlek 15 roofvogel 17 op grote afstand 18 pl. in Gelderland 
19 Ned. schilder 21 lidwoord 23 dienstverlening 24 boksterm 26 in opdracht 27 Grieks eiland 19 Ned. schilder 21 lidwoord 23 dienstverlening 24 boksterm 26 in opdracht 27 Grieks eiland 
28 safe 29 onzes inziens 30 lidwoord 32 mager 34 pl. in Gelderland 36 ik 41 a priori 28 safe 29 onzes inziens 30 lidwoord 32 mager 34 pl. in Gelderland 36 ik 41 a priori 
43 motorraces 46 spil 48 halsbont 49 bouwland 51 onder andere 52 putemmer 53 houding 43 motorraces 46 spil 48 halsbont 49 bouwland 51 onder andere 52 putemmer 53 houding 
55 kreupel 57 bewijsstuk 59 drinkbakje 60 zenuwtrek 62 bijbelse figuur 63 aanwijzend vnw. 55 kreupel 57 bewijsstuk 59 drinkbakje 60 zenuwtrek 62 bijbelse figuur 63 aanwijzend vnw. 
65 Nederlandse Spoorwegen 67 Greenwichtijd.65 Nederlandse Spoorwegen 67 Greenwichtijd.
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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

BAARDTRIMMERBAARDTRIMMER

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.

AANHALEN
ALPENKRAAI
ALWAAR
ARMOE
BEELD
BEEMD
BEKENDE
CODEX
CONSERVEN
DENKBAAR
DUINDAL
ESSENCE
FEEKS
GETUIGENIS
GNOOMGNOOM
HUISNUMMERHUISNUMMER
IMPALAIMPALA
KLIMAATKLIMAAT
KNUDDEKNUDDE
KOKETKOKET
KOPLAMPKOPLAMP
KREEK
KUISEN
LEMEN
LIAAN
LIGGELD
MEKKA
METERSTANDMETERSTAND
OFFERFEEST
PRUIM
PUIST
REVIER
SNEEK
TAMTAM
ULAAN
VERKLAREN
VERMAAK
WELEDELE
ZANDWAL
ZEKERHEID
ZIEKTE
ZODRA

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

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 62 63 64

65 66 67

68 69

2 4 7 6 3
5 2

1 8 3
6 5 9 2

2 7 9 8
9 8 1

4 2
6 2 8 7 4

Sudoku

week 22, Mw. G. Bartman, 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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

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

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

VANAF 2 PERSONEN (PRIJS PER 2 PERSONEN)

• BRUSCHETTA MET CARPACCIO
• OLIJVEN • GEITENKAASBOLLETJES 

MET PISTACHE & MELOEN
• FUET WORST • OUDE KAAS

• BROOD MET DIVERSE SMEERSELS
• ZALMTARTAAR • ITALIAANSE HAM

 • NOTENBROODJE MET BLAUWE KAAS
€ 27,50 

UIT TE BREIDEN MET
• ASPERGESOEPJE • QUICHE 
• GAMBA’S • PATATAS BRAVAS

€ 17,50

VANAF 2 PERSONEN (PRIJS PER 2 PERSONEN)

Borrelplankje
LeSOURIS

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BEL OF MAIL ONS, DAN BEZORGEN WIJ ONZE VERSBEREIDE GERECHTEN TOT AAN UW DEUR!
WIJ BEZORGEN TUSSEN 9.00 - 19.00 UUR.

VANAF 2 JUNI OPEN VOOR LUNCH VAN 11.00 - 15.00 UUR (IN JUNI GEEN WOENSDAGAVONDOPENING) 
LUNCHBEZORGING 11.30 - 13.30 UUR EN AVONDBEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

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

LIKE ONS OP FACEBOOK
EN VOLG ONS OP INSTRAGRAM!

Drie-gangenmenu
RUNDERCARPACCIO MET TRUFFELMAYONAISE, 

PIJNBOOMPITJES & PARMEZAANSE KAAS 
OF 

ASPERGESOEP
***

KABELJAUWFILET MET BANAAN EN AMANDEL
OF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
***

AARDBEIENCRUMBLE
€ 17,50 P.P.

ALS 4-GANGEN MENU (SOEP & CARPACCIO)
€ 21,00 P.P.

BEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

• COURGETTESOEP
• MINI SAUCIJZENBROODJE

• 2 BROODJES MET OUDE KAAS & ROSBIEF
• SANDWICH MET GEROOKTE ZALM

• WRAPJE MET GEITENKAAS & PERENCHUTNEY
• WRAPJE MET ACHTERHAM & EIERSALADE

• CROISSANT MET VERSE AARDBEITJES
• KRENTENWEGGE MET SINAASAPPELMARMELADE

€ 17,50 P.P.

Brunch 1
• PROEVERIJ VAN KOUDE VLEES & VISGERECHTJES 

• ASPERGESOEP

• BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
• ZEEBAARS MET LIMOEN & PETERSELIE

• QUICHE MET SPINAZIE
• AARDAPPELGRATIN
•GROENE SALADE.

• TRIFLE MET AARDBEIEN, BLAUWE BES & SCHUIMKOEKJES 
€ 25,00 P.P.

Brunch 2

CHARDONNAY OF CABERNET SAUVIGNON € 9,50
SAUVIGNON BLANC OF MERLOT € 12,50

WILT U TIJDENS UW BRUNCH, 
BORREL OF AVONDMENU 

GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?
Wijn

21 JUNI21 JUNI
Vaderdag

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

21 juni
Vaderdag 

Koop uw vaderdag kado 
bij de lokale ondernemer

Taxatiedag van Kunst, Antiek 
en Juwelen bij Art Dumay
Op zondag 14 juni organiseert Kunsthandel Art Dumay 
een 'coronaveilige' kunsttaxatiedag.
Gedurende de dag kunt u aanschuiven bij een van de 
taxateurs van kunsthandel Art Dumay. Zij taxeren niet al-
leen uw schilderijen, maar ook uw beelden, antiek en an-
der kleingoed. Meer weten over de herkomst van uw ob-
ject en de waarde ervan? En wilt u deze misschien online 
laten verkopen door ons? Kom dan naar deze Kunst & 
Curiosa dag bij Art Dumay, Cockeveld 4, Nuenen.
In verband met de coronamaatregelen werken wij met 
tijdssloten. U kunt een tijd reserveren en een kaartje ko-
pen via: https://events.flextickets.nl/event/kunsthandel-
art-dumay
Let op; Deze taxatiedag is dus zonder reservering niet te 
bezoeken.
U mag 3 objecten meenemen om te laten taxeren. U 
mag dit taxatiemoment bijwonen met maximaal 1 ander 
persoon uit hetzelfde huishouden.
Wij houden ons uiteraard aan de RIVM richtlijnen samen 
met de locatie die de Kunst en Curiosadag organiseert.
Mocht u onze Kunst en Curiosadag willen bezoeken, 
houd u zich dan aan de algemene basisregels vanuit het 
RIVM welke gelden voor alle burgers.
 

Art Dumay- Foederer (sinds 1937)
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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

Ik ben niet bang voor de dood
maar ik had graag wat langer willen leven

 Tonny 

We zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de 
dood werd ingehaald. Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen 
van mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus en tante

Tonny van Genugten-Schoones
echtgenote van

Piet van Genugten

 *Geldrop, 28 mei 1961 † Nederwetten, 6 juni 2020

Piet van Genugten
Henk en Liesbeth, 

Johan, Anke, Freek
Anita en Frank
Bernard en Carina, 

Lianne, Marieke, Karin
Dorien en Jos
Max

Soeterbeekseweg 16
5674 NK Nederwetten

De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden op 
donderdag 11 juni in crematorium ’t Laar in Beek en Donk. 
Wilt u Tonny onderweg een groet brengen, we vertrekken om 
10.00 uur en rijden via de Zandstraat, Broekdijk en Gerwenseweg 
naar Beek en Donk. 

We willen een boek samenstellen met alle belevenissen van Tonny. 
Daarom vragen we u om herinneringen, als het kan samen met 
foto’s, te mailen naar www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en onze opa

Martien van Rooij
echtgenoot van

Tonnie van Rooij-Zwegers
✳ 15 april 1936 † 7 juni 2020

 Tonnie

 Sissie
  Dani

 Hans en Mariska
  Mika en Kimi

 André en Cindy
  Martijn en Rebecca
  Jelle
  Eline
Alvershool 5a
5674 RN Gerwen

Martien is thuis. Wilt u persoonlijk afscheid van hem nemen dan 
kan dit op woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur 
of tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Wij nemen in besloten kring afscheid van Martien op zaterdag 
13 juni om 10.30 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17, Gerwen.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en onze opa

Martien van Rooij
echtgenoot van

Tonnie van Rooij-Zwegers

 15 april 1936                                                               † 7 juni 2020

Tonnie

   Sissy
      Dani

   Hans en Mariska
      Mika 5 en Kimi 5

Alvershool 5a
5674 RN Gerwen

Martien is thuis. Wilt u persoonlijk afscheid van hem nemen dan kan dit op 
woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur of tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Martien op zaterdag 
13 juni om 10.30 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen. Aansluitend bent 
u welkom bij André en Cindy thuis om samen met ons herinneringen op te halen 
aan Martien.

Een bericht van medeleven, uw herinnering of foto kunt u sturen via 
www.degroofuitvaart.nl/condoleren

Als ik ga
Ik ben de wind, 

Ik ben de regen

Ik ben de zon

Het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen

Ik ben wat ik altijd al was.

En als je wakker wordt, bekijk dan 

De bomen en de blauwe lucht

Kijk naar de vogels in hun vlucht.

Want al die duizend dingen ben ik 

sinds ik mijn lichaam achterliet.

Ik ben in alles om je heen

Dus zie je, echt weg ben ik niet.

   André en Cindy
      Martijn en Rebecca
      Jelle
      Eline

Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en onze opa

Martien van Rooij
echtgenoot van

Tonnie van Rooij-Zwegers

 15 april 1936                                                               † 7 juni 2020

Tonnie

   Sissy
      Dani

   Hans en Mariska
      Mika 5 en Kimi 5

Alvershool 5a
5674 RN Gerwen

Martien is thuis. Wilt u persoonlijk afscheid van hem nemen dan kan dit op 
woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur of tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Martien op zaterdag 
13 juni om 10.30 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 in Gerwen. Aansluitend bent 
u welkom bij André en Cindy thuis om samen met ons herinneringen op te halen 
aan Martien.

Een bericht van medeleven, uw herinnering of foto kunt u sturen via 
www.degroofuitvaart.nl/condoleren

Als ik ga
Ik ben de wind, 

Ik ben de regen

Ik ben de zon

Het jonge gras

Ik ben de sneeuw en duizend dingen

Ik ben wat ik altijd al was.

En als je wakker wordt, bekijk dan 

De bomen en de blauwe lucht

Kijk naar de vogels in hun vlucht.

Want al die duizend dingen ben ik 

sinds ik mijn lichaam achterliet.

Ik ben in alles om je heen

Dus zie je, echt weg ben ik niet.

   André en Cindy
      Martijn en Rebecca
      Jelle
      Eline

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Zondag 14 juni 2020, 11.00 uur
Korte gebedsdienst

Misintenties
Jeanne Straathof - Scholtes, Cees IJzer-
mans, Kees Burtner, Jeanne Cuppers - 
van der Kooij.

Mededelingen
Geen

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 juni 2020, 11.00 uur
Korte gebedsdienst

Misintenties
Geen

Mededeling
Tussenstand van de sponsoractie 
voor zuster Bonnie op Kalimantan.
Op Hemelvaartsdag zijn we de spon-
soractie voor zuster Bonnie op Kali-
mantan gestart. Dat eerste weekend 
hebben we een vliegende start ge-
maakt want de opbrengst was toen al 
meteen € 410,-. De stand per einde 
mei bedraagt al € 637,-. Alle gevers 
heel hartelijk dank. Deze actie duurt 
tot eind juli; dus u kunt nog meedoen.
U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekening NL 32 RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-

nen ca. onder vermelding van 'gift 
voor zuster Bonnie'. Of u kunt uw bij-
drage in de brievenbus van de kerk-
deur van de kerk van Gerwen óf in de 
collectebus in de kerk te Nederwet-
ten deponeren. U kunt onder kerkbe-
richten vinden wanneer de kerken 
zijn geopend.
Bij voorbaat heel hartelijke dank.

De Klankbordgroepen 
Gerwen en Nederwetten.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 juni 2020, 9.30 uur
Korte gebedsdienst

Misintenties
Geen

Mededelingen
Geen

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

Op zondag 14 juni zal er een dienst 
zijn vanuit De Regenboog. Aanvang: 
10.00 uur. Voorganger is ds. Berna-
dette van Litsenburg uit Eindhoven. 
Helaas kunnen we (nog) niet bij el-

kaar in de kerk komen. Toch zijn we 
met elkaar verbonden d.m.v. een vi-
deo-livestreaming op internet. U 
kunt de link vinden via onze website 
en het tabblad Verbinding. De digita-
le collecte heeft als bestemming: de 
ondersteuning aan kleine dorpsker-
ken. U wordt van harte uitgenodigd 
de dienst mee te vieren.

Sacramentsprocessie vervalt;   
vieringen oude Clemenskerk te 
Gerwen vereenvoudigd
In de oude kerk te Gerwen zijn we-
gens het heersende coronavirus alle 
openbare plechtigheden van Sacra-
mentsdag vereenvoudigd; zo vervalt 
dit jaar de Sacramentsprocessie. Voor 
nadere informatie bij de paters: tel.: 
040-283 45 05. De kerk blijft toegan-
kelijk voor gebed en een kaars op te 
steken, vooral voor beëindiging van 
deze noodsituatie. In deze pande-
mie-tijd is er een dringende nood-
zaak 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 perso-
neel en de autoriteiten. De gelovigen 
worden opgeroepen zich aan de hy-
giënische richtlijnen te houden.

Coronaproof Heemhuis        
De Drijehornick weer open

Het Heemhuis van heemkundekring De Drijehornick maakte oorspronkelijk deel uit 
van de voormalige linnenfabriek Van Hoven uit 1837

Het Heemhuis van Heemkundekring De Drijehornick aan de Papenvoort 
15a is weer (deels) geopend voor activiteiten en inloop. Vanwege de coro-
nacrisis was het gebouw gesloten. Het Heemhuis is nu alleen op afspraak 
te bezoeken tijdens de inlooptijden op dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 
uur en op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Wel wordt u verzocht 
eerst een afspraak te maken omdat er volgens de RIVM-normen geen gro-
te groepen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.

Graag een afspraak maken via info@
drijehornick.nl of 040-2838472. De 
verschillende werkgroepen die van 
het Heemhuis gebruik maken voor 
hun activiteiten, leggen zelf een 
rooster van gebruik vast.

Cultuurhistorie Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten
In het Heemhuis van De Drijehornick 
is informatie te vinden over stam-
boomonderzoek, oud schrift, kadas-
terkaarten, historisch beeldmateri-
aal, archeologie en monumenten en 
andere cultuurhistorische zaken be-
treffende Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Ook kan de bibliotheek 
worden geraadpleegd. Alle boeken 
die in de loop van de jaren over Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten zijn 
verschenen, zijn in de bibliotheek 
aanwezig. Van een aantal families uit 
onze gemeente zijn biografieën be-
schikbaar. Verder telt de collectie 
veel boeken over de geschiedenis 
van de plaatsen in Zuid-Oost Bra-
bant. De heemkundekring heeft de 
beschikking over de Brabantcollectie 
van Bibliotheek Dommeldal. Daar-
naast zijn er boeken en publicaties 
over monumenten, Nederlandse ge-
schiedenis, volkscultuur, heraldiek, 
archeologie, geologie, naamkunde 
en over Vincent van Gogh.

Foto: Roland van Pareren

Ook de ‘OUT-STAM’         
is weer fysiek aanwezig!

ambtenaren deze waarschijnlijk op 
maandag niet in gebruik hebben 
kunnen nemen. Op verzoek kunnen 
we wellicht wel nog een keer aan de 
slag op een zonnige dag ;)

Wie kan er de meeste snoepspekjes 
proppen, met een waterpistooltje bij 
de brandweer een waxinelichtje uit-
spuiten en de leden hebben zelfs een 
kaart geschreven om de medewer-
kers en bewoners van Archipel Ak-
kers een hart onder de riem te steken. 
En zo hadden we nog veel meer leu-
ke activiteiten.
Daarna even vertrouwd opwarmen 
bij het kampvuur bij de blokhut en 
we kunnen er weer even tegenaan!

Een route door Nuenen op de fiets 
volgde, de leden kregen in groepen 
foto's van locaties en moesten deze 
raden en daarnaartoe fietsen. Een-
maal aangekomen kregen ze een op-
dracht en moesten ze vragen raden 
van een vooraf al door iedereen inge-
vulde vragenlijst. Want wie heeft er 
toch 5 wastafels in zijn kamer staan 
en wie had als grootste blunder toch 
de auto van zijn vader de bosjes inge-
reden. Zo leerden we elkaar nog be-
ter kennen! Op locaties hadden we 
verschillende leuke opdrachten, bij 
het gemeentehuis hadden we zelfs 
een hinkelbaan van 120 stappen ge-
maakt met stoepkrijt. Door de regen 
zondagnacht vermoeden wij dat de 

Bij de scouting hebben we weer een aantal draaidagen off-line gehad. Maar 
de oudste groep van 23+ moest vanwege de leeftijd nog altijd on-line draai-
en. Tot afgelopen weekend! We hebben het programma helemaal aange-
past aan de regels en hebben een programma op 1,5 meter gedraaid.

Ook de ‘OUT-STAM’         Ook de ‘OUT-STAM’         Ook de ‘OUT-STAM’         
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Speeltuin   
de Kievit    
gaat per 1 juli open
Toegang alleen met een abonne-
ment.
Alleen in juni digitaal te bestellen op 
onze website: speeltuin-de kievit.nl

Jammer, maar wij zijn genoodzaakt 
te werken met een speelschema, met 
dagdelen.
Informatie over het speelschema en 
de dagdelen vindt u op onze website.

Om de toestroom te reguleren kun-
nen wij dit jaar alleen een kind-ouder 
abonnement uitgeven, deze geven 
dan toegang tot vastgestelde dagde-
len per week.
Wij verkopen dus ook geen opa-oma 
abonnement en er is geen losse ver-
koop van toegangskaartjes.

In de speeltuin zijn aanpassingen ge-
daan volgens het goedgekeurde pro-
tocol.
Een van de maatregelen om hieraan 
te voldoen is dat alle betalingen al-
leen met PIN mogelijk zijn.

Wij hopen op uw begrip en flexibili-
teit.

Graag tot ziens in 
speeltuin de Kievit 

en blijf gezond!

Opwettenseweg wordt autoluw  
volgens bestemmingsplan
De Opwettenseweg is door het toenemende verkeer een van de meest onveilige wegen 
van Zuid-Oost Brabant geworden. Verkeersdeskundigen maken onderscheid in ver-
schillende wegtypen, met verschil in functie en inrichting. De Opwettenseweg wordt in 
het bestemmingsplan Nuenen-West 2008 bestempeld als een erftoegangsweg en zal 
dit ook blijven. In hetzelfde bestemmingsplan worden als gebiedsontsluitingsweg ge-
noemd: de Smits van Oyenlaan, Geldropsedijk en Europalaan. De indeling en functie 
van deze grote gebiedsontsluitingswegen is duidelijk anders dan van erftoegangswe-
gen. Het karakter en inrichting van de Opwettenseweg is niet geschikt om te dienen als 
een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, met daarbij voorkomende hogere verkeersin-
tensiteit, snelheid en inrichting. 
Vanwege de veiligheid en vanwege het woon&leefklimaat moet de verkeersintensiteit 
op de Opwettenseweg significant omlaag en dit had door uitvoering te geven aan het 
bestemmingsplan allang moeten gebeuren. Tot nu is niets gebeurd. In het bestem-
mingsplan 2008 was de keuze aangegeven om of de Opwettenseweg af te sluiten voor 
autoverkeer of om autoluw te maken. De gemeenteraad heeft in december 2019 per 
amendement besloten om de Opwettenseweg niet af te sluiten bij de Helmondweg. 
Daarmee heeft de gemeenteraad impliciet gekozen om Opwettenseweg autoluw te 
maken, en aldus niet volledig af te sluiten voor doorgaand autoverkeer en de status 
erftoegangsweg blijft dan ook behouden. Dit besluit om de weg autoluw te maken 
moet dan wel nu leiden tot concrete plannen en uitgevoerd worden. Nu wordt alleen 
door de gemeente als oplossing aangedragen dat er een apart fietspad moet komen 
tussen Eindhoven en Nuenen. Daarmee wordt de Opwettenseweg niet autoluw en 
blijft bovendien onveilig met fietsers die toch de kortste route zullen nemen via de Op-
wettenseweg. Het bestemmingsplanbesluit autoluwe erftoegangsweg Opwettense-
weg blijft door het raadsbesluit december 2019 onverminderd van toepassing. De ruit 
rond Eindhoven heeft de gemeente Nuenen eerder genoemd als randvoorwaarde om 
een verkeersinfarct rond Nuenen West te voorkomen. Het negatieve ruit-besluit had 
juist het momentum voor de gemeente Nuenen moeten zijn om versneld het mobili-
teitsbeleid Nuenen tot uitvoer te brengen. Helaas is de gemeenteraad en college van 
B&W Nuenen te afwachtend en te verdeeld gebleken om tijdig tot samenhangende op-
lossingen en beleid te komen. De Opwettenseweg is daardoor het afvoerputje gewor-
den zonder uitzicht op verbetering. Alternatieve wegen en aansluitingen moeten er ko-
men. Het bestemmingsplan was uit 2008 en het is nu 2020. We hebben lang genoeg ge-
wacht. In plaats van dat het rustiger wordt op de Opwettenseweg, is het juist drukker 
en onveiliger geworden. Van een betrouwbare overheid mag verwacht worden dat ze 
van de Opwettenseweg niet stiekem een gebiedsontsluitingsweg maken, maar het een 
rustige autoluwe erftoegangsweg wordt zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. 

Hans Ronnen, Opwettenseweg 70
(ingekort door de redactie)

HelptElkander helpt zichzelf
Dit jaar zijn de woningen aan de Lindenhof in Nuenen verduurzaamd op initiatief van 
de woningstichting HelptElkander. Omdat de bewoners de kosten niet zelf kunnen be-
talen was door HelptElkander uitdrukkelijk toegezegd dat er geen huurverhoging zou 
plaatsvinden dit jaar. Dit stond ook op schrift. Op basis van onder andere die toezeg-
gingen, zijn de bewoners akkoord gegaan met de aanpassingen. 
Wat blijkt nu: HelptElkander komt haar toezeggingen niet na en geeft ons niet alleen 
de gebruikelijke huurverhoging, maar gooit daar ook nog eens bijna 3 procent extra 
bovenop! Hier waren wij niet akkoord mee gegaan. Als HelptElkander eerlijk was ge-
weest was bijna niemand akkoord gegaan met de aanpassingen, maar nu schrijft 
HelptElkander trots op haar website dat 100% van de bewoners ermee eens zijn. Dit is 
een gotspe. 
In gesprekken met HelptElkander blijft men stoïcijns zeggen dat het misschien niet 
goed gecommuniceerd is en ontkent dat de huurverhoging iets te maken heeft met de 
aanpassingen. Dit is wel heel erg ongeloofwaardig als HelptElkander zelfs op haar ei-
gen website schrijft dat de verduurzaming een reden is voor de huurverhoging in 2020. 
Dus wij huurders betalen wél de verbouwingskosten die HelptElkander zo graag wilde!
Enkel door bewuste misleiding heeft HelptElkander de verbouwing er doorgedrukt 
over de ruggen van haar bewoners en schoffeert ze door nu ineens alles te ontkennen. 
Deze manier van handelen zou geen enkele woningbouwstichting of -vereniging sie-
ren, zeker niet een met deze naam. 
Deze woningbouwstichting is enkel bezig met groeien en goede sier maken door haar 
promotie. Ze houdt geen rekening met haar sociale huurders en laat hen de rekening 
betalen voor de ambitie van de directie. HelptElkander helpt geen huurder, maar alleen 
zichzelf!

Jan van der Putten, Lindenhof 20

Beste Lezer, 
Met stijgende verbazing heb ik vorige week het verhaal van Femke en Rob Buddingh 
over Club Sam gelezen. Ook mijn gehandicapte zoon gaat al jarenlang met heel veel 
plezier op zaterdagmiddag naar Club Sam, is meerdere keren meegegaan op vakantie 
en onze andere kinderen hebben jarenlang veel lol gehad met de Brusjesclub. Clubs 
met fantastische vrijwilligers met het hart op de goede plek. Het heeft ons dan ook heel 
veel verdriet gedaan om afscheid te moeten nemen van deze mooie clubs. 
Maar het kan niet zo zijn dat een coördinator (aangesteld door KansPlus en niet an-
dersom!) die volgens het vonnis van de rechtbank “ter kwader trouw" heeft gehandeld 
en door een externe klachtencommissie, schuldig word bevonden aan “sexueel grens-
overschrijdend gedrag" in meerdere aanklachten, de leiding blijft houden over een 
groep veelal jonge vrijwilligers en zeer kwetsbare kinderen.
In de omgang met anderen binnen een gemeenschap moeten we uit kunnen gaan van 
bepaalde normen en waarden en deze respecteren. Niet alleen heeft deze coördinator 
deze “normen en waarden" met voeten getreden, maar er door zijn leugenachtig ge-
drag nog een schepje bovenop gedaan. Voorbeelden te over.
En alsof dat nog niet genoeg is, legt klaarblijkelijk de directrice van basisschool de Das-
senburcht deze vonnissen en uitspraken naast zich neer, en verwelkomd deze coördi-
nator met zijn nieuwe club. Desgevraagd zegt ze letterlijk “Dat de foto van ons gebouw 
gepubliceerd werd bij de artikelen in de krant vond ik minder fijn vanwege de negatie-
ve berichtgeving in de artikelen. Maar ik weet ook dat dit weer snel vergeten wordt". 
Daarnaast zegt ze “ wat er zich ….. heeft voorgedaan weet ik alleen vanuit de bericht-
gevingen en wil ik verder ook niet weten."
Een, op zijn minst, omstreden en kortzichtige reactie van iemand die elke dag verant-
woordelijk is voor vele jonge kinderen. 

Tot slot moet en mag iedereen zelf weten met wie hij omgaat en waarom. Maar alstu-
blieft, neem kennis van de feiten, kijk in de spiegel en zeg hardop “hier kan ik mee le-
ven?" Als je dat kunt ben je waarschijnlijk meer vergevingsgezind dan ik.

Arold van der Heijden - 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

Dorpsraad Lieshout bijgepraat 
over gemeentelijke corona-aanpak
De Dorpsraad Lieshout is, net als de andere dorpsraden in de gemeente, 
door de burgemeester van Laarbeek bijgepraat over de 'Covid-19' pro-
blematiek. Op die wijze wil de gemeente de dorpsraden informeren, zo-
dat vragen van die er leven in de dorpen goed gekanaliseerd kunnen wor-
den. Op die wijze vormt de Dorpsraad de schakel tussen burger en ge-
meente en kan ze knelpunten van burgers begeleiden naar het juiste 
gemeente-loket.

bedrijfsleven, het onderwijs en sport 
en bewegen zijn 'in scope' vanwege 
de gevolgen van de aanpak. Ook was 
er aandacht voor de milieustraat 
(waarvoor de voorschriften inmid-
dels versoepeld zijn) en werd inge-
gaan op de handhaving van de re-
gels. Tenslotte is ook de eigen be-
drijfsvoering door de gemeente Laar-
beek aangepakt. Sinds 1 juni kan het 
gemeentehuis daarom het certificaat 
'coronaproof' dragen.

Vragen?
Met behulp van deze presentatie 
heeft de gemeente de Dorpsraden op 
een efficiënte wijze bij-gesproken, zo-
dat de Dorpsraad haar functie als in-
termediair tussen de bewoners en de 
overheid optimaal kan invullen. Heeft 
u in het kader van deze Covid-19 
maatregelen vragen ? Neem dan ge-
rust contact op met de Dorpsraad 
Lieshout. Zij helpen u graag verder !

Zie www.dorpsraad-lieshout.nl

Presentatie
In de presentatie heeft de gemeente 
het beleid uiteengezet dat gevolgd is 
en wordt tijdens deze pandemie, 
waarbij de Rijksvoorschriften en de 
RIVM richtlijnen natuurlijk de belang-
rijkste pijlers zijn. Tijdens de presen-
tatie werden cijfers getoond én toe-
gelicht over het verloop van de coro-
napandemie, specifiek in Laarbeek. 
Hierbij werd benadrukt dat de inwo-
ners van Laarbeek zich over het alge-
meen heel goed aan de opstelde re-
gels hebben gehouden. Een compli-
ment voor alle bewoners. In de pre-
sentatie was er ook uitgebreid aan-
dacht voor de 'nertsen en Covid-19'. 
In en om Laarbeek bevinden zich im-
mers meerdere nertsenbedrijven die 
op dit moment ook door het corona-
virus worden getroffen waardoor 
deze sector extra aandacht verdient.

Sectoren
Verder werd in de presentatie in ge-
gaan op de diverse sectoren die met 
deze pandemie te maken hebben. 
Uiteraard is er de zorg, maar ook het 

De gevolgen van het coronavirus hebben diepe indruk achter gelaten in Laarbeek

Hoe is het nu met    
De Cacaofabriek      
en Het Speelhuis?
Maandenlang was het stil in De Cacaofabriek en Het Speelhuis. Er klonk 
geen applaus uit de theater-, concert- en filmzalen, de expositieruimte was 
gesloten voor publiek en er werden geen drankjes geserveerd op het terras 
en in de foyer. Maandag 1 juni kwam daar voor De Cacaofabriek verande-
ring in. En ook bij Het Speelhuis staan heropeningsplannen in de steigers. 

weer energie om na te denken over 
wat wél kan." Ook in Het Speelhuis 
zullen ideeën snel tot uitvoering ko-
men. "Daar laat het resultaat nog wat 
langer op zich wachten, omdat live-
performances zich binnen de maat-
regelen iets lastiger laten organise-
ren. Dat vergt meer voorbereidings-
tijd."

Tot na de laatste persconferentie leek 
het er bovendien op dat er het maxi-
male aantal van dertig personen toe-
gestaan in theaters inclusief arties-
ten, personeel en crew zou zijn, wat 
feitelijk amper mogelijkheden biedt. 
Recentelijk bleek het theater dertig 
bezoekers te mogen ontvangen. " We 
gaan daarom kijken of we eind juni 
met dertig en begin juli voor negen-
tig bezoekers al wat kunnen doen. 
We weten natuurlijk niet precies hoe 
de situatie zich de komende maan-
den gaat ontwikkelen, maar we gaan 
ervan uit dat we in het nieuwe sei-
zoen een mooi programma kunnen 
bieden. Zij het waarschijnlijk op 1,5 
meter en met maximaal 90 bezoe-
kers, want meer kunnen er op 1,5 me-
ter niet in onze zaal." 

Ook na de zomer zal een bezoekje 
aan beide culturele hotspots er an-
ders uitzien. "We stellen veiligheid 

"De afgelopen maanden waren na-
tuurlijk heel vreemd", begint direc-
teur Jochem Otten. In De Cacaofa-
briek is net met veel trots de World 
Press Photo Exhibition geopend, als 
blijkt dat Nederland in een lockdown 
gaat. "Tijdens de opening was er nog 
hoop de expositie open te kunnen 
houden, maar al na tien dagen moes-
ten we de deuren sluiten." Ook Het 
Speelhuis gaat, na de voorstelling op 
10 maart, dicht. 

Op 1 juni kwam verandering in een 
periode van sluiting. Om 12.00 uur 
opende De Cacaofabriek haar terras 
en de brasserie. Twee uur later draai-
de er weer een film. Op 8 juni volgt de 
volgende stap: de expositie Lucas 
Gassel Revisited opent voor publiek. 
"Vierentwintig kunstenaars hebben 
zijn werk min of meer geadopteerd, 
ter inspiratie genomen en daar een 
eigen werk op gemaakt", blikt Jo-
chem vooruit.

Hoewel het om kleine stapjes en een 
beperkt aantal bezoekers gaat, is Jo-
chem positief. "Het voelt raar als je al-
lemaal, zowel in De Cacaofabriek als 
Het Speelhuis, de drive hebt om 
mooie dingen te creëren en het mag 
niet. Het is nu dan nog maar een be-
perkt aantal, toch geeft het meteen 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen.
De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 24 en 25 van 
2020 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien:
• Terrassen weer open in Nuenen
• Gesprek met de burgemeester 
 op 17-06
• Ervaringen Kindcentrum Crijns 
 Society na twee weken open
• Heropening Dorpswerkplaats
• Suzanne Voets wint nationale 
 eerste prijs profielwerkstuk 
 Nederlands
• Heropening Broekdijk
• Elies Lemkes, Nuenense 
 gedeputeerde van Brabant
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00 u , 14.00 
u , 17.00 u , 20.00 u en 23.00 u.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen ?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met 
CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen ge-
woon binnenlopen in onze studio 
in Het Klooster tussen 10.00 u en 
12.00 u.

voorop. Wanneer we kunnen kiezen 
tussen tien verkochte kaarten extra 
of de veiligheid van mensen die al in 
bezit zijn van een toegangsbewijs, 
kiezen we altijd voor dat laatste", be-
nadrukt Jochem. Bovendien ziet Jo-
chem ook de positieve kant van acti-
viteiten met minder bezoekers. "Een 
cabaretier in Het Speelhuis is mis-
schien gewend aan volle zalen, maar 
moet nu nadenken over een fantasti-
sche show voor negentig bezoekers. 
Dat maakt makers creatief, zo wordt 
het voor bezoekers ook wel weer 
uniek. Je kunt straks waarschijnlijk 
over veel voorstellingen trots vertel-
len: en daar was ik bij!"
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VET-toernooi bij     
TV Wettenseind gaat niet door
Deze week zou het VET-toernooi weer hebben plaatsgevonden op het 
mooie tennispark van TV Wettenseind. Dit toernooi staat bekend om de 
gezelligheid en ruim 300 spelers zouden normaal gesproken hun krach-
ten gaan meten. 

Zet dus alvast in je agenda: 35+ VET-
toernooi van 19 tot en met 27 juni 
2021.

We hebben in ieder geval al iets om 
naar uit te kijken. Blijf gezond en 
graag tot volgend jaar!

Joris, Maria, Marian, en Erwin

Helaas is het zo dat er dit jaar geen 
toernooien mogelijk zijn in juni en 
dat vinden we natuurlijk ontzettend 
jammer. We gaan jullie missen! Aan 
de andere kant vragen we jullie om 
zorgvuldig om te gaan met de richt-
lijnen en adviezen, zodat we jullie 
volgend jaar mogen en kunnen be-
groeten op het VET-toernooi 2021.

Feest op basisschool de Mijlpaal
Alle kinderen mogen weer tegelijk naar school!
Een reden voor ons om feest te vieren.

Dinsdag en woensdag worden de 
kinderen getrakteerd op danswork-
shops, we gaan met z’n allen dansen.
Woensdag worden de meesters en 
de juffen in het zonnetje gezet en 
presenteren de kinderen de dansre-
sultaten.

En intussen verkleurt De Mijlpaal van 
paars langzaam naar Het Mooiste 
Blauw.

Maandagochtend aan het begin van 
de schooldag hebben we alle ouders 
bedankt met bloemen. Die hebben 
ze verdiend vinden wij omdat ze de 
afgelopen maanden terwijl ze zelf 
vaak veel en extra moesten werken 
hun kinderen hebben opgevangen, 
thuisonderwijs hebben gegeven en 
vooral veel begrip hebben gehad 
voor de situatie. Hulde aan alle papa’s 
en mama’s!

Badminton Club Lieshout   
probeert duidelijkheid te krijgen
De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus veroorzaken nogal 
wat onduidelijkheden. Ook Badminton Club Lieshout zit met een behoor-
lijk aantal van die onduidelijkheden. Zo is het nog steeds onduidelijk of 
het jeugdkamp door kan gaan. En, is het onduidelijk of de zaalsporters 
vanaf 1 juli weer binnen aan de slag kunnen. Tenslotte staat het gekozen 
beleid van gemeente en Rijk haaks op elkaar met betrekking tot finan-
ciële tegemoetkomingen.

Klumper, de thuisbasis van Badmin-
ton Club Lieshout, op dit moment ge-
renoveerd waardoor het maar de 
vraag is of de sporthal werkelijk vanaf 
1 juli weer gebruikt kan worden. Ook 
hier is nog geen duidelijkheid over.

Zaalhuur
Tenslotte is er ook nog de onduide-
lijkheid in de kostensfeer. Het Rijk 
heeft immers een steunpakket van 
90 miljoen euro vrijgemaakt voor alle 
sportverenigingen om “zo de huur 
van sportaccommodaties kwijt te 
schelden" in de periode maart tot 
juni 2020. De financiering hiervan 
loopt echter via de gemeente zo 
geeft het Rijk aan, omdat deze dege-
ne is die de huur van sportverenigin-
gen int. De gemeente Laarbeek heeft 
onlangs juist het omgekeerde beslo-
ten: zij wil de vooruitbetaalde huur 
niet storneren. Navraag hoe dit nu zit 
geeft aan dat de gemeente de beno-
digde gelden nog niet van het Rijk 
zou hebben ontvangen én zich na 
ontvangst nog wil beraden over de 
wijze van inzet van deze gelden. Kort-
om; gemeentelijk beleid dat nog ge-
maakt moet worden, terwijl het Rijk 
hier juist de richting voor aangege-
ven heeft. Ook aan deze onduidelijk-
heid moet, helaas, door de Badmin-
ton Club Lieshout worden gewerkt.

Al lange tijd is de jeugdbegeleiding 
druk bezig om voor de eerste keer in 
5 jaar weer een jeugdkamp te organi-
seren. De vereniging vindt deze ne-
venactiviteit érg belangrijk en wil er 
alles aan doen om het door te laten 
gaan: voor de jeugd is er immers al zo 
veel dat níet door kan gaan dit jaar. 
Helaas stuit de organisatie op veel 
onduidelijkheden: zo mag er in de 
gemeente Laarbeek wél overnacht 
worden en in de gemeente Gemert-
Bakel (waar het kamp gepland was) 
niet. De organisatie heeft zichzelf 
nog enkele dagen de tijd gegeven 
voordat ze de knoop definitief door-
hakken. Gewoon doorgaan? Stop-
pen? Locatie verplaatsen? Datum 
verplaatsen? Alle mogelijkheden zijn 
nog open.

In het rijksbeleid is aangegeven dat 
zaalsporters vanaf 1 juli weer aan de 
slag mogen. Dat zou dus ook voor de 
badmintonners gelden. Navraag bij 
de gemeente Laarbeek leert echter 
dat zij daarover nog geen duidelijk-
heid hebben. En, de gemeente is ei-
genaar van de sporthal en moet deze 
dus vrijgeven aan de beheerder, zo-
dat deze, op haar beurt, de sporthal 
weer geschikt kan maken om te spor-
ten. Overigens worden de kleed- en 
douchelokalen van sporthal De 

Het 'buitenbadminton' loopt prima: met dank aan de vrijwillige begeleidingsgroep!

Trainingen   
weer volop  
hervat bij   
HSCN - nieuwe  
leden welkom
Reikhalzend werd er naar uitgekeken, 
maar eindelijk zijn de trainingen van 
Honk- en Softbalclub Nuenen voor 
seizoen 2020 dan toch volledig ge-
start voor alle teams. Weliswaar wat 
later dan gebruikelijk, maar aange-
zien honk- en softbal zogenaamde 
zomersporten zijn is het grootste deel 
van het seizoen nog niet verloren. 

Er kunnen helaas nog geen officiële 
wedstrijden gespeeld worden tot na-
der bericht vanwege de coronacrisis, 
maar het voordeel hiervan is dat er 
extra tijd en ruimte voor trainingen is. 
Dit maakt dat het een perfect mo-
ment is voor (potentiële) nieuwe le-
den om in te stromen. Voor spelers en 
speelsters vanaf circa 5 jaar hebben 
wij teams beschikbaar. Voor de klein-
sten is er Beeball. (Wellicht ook wel 
bekend onder de oude naam Peanut-
bal). Door kleine teams en eenvoudi-
ge spelregels worden kinderen volle-
dig in het spel betrokken en zijn zij 
volop in beweging. Door het spelen 
van BeeBall raken kinderen snel ver-
trouwd met het slaan, gooien en van-
gen. Op speelse wijze raken de kinde-
ren bekend met de technische vaar-
digheden van honkbal en softbal. 
Verder hebben wij uiteraard ook voor 
de oudere jeugd en dames en heren 
geschikte teams om eens enkele ke-
ren vrijblijvend een balletje te komen 
gooien en slaan. Wist u dat een lid-
maatschap bij HSCN een relatief zeer 
goedkope keuze is? Kijk op www.
hscn.nl voor onze contributie tarie-
ven. Interesse? Stuur dan een mailtje 
aan tc@hscn.nl voor meer informatie 
en tijden. Of kom gewoon eens kijken 
op Sportpark de Lissevoort. Tot dan!

Trainingen   

hervat bij   C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Badmintonnen  
in de buitenlucht
Sinds het invoeren van de corona-
maatregelen hebben de leden van 
BC Nuenen niet meer kunnen spelen. 
Door de versoepeling van de maatre-
gelen en in goed overleg met de ge-
meente en GGD is het echter nu mo-
gelijk om vanaf 12 juni buiten bad-
minton te gaan spelen, het zoge-
naamde AirBadminton! Tussen 18.30 
- 19.30 kan de jeugd spelen (tot 14 
jaar), van 20.00 tot 22.00 zijn de se-
nioren aan de beurt.
Omdat we graag alle inwoners van 
Nuenen een mogelijkheid willen bie-
den om in beweging te komen is be-
sloten om het Airbadminton ook 
voor niet-leden open te stellen (vanaf 
8 jaar). Uiteraard zullen er een aantal 
maatregelen van kracht zijn om te 
zorgen dat iedereen veilig kan spe-
len, er mogen dan ook maar een be-
perkt aantal spelers tegelijk spelen. 
Daarom vragen we eenieder die 
graag een potje wil komen meespe-
len om zich aan te melden via de 
website of een mail te sturen. Omdat 
we buiten spelen zijn we ook afhan-
kelijk van het weer. Uiterlijk 12.00 uur 
op vrijdagmiddag zullen we laten 
weten als het spelen niet door kan 
gaan. 
We hopen jullie op 12 juni te kunnen 
begroeten!
www.bcnuenen.nl/contact
info@bcnuenen.nl

Bestuur BCNuenen

Tanja Ilbrink en G ert- J an H endrikx  RU
uitvaartverzorgers N uenen c. a.  

en G eldrop- M ierloen G eldrop- M ierlo

ADVERTORIAL

 Langzaam op de weg terug, met een hapje
 en een drankje en meer gasten.
 Langzaam op de weg terug, met een hapje
 en een drankje en meer gasten.
 Langzaam op de weg terug, met een hapje

De tijd van compleet uitgestorven straten ligt al weer even achter ons. De 
fileloze ochtendspits, de vliegtuigen aan de grond, de lege schoolpleinen. 
Maar ook de verbondenheid, solidariteit en gedeelde angst. Het lijkt 
alweer bijna even onwerkelijk als dat het was in de weken dat we ermee 
leefden.

Voorzichtig 
e zijn inmiddels beland in de tijd 

van versoepeling van de regels.  
L angzaamaan kan er steeds iets 
meer.  S tapje voor stapje verant-
w oord van het oude naar het nieuw e 
normaal.  M aar hoe normaal is dat?  
Wij realiseren ons terdege dat u, als 
u in de afgelopen periode afscheid 
hee  moeten nemen van een dier-
bare, die persoon zal missen in dat 
nieuwe normaal . n dat het u altijd 
bij zal blijven, dat u ook nog eens 
afscheid hebt moeten nemen met 
alle beperkingen van dat moment.

Ruimte voor een hapje en een 
drankje
H oew el er nog steeds vele beper-
kingen rondom een uitvaart van 
kracht zijn, is nu ook daarin de 
eerste versoepeling mogelijk.  D e 
opening van horeca gelegenheden 

er  juni gee  ons de mogelijk-
heid om ook in veel van onze 
uitvaartcentra w eer een hapje en 
een drankje te serveren.  Z o zijn w e 
w eer een beetje dichter bij onze w eer een beetje dichter bij onze 
vertrouw de gastvrijheid, die w e u vertrouw de gastvrijheid, die w e u 
graag laten ervaren.  

Het beste binnen de mogelijkheden 
van het moment
T ot 1  juli mogen er niet meer dan 
3 0  personen aanw ezig zijn bij een 
afscheid. aar als alles goed blij  
gaan, mogen w e daarna samen-
komen met 1 0 0  mensen per 
afscheid  aarbij blij  de ,  meter 
regel van toepassing voor mensen 
die niet op hetzelfde adres w onen.  
D at w ordt best een uitdaging, maar 
w ij gaan ons uiterste best doen om 
ook dat voor elkaar te krijgen.  

S amen met u w illen w e er alles aan 
doen om het best mogelijke afscheid 
te verzorgen, dat past bij uw  over-
leden dierbare, binnen de mogelijk-
heden van dat moment.  O ok in deze 
bijzondere tijd blij  de kern van onze 
dienstverlening onveranderd:  vanuit 
ons hart en met deskundigheid 
blijven w ij u bijstaan.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

Badminton

Honk- en SoftbalTennis

21 juni
Vaderdag 

Koop uw vaderdag kado 
bij de lokale ondernemer
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Be Good!
by Schelp Holding BV

Klaar voor de toekomst met de Verenigde Straten van Nuenen!
450 huishoudens in Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven kunnen 
binnenkort via internet zelf gaan experimenteren met het verduurzamen 
en verbeteren van hun huis!

De Verenigde Straten van Nuenen en WoonConnect stellen hiervoor 450 slimme 
digitale 3D-woningmodellen beschikbaar. Zo helpen we de woningeigenaren 
bij het duurzaam en toekomstklaar maken van hun eigen huis. Op een website 
kunnen ze diverse aanpassingen aan hun huis uitproberen en meteen zien wat 
het kost en oplevert. Denk aan zonnepanelen, isolatie, een slaapkamer op de 
begane grond of een traplift. 

Woont u in een van de bovengenoemde wijken? Dan is er ook van uw huis een 
3D-model gemaakt. U ontvangt hiervoor binnenkort per post een persoonlijke 
inlogcode. 

De Verenigde 
Straten van
Nuenen
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