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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

Axel Vinckx 
nieuwe 
bedrijfsleider 
bij Jumbo 
Kernkwartier

Stichting 
Fietsmaatjes 
Nuenen  
van start

Knu� elen  
op 
anderhalve 
meter

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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Update Centrummanagement Nuenen

Ondernemen in coronatijd:  
de horeca
Hoe gaat het met onze lokale ondernemers in coronatijd? In een aantal 
artikelen vertelden zij de afgelopen weken hoe het is om te ondernemen 
in deze uitzonderlijke omstandigheden. In het laatste verhaal van deze 
serie is het woord aan drie horecaondernemers in het centrum van Nue-
nen. Hoe was de periode van verplichte sluiting en hoe gaat het sinds de 
zaak op 1 juni weer open mocht?

dat ze deed voordat ze samen het 
café begonnen.

Harry: ‘Wij zijn meteen gestart met 
bezorgen bij particulieren. De zakelij-
ke markt stortte in, maar voor thuis-
werkers en veel vaste gasten bleek 
het in deze tijd een uitkomst te zijn. 
Dat bezorgen is echt nieuwe busi-
ness geworden, we blijven daar na de 
coronatijd mee doorgaan.’ Harry en 
Marlies’ vaste medewerkers wilden 
graag aan het werk blijven en ook de 
kinderen, inclusief schoondochter, 

‘We voelden het wel een beetje aan-
komen’, vertelt Martijn Hems van 
Café Ons Dorp aan de Parkstraat over 
de verplichte sluiting die op zondag 
15 maart inging. ‘Het hele weekend 
was het al wat rustiger dan normaal.’ 
Een half uur na aankondiging van het 
laatste rondje was de zaak leeg. Ook 
bij Le Souris aan de Berg was het al 
een paar dagen minder druk. Eige-
naar Harry van Megen: ‘We merkten 
het onder andere aan het aantal an-
nuleringen. Uit voorzorg hadden we 
op vrijdag de inkoop al stopgezet.’ 
Franca Mulkens van De Griek in Nue-
nen aan de Vincent van Goghstraat: 
‘De mensen die wij binnen hadden 
zitten op die zondag, heb ik nog wel 
rustig hun bord laten leegeten voor-
dat de boel op slot ging.

Achterstallig onderhoud, nieuwe 
business en rust
Hoe zijn de drie horecaondernemers 
de sluitingsperiode van tweeënhalve 
maand doorgekomen? ‘De eerste we-
ken gebruikten we om de bier- en 
wijnkaart te vernieuwen, de boel op 
te frissen en achterstallig onderhoud 
te plegen. Maar daar ben je op een 
gegeven moment wel klaar mee en je 
kan ook niet eindeloos investeren als 
er geen inkomsten tegenover staan’, 
aldus Martijn. Partner Sharon sprong 
zelfs tijdelijk bij in de zorg, het werk 

staken de afgelopen tijd de handen 
mee uit de mouwen. ‘Dat we er als 
gezin echt de schouders onder heb-
ben gezet, zal me van deze tijd zeker 
bijblijven.

Franca vond de sluitingsperiode per-
soonlijk gezien heerlijk. ‘Na 19 jaar 
werken in de horeca ben ik echt tot 
rust gekomen. Tijd voor bezinning en 
klussen in huis.’ Mede dankzij de ver-
schillende overheidsregelingen en 
een coulante huurbaas kwamen zij 
en echtgenoot Dieter de periode re-
delijk door. ‘We hebben vaker moeilij-
ke tijden gehad’, relativeert Franca de 
situatie.

Samenwerking
Martijn is één van de vertegenwoor-
digers van de Nuenense horecaon-
dernemers in het overleg met de 
gemeente, waarbij ook centrumma-
nager Henry van Vlerken en Konink-
lijke Horeca Nederland betrokken 
zijn. Henry: ‘In aanloop naar de her-
opening is er veel overleg geweest 
en hebben we continu druk gehou-
den op het maken van afspraken. 
Hoe geef je ondernemers maximale 
ruimte binnen de opgelegde veilig-
heidsregels? Ruimte om hun werk te 
kunnen doen, maar bijvoorbeeld 
ook fysieke ruimte voor de uitbrei-
ding van het terras.’ Martijn: ‘Het is 
wel lastig dat regels steeds verande-
ren. Ze zijn per veiligheidsregio ver-
schillend en daarbinnen zelfs per 
gemeente.’ De café-uitbater is tot 
dusver tevreden over de samenwer-
king en hoe dingen geregeld zijn op 
het gebied van orde en handhaving. 
‘Ook heeft de coronacrisis de onder-
linge band tussen horecaonderne-
mers zeker goed gedaan.

Weer open
Franca en Dieter hebben de afgelo-
pen weken alweer veel vaste gasten 
in hun Grieks restaurant mogen be-
groeten. Dieter: ‘Ik zag er best wel te-

Harry en Marlies van Megen, Le Souris

Franca en Dieter Mulkens, 
De Griek in Nuenen

Martijn Hems en Sharon Pijs, Café Ons Dorp

genop met alle regels, maar het is me 
100% meegevallen.’ Franca: ‘Omdat 
we minder plaatsen hebben, werken 
we nu met twee shifts en daar
gaan we flexibel mee om als er ruim-
te voor is. Mensen zijn blij dat we 
weer open zijn en voelen zich veilig. 
Voor ons is deze nieuwe manier van 
werken te doen, maar voor cafés lijkt 
me dit veel lastiger.

Daar weet Martijn alles van. ‘Gasten 
gaan gelukkig goed met de regels 
om, maar anderhalve meter afstand 
en het principe van een café passen 
natuurlijk helemaal niet bij elkaar. 
Mensen willen niet de hele avond op 
een stoel zitten, maar rondlopen, een 
praatje maken met een bekende die 
ze tegen het lijf lopen. Het écht spon-
tane, maar ook feesten, partijen en 
evenementen - het is er allemaal niet 
bij voorlopig.’ Op dit moment lopen 
de high wines en high beers op reser-
vering bij Ons Dorp goed. Ook de 
borrelbox voor thuis blijkt een uit-
komst voor mensen die nog wat hui-
verig zijn om naar het café te komen. 
Martijn: ‘Ik wil echt niet negatief zijn, 
maar zie best op tegen de periode na 
het terrasseizoen. Versoepeling van 
de regels en het voorkomen van een 

tweede lockdown is wat we nodig 
hebben. Daar hopen we op.

Ook Harry hoopt op snelle versoepe-
ling van de regels. ‘De misgelopen 
omzet komt nooit meer terug en we 
zitten nog lang niet op het niveau 
van voor de sluiting. De inkomsten 
van het thuisbezorgen, het aantrek-
ken van de zakelijke markt en de uit-
breiding van het terras zorgen voor 
wat compensatie, maar ook partijen 
zijn bijvoorbeeld weggevallen. Hoe 
dan ook gaan we niet met de armen 
over elkaar zitten en blijven we zoe-
ken naar mogelijkheden’, aldus de 
ondernemer die blij is dat mensen de 
weg naar zijn zaak weer hebben ge-
vonden. ‘Ik heb het contact echt ge-
mist. Ik merk ook dat de gasten het 
fijn vinden om er weer te zijn en erva-
ren dat het veilig is.

Dankbaar
Tot slot willen de ondernemers - en 
zij spreken ongetwijfeld namens al 
hun collega’s - iedereen bedanken 
voor de steun en harten-onder-de-
riem die zij de afgelopen tijd ontvin-
gen. Van kaartjes, appjes en bloemen 
tot aangeschafte tegoedbonnen. Het 
heeft ze goed gedaan.Succesvolle zorgheldenactie 

Fundustry in Nuenen
Fundustry Events, vooral gericht op bedrijfsuitjes, vriendenuitjes en vrij-
gezellenfeesten, geeft in Nuenen, regio Eindhoven, gratis teamuitjes 
weg. Om alle zorghelden even te laten ontspannen en te bedanken, biedt 
Fundustry een zorgeloos personeelsuitje aan op haar evenementenloca-
tie in Nuenen. 

ook graag mee in manieren van ont-
spanning tijdens bijvoorbeeld de 
pauze op eigen terrein. 

Ondernemer Harry van den Berg 
geeft aan: “Alle vormen van zorg in 
Brabant zijn zwaar belast geweest. 
Na het succes van onze actie in Har-
derwijk, willen wij ook alle helden in 
regio Eindhoven bedanken door ze 
een gratis dagje fun aan te bieden en 
ze even te ontzorgen. Op deze ma-
nier maken de zorgmedewerkers leu-
ke herinneringen met collega’s en dat 
vinden wij belangrijk.”

De evenementenlocatie van Fundu-
stry is volledig coronaproof ingericht. 
De locatie is ook weer geopend voor 
iedereen die een dagje uit wilt boe-
ken met vrienden of familie. “Jezelf, 
collega’s, of een vriend(in) aanmel-
den voor deze zorgheldenactie, kan 
gemakkelijk via fundustry.nl/zorg-
helden”, zegt Harry van den Berg.
www.fundustry.nl

Fundustry roept zorginstellingen, 
zorghelden en zorgteams op om zich 
aan te melden voor deze mogelijk-
heid tot ontspanning. Met deze actie 
hoopt Fundustry niet alleen zorghel-
den uit de ziekenhuizen te bereiken, 
maar ook de helden uit o.a. de ge-
handicaptenzorg, kraamzorg en di-
verse huisartsenposten en apothe-
kers. Omdat de zorg niet stil kan 
komen te liggen en het inzetten van 
vervanging soms nog lastig of zelfs 
niet toegestaan is, biedt Fundustry 
aan het teamuitje uit te stellen. Zo 
heb je tot eind 2021 om dit zorgeloze 
uitje te doen. Fundustry denkt hierbij 

21 juni
Vaderdag 

Koop uw vaderdag kado 
bij de lokale ondernemer

- CAFÉ - 
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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:

De Milieustraat is op woensdag 
weer open tot 20.00 uur.
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CMD OP AFSPRAAK WEER OPEN 
VANAF 2 JUNI
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwo-
ners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De open-
stelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

WEES ALERT OP (CYBER)
CRIMINALITEIT
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen 
te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede 
kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om 
gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs probe-
ren zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daar-
om van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. 
De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn 
cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbel-
trucs en onbetrouwbare cybertesten.

Wat te doen tegen onbetrouwbare coronatesten?
Er worden door criminelen corona-testen verkocht die 
onbetrouwbaar zijn of zelfs helemaal niet werken. Kom 
niet in de verleiding zo’n test te kopen en op de uitkomst 
te vertrouwen. Uitgaan van een foutieve uitkomst van zo’n 
test kan levensgevaarlijke consequenties hebben voor 
uzelf en de mensen in uw directie omgeving.
Ook is er grote vraag naar bepaalde goederen, bescher-
mende kleding en farmaceutische producten zoals hand-
gels en medicinale alcohol. Cybercriminelen en oplichters 

maken hier gebruik van door dit soort producten online 
aan te bieden voor exorbitante prijzen, terwijl goederen 
niet worden geleverd of niet voldoen aan de vereiste kwa-
liteit. Koop dit soort producten alleen via bekende en 
vertrouwde kanalen. En wacht met de aanschaf als de 
producten tijdelijk niet leverbaar zijn.
Meer lezen over (cyber)criminaliteit? Ga dan naar veiligin-
ternetten.nl (een initiatief van Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, Nationaal Cyber Security Centrum en 
Platform voor de Informatie Samenleving).

EIKENPROCESSIERUPS
Het overlastseizoen van de eikenprocessierups is begon-
nen. De rupsen hebben vanaf half mei de brandharen die 
voor overlast kunnen zorgen bij mensen en dieren. Door 
de bestrijdingsmethodes hebben we al veel eiken preven-
tief bestreden met een biologisch middel. Hiermee kunnen 
we veel overlast afvangen maar helaas niet alles. In de 
maanden mei, juni en juli hebben deze rupsen op inland-
se eikenbomen brandharen. Contact met de beharing van 
deze rupsen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduit-
slag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. De aanwezig-
heid van een nest hoeft overigens niet direct tot overlast 
van de rupsen leiden. De (brand)haren die de jeuk en bul-
ten veroorzaken bij mens en dier, worden door de rupsen 
alleen in stresssituaties losgelaten. Als de rups met rust 
wordt gelaten, zullen ze deze niet gauw loslaten en is de 
kans op klachten minimaal. 

Gezondheidsklachten 
Het venijn van de eikenprocessierups zit in de microsco-
pisch kleine brandharen die de rups na de derde vervelling 
krijgt. De brandharen zijn pijlvormig met weerhaakjes die 
gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen kunnen bin-
nendringen. Contact met brandharen kan binnen een paar 
uur klachten veroorzaken, zoals:
• Jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid die een ontsteking van 

de huid kunnen veroorzaken; 
• rode, dikke, en/of ontstoken ogen; 
• een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slik-

ken, en kortademigheid; 
• algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts 

en algehele malaise. 

De overlast van de brandharen van de rups start meestal 
in mei en loopt door tot en met augustus. Voor meer in-
formatie over de processierupsen en gezondheidsklachten 
kunt u terecht bij de GGD in uw regio en op de websites 
www.vlinderstichting.nl en www.rupsen.info.

Wat is eraan te doen?
Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de 
rups, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brand-
haren zich verder over het lichaam verspreiden. Het is 
daarom goed om de huid direct na de blootstelling met 
plakband te strippen, om zo alle brandharen te verwijde-
ren. Vervolgens de huid goed wassen en de ogen goed 
spoelen met lauw water. Aangezien de brandharen moei-
lijk uit kleding te verwijderen zijn, is het noodzakelijk om 
de kleding heel grondig te wassen (liefst op 60ºC). Bij 
hevige jeuk kan een zalf op basis van menthol, aloë vera 
of calendula verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, 
dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Hoe voorkomt u problemen?
Probeer ramen en deuren zoveel mogelijk dicht houden 
wanneer er een nest vlak bij uw huis is. Zo voorkomt u dat 
de brandharen in huis terecht komen. U kunt nestkastjes 
in uw tuin aanbrengen voor o.a. de koolmees, pimpelmees 
en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenproces-
sierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, 
maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering 
van de rupsenoverlast. Zorg voor een goede bedekking 
van de hals, armen en benen als u een bezoek brengt aan 
een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt. 
Ga niet op de grond zitten en probeer direct contact met 
rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellings-
huidjes zoveel mogelijk te vermijden. Maak kinderen attent 
op het gevaar van de eikenprocessierups. Indien in uw 
omgeving de eikenprocessierups voorkomt, laat kinderen 
dan niet op het gazon spelen. Houd zandbakken zo veel 
mogelijk gesloten en laat speelgoed niet buiten liggen. 
Vermijd wegen waar eikenbomen met veel (nesten met) 
eikenprocessierupsen staan. Ook oude nesten van vorig 
jaar bevatten veel brandharen en die kunnen verwaaien. 
Hebt u in uw eigen tuin te maken met eikenbomen met 
eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrij-
den, maar huur een deskundig bedrijf in of vraag om advies 
bij gemeente Nuenen.

Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen 
later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaat-
sen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en mel-
ding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen neem 
dan contact op met de gemeente Nuenen, tel:  040-
2631631 of bij voorkeur via  https://nuenen.nl/meldpunt/
meldpunt-meldingen-openbare-ruimte 
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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

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

Modern familie bedrijf,
met bijna 100 jaar ervaring!!

4 Runder Schnitzels .... 7,95
Summer Bite
“Barbecue spies”  ................................per stuk 1,95
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade .......................... 3,95
Kalfs Schnitzels
.......................................................... 100 gram 2,95
Kalfs Burgers
..............................................................4 stuks 6,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork vlees”
 ......................................................... 100 gram 1,95

KOOPJE

TOP

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

info@tvdelissevoort.nl  www.tvdelissevoort.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

VAKANTIE
BAANTJE

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

21 juni Vaderdag Koop uw vaderdag kado 
bij de lokale ondernemer

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
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Webinar van de gezamenlijke bibliotheken

Jouw gezonde tuin in 7 stappen
Vanaf maart dit jaar hebben de Bibliotheken in Nederland direct veel ac-
tiviteiten verplaatst naar het internet. Daarmee worden zeer veel enthou-
siaste gebruikers bereikt. Samen zijn de Bibliotheken Breda, Den Bosch, 
Eindhoven, Dommeldal, Helmond-Peel, Midden-Brabant en Veldhoven 
gestart met het programmeren van diverse webinars. Een webinar is een 
online lezing, die je dus thuis vanachter je laptop kunt volgen.

genheid om vragen en voorbeelden 
in te brengen.
Tip: Hou papier en potlood bij de 
hand èn een plattegrond van je tuin, 
zodat je aantekeningen kunt maken 
en direct de 7 stappen kunt integre-
ren en schetsen.

Marije van der Park
Ontwerper, permaculturist en yogi, 
Marije van der Park ontwerpt en advi-
seert over bostuinen, ecosytemen en 
eetbare openbare ruimtes. Ook geeft 
zij regelmatig workshops voor kinde-
ren en groene workshops voor vol-
wassenen.
Aanmelden via de agenda van de 
websites van de organiserende Bi-
bliotheken word je geleid naar de 
Bibliotheek Eindhoven.

Op dinsdagavond 23 juni, van 20.00-
21.30 uur staat weer een webinar op 
het programma. Het webinar is gratis 
te volgen, maar wel na aanmelding.

Aan de slag
De lente is begonnen. We zijn alle-
maal meer thuis. Meer tijd dus, om 
even stil te staan bij je tuin en heerlijk 
buiten zijn.Hoe maak je van je tuin 
een gezonde eetbare tuin, een over-
vloedige tuin, met een gezonde bo-
dem en een gezond geheel?
Tijdens het webinar op 23 juni 2020 
neemt Marije van der Park je in 7 
stappen mee door jouw tuin. Je ver-
diept daarmee je kennis op een een-
voudige manier. En na het webinar 
kun je direct de 7 stappen in jouw ei-
gen tuin toepassen. Er is ook gele-

Stichting Fietsmaatjes Nuenen 
van start
Nuenen, Gerwen en Nederwetten is weer een stichting rijker, die zich in-
zet om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking in onze 
maatschappij actief te blijven betrekken, doordat vrijwilligers met hen 
gaan fietsen in ons mooie dorp, kernen en regio.

Bestuur 
Fietsmaatje Nuenen beoogt het alge-
meen nut en heeft geen winstoog-
merk. Het bestuur bestaat uit zes per-
sonen in de volgende rolverdeling.

Voorzitter: Jan Zwaan,
Den Haak 1 5673 PP Nuenen,
Secretaris: Huib Hardeman, 
A. Blommelaan 13, 5671 EG Nuenen 
Penningmeester: Mark Jansen, 
Clemensakker 5, 5671 LL Nuenen 
Coördinator: Frans van Grotel, 
Populierenhof 13, 5671 BH Nuenen.
Fietsbeheerder: Peter Jansen, 
Constatijnstraat 12, 5671 XE Nuenen.
PR/Fondswerving: Martien Jansen, 
De Geer 7A, 5674 NG Nuenen.

Doel stichting
a.  De stichting heeft ten doel: het 

mogelijk maken dat mensen die 
niet meer zelfstandig kunnen of 
willen fietsen voortaan samen 
kunnen fietsen met een fietsmaat-
je op een duofiets en voorts al het-
geen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, al-
les in de ruimste zin des woords.

b.  De stichting tracht haar doel on-
der meer te verwezenlijken door 
in een nauw verband samen te 
werken met partijen op het ge-
bied van de gezondheidszorg, 
zorg en verpleging, welzijn en 
vrijwilligerswerk.

c.  De stichting beoogt niet het ma-
ken van winst.

Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen, maar dit 
niet meer zelfstandig willen of kun-
nen. Dit kunnen ouderen, mensen 
met een beperking of tijdelijke bles-
sure zijn. Zij, de ‘gasten’, fietsen sa-
men met een vrijwilliger op een duo-
fiets met een elektrische traponder-
steuning. De vrijwilliger stuurt en de 
gast kan meetrappen in zijn eigen 
tempo als hij dat wil. 

Het doel van Fietsmaatjes Nuenen is 
om uiteindelijk in een aantal kernen in 
Nuenen een (of meer) duofiets(en) te 
plaatsen en per kern zowel vrijwilli-
gers als gasten te werven en hen te 
matchen om samen te fietsen. Middels 
contributies en donaties, schenkingen 
en subsidies wil Fietsmaatjes Nuenen 
dit doel bereiken. Gestart zal worden 
in het Centrum van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.

De gemeente telt circa 23.186 inwo-
ners en 10.086 huishoudens en is ver-
deeld over 3 kernen (Nuenen 23.186, 
Gerwen 2.055 en Nederwetten 850).
De gemeente is de meest vergrijsde 
gemeente van Brabant en bijna 6.000 
inwoners zijn 65 of ouder. Hiermee 
stijgt ook het aantal inwoners met 
dementie.

Op 13 februari 2020 is bij Marks 
Wachters notarissen in Nuenen de 
stichtingsakte gepasseerd bij notaris 
mr. Anne van Uden-van Dijk.
De Belastingdienst heeft ook onze 
stichting de ANBI-status toegekend. 
(Algemeen nut beoogde instelling).
We hebben uitstekende ondersteu-
ning gehad van de gemeente Nue-
nen c.a., Rabobank, Marks Wachters 
en zusterorganisaties.
Er zijn startsubsidies verstrekt voor 
de oprichting van de stichting, het 
opzetten van de website, etc.
Helpt Elkander heeft spontaan een 
stallingsruimte beschikbaar gesteld 
voor de stalling van de duofietsen.
Het onderhoud en de verzekering 
wordt verzorgd door Rubino Wie-
lershop.

Vlnr: Martien Jansen, PR&fondswerving, Huib Hardeman, secretaris, Mark Jansen, 
penningmeester, Jan Zwaan, voorzitter, Lout Renders, fietsbeheerder, Mr. Anne van 
Uden-van Dijk , notaris, Frans van Grotel, coördinator, Peter Jansen, fietsbeheerder

Onze koning op de duofiets met zijn gast

Fiasco van milieumetingen  
te Nuenen 
In 2017 had de Gemeenteraad gevraagd om een nulmeting te doen van de 
luchtkwaliteit te Nuenen. Dat is er nog steeds niet. Het College en ambtena-
ren betrokken een organisatie voor metingen van lucht en geluid zonder 
duidelijke afspraken. Metingen langs de A270 toonden schrikbarende over-
schrijdingen van de wettelijke grenswaarden. Er volgden ontkenningen en 
verwijten tussen uitvoerende partijen. Wat in het Eindhovens Dagblad van 3 
juni 2020 beschreven werd, is ontluisterend. Het bestuur van de Belangen 
Vereniging Nuenen Groen kon niets anders dan haar ongenoegen uiten over 
een knullige gang van zaken en een gebrek aan perspectief. Omdat de volks-
gezondheid in het geding is, kan men niet meer doormodderen op dezelfde 
manier. De Belangen Vereniging Nuenen Groen stelt nu voor aan het bestuur 
van de gemeente om de deskundigheid van GGD en RIVM in te schakelen. 

Op 13 januari 2020 heeft de Minister 
voor Milieu en Wonen het Schone 
Luchtakkoord namens het Rijk onder-
tekend, samen met 9 provincies en 36 
gemeenten. Nu sterven jaarlijks 11.000 
Nederlanders aan luchtverontreini-
ging en men leeft 9 maanden korter. In 
het Schone Luchtakkoord gaat men sa-
men maatregelen nemen om de lucht 
schoner te maken met gezondheids-
winst. Nuenen doet niet mee! Wat be-
tekent dit voor de inwoners? Een wet-
houder wil ons doen geloven dat on-
derzocht moet worden of de leefbaar-
heid misschien verbetert met een 
nieuwe weg in Nuenen (de zogenaam-
de Oostelijke Randweg). Voor het on-
derzoek zijn nodig 320.000 euro en 
een onbekend aantal uren van eigen 
ambtenaren. Zo’n weg lost de eigenlij-
ke problemen niet op. De gezond-
heidsaspecten moeten nu dringend 
voorrang krijgen.

Bestuur 
Belangenvereniging Nuenen Groen

Er zijn voldoende argumenten om te 
zeggen dat de wettelijke limieten voor 
luchtkwaliteit en geluid overschreden 
worden te Nuenen. Een hoopvolle 
start werd gedaan in 2016 bij de Raad 
van State. Gemeente en burgers be-
reikten samen dat de maximale snel-
heid op de A270 werd verlaagd van 
120 naar 100 km per uur. Maar de laat-
ste 10 jaar werden geen bijzondere ac-
ties ondernomen om het leefklimaat te 
verbeteren. Het gevolg is dat de A270 
nu 50.000 voertuigen per dag ziet 
langskomen. Die staan ’s morgens stil 
bij de verkeerslichten aan de Wolven-
dijk. Gecombineerd met een dominan-
te Zuidwestenwind komt de luchtver-
vuiling richting Nuenen (uitlaatgassen, 
fijnstof van banden en remmen, slijta-
ge van wegen). Drie kwart van het ver-
keer dat op andere wegen door Nue-
nen komt, heeft er niets te zoeken. Ter-
wijl de toestand verslechtert, worden 
de wettelijke grenswaarden steeds 
scherper. De verantwoordelijkheid van 
de bestuurders neemt toe.

Tien miljoen voor      
Het Klooster Nieuwe Stijl?
“Het Klooster blijft hét centraal in het dorp gelegen pand met vele moge-
lijkheden. We gaan snel knopen doorhakken over de toekomst van Het 
Klooster. Hoeveel mag Het Klooster ‘nieuwe stijl’ gaan kosten?” Dit staat 
letterlijk te lezen in het akkoord 2018 – 2022 van de coalitiepartijen W70, 
GroenLinks, CDA en SP. Twee jaar oud is dit akkoord en de gemeenteraad 
heeft nog steeds geen knopen doorgehakt. Inmiddels hangt er een prijs-
kaartje van zo’n tien miljoen euro aan Het Klooster Nieuwe Stijl. 

Klooster Nieuwe Stijl een vereniging 
gaan vormen die dan kan rekenen op 
een jaarlijkse exploitatiesubsidie van 
driehonderdduizend euro. De vol-
gende bedragen worden uitgedrukt 
in miljoenen. 

Gelofte van armoede…
Tussen twee haakjes: bij het aantre-
den van de huidige wethouders van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten heeft niemand een ge-
lofte van armoede afgelegd….Niet 
schrikken dus. De kosten voor ver-
bouwing worden geschat op 4,4 mil-
joen euro, voor noodzakelijke reno-
vatie (‘veilig en heel’ maken van Het 
Klooster) 2,1 miljoen en werktuig-
kundige en elektrotechnische instal-
laties 2,4 miljoen. Eerder werd voor 
renovatie theater 1,4 miljoen uitge-
trokken en een kwart miljoen voor 
achterstallig onderhoud. Prijskaartje 
afgerond zo’n 10 miljoen euro. Een in-
vestering in duurzaamheid van 1,5 
miljoen is al op voorhand geschrapt. 

Het woord is nu aan de gemeente-
raad. Na goedkeuring van de plan-
nen kan gestart worden met Het 
Klooster Nieuwe Stijl. De officiële her-
opening volgt dan zo’n drie jaar later, 
op zijn vroegst dus ergens in 2023. 

Een paar maanden geleden kreeg de 
gemeenteraad een ‘geheim’ inkijkje in 
Het Klooster Nieuwe Stijl. Een ontwerp 
gebaseerd op het activiteitenpakket. 
Driedimensionale beelden met een 
prachtig doorzichtig dak, gewaagde 
wenteltrap en een beeldbepalende 
boekenwand. Raadsleden vroegen 
zich hardop af: hoeveel gaat dat kos-
ten? Wanneer kan dit ‘nieuwe’ klooster 
open? Dat zijn nog maar twee vragen. 

De gemeente kocht het kloostercom-
plex aan het Park in 1972 voor 
850.000 gulden. Vanaf 1977 is Het 
Klooster in gebruik als sociaal-cultu-
reel centrum. Er is al eens eerder wat 
vertimmerd aan Het Klooster. Een 
verbouwing in 1997 kostte ruim ze-
ven miljoen gulden (florijnen). 

Leren en ontmoeten
Er is de afgelopen jaren heel veel dis-
cussie geweest over de Toekomst van 
Het Klooster. Een en ander wordt 
woensdagavond 17 juni toegelicht 
tijdens de raadscommissie samenle-
ving. Daar komt het plan ‘Het Kloos-
ter 2020: van verzamelgebouw naar 
sociaal-cultureel knooppunt’ aan de 
orde. Leren en ontmoeten in Het 
Klooster Nieuwe Stijl….Het is de be-
doeling dat de gebruikers van Het 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Tien miljoen voor      
Het Klooster Nieuwe Stijl?

Huidige stand van zaken
Het stichtingsbestuur was voorne-
mens om dit jaar te starten met haar 
activiteiten, maar helaas kon dat 
geen doorgang vinden door de cora-
na-perikelen. Dit ook omdat we met 
een kwetsbare doelgroep gaan fiet-
sen.
Het stichtingsbestuur wil in het voor-
jaar van 2021 gaan starten, maar dat 
alleen als de omstandigheden dat 
toelaten en we zijn dus afhankelijk 
van de dan geldende voorschriften 
van de overheid en het RIVM.
Momenteel zijn er twee duofietsen in 
bestelling en deze kunnen worden 
ingezet als de omstandigheden dat 
toelaten.

De duofiets
Op een duofiets zit je naast elkaar. De 
duofiets heeft elektrische traponder-
steuning zodat het fietsen nog een-
voudiger gaat. Onze nieuwe duofiet-
sen van de FietsmaatjesNuenen zijn 
uitgerust met een dubbel accupak-
ket, zodat er extra ver gefietst kan 
worden en verdere beschermings-
middelen.

Wordt Fietsmaatje-Oproep mel-
den vrijwilligers
Graag wil het stichtingsbestuur een 
oproep doen voor het werven van vrij-
willigers. De vrijwilligers krijgen uitge-
breide instructies voordat ze met hun 
‘gasten’ gaan fietsen en ook zal voor 
hen een VOG worden aangevraagd.
Daarna kunnen ze dan worden inge-
roosterd om te gaan fietsen met hun 
‘gasten’.
Dit nadat er een kennismakingsge-
sprek heeft plaats gevonden met de 
‘gast’ en de vrijwilliger.
Vrijwilligers kunnen zich melden via 
de website 
www.FietsmaatjesNuenen.nl

Sponsoren/donateurs en finan-
ciële bijdrage
U zult begrijpen dat de aankoop van 
twee nieuwe duofietsen het nodige 
kost. Het aankoopbedrag van een duo-
fiets bedraagt nl. € 12.000,- incl. BTW.
Momenteel zijn we in gesprek met 
landelijke fondsen voor financiële 
ondersteuning, maar uw bijdrage is 
natuurlijk altijd welkom.
Banknummer: Rabobank, rekening-
nummer NL69RABO0352275944.
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

NUENEN LEEFBAAR    
EN BEREIKBAAR
Een jaar AiREAS: wisselende resultaten, op naar fase 2
Wij staan voor belangrijke opgaven. Nuenen is groen en 
groeit ,maar heeft een structuur van wegen die dwars door 
de gemeente heen loopt. Vervuiling van de omgeving is 
aan de orde van de dag, met daarbij vermoedelijke e� ec-
ten op onze gezondheid. Hoe kunnen we aan onze groei 
en gezondheidsuitdagingen tegemoet komen en toch de 
doorstroming en bereikbaarheid van woningen en voor-
zieningen waarborgen? Er zullen dingen moeten veran-
deren om de leefbaarheid goed te houden. Dat geldt niet 
alleen voor de infrastructuur van onze wegen maar ook 
de manier waarop we omgaan met ons eigen mobiliteits-
gedrag en gebruik maken van vervuilende of lawaaierige 
spullen. Dit is een opgave die we alleen samen vorm kun-
nen geven. AiREAS is een onafhankelijk verbindend initia-
tief dat ons allemaal samenbrengt in de uitdaging. Binnen 
AiREAS, een burgerinitiatief waarin ook betrokken Nue-
nenaren deelnemen, werken bedrijven, onderwijs, weten-
schappelijke instituten en overheid samen aan een scho-
ne leefomgeving.

Luchtkwaliteit
Wist u dat ruim een jaar luchtkwaliteit en geluid gemeten 
zijn in Nuenen? Dit is gebeurd op initiatief van de ge-
meente door AiREAS, via een innovatief luchtmeetsysteem 
voor fi jnstof (ILM). Na een jaar zijn de metingen geëva-
lueerd. De conclusie: We weten al veel en hebben veel 
geleerd. Maar we missen ook nog veel. Alle reden om en-
thousiast met fase 2 te beginnen. 

Help Nuenen gezonder te maken
We kunnen de hulp van inwoners nog steeds heel goed 
gebruiken. Vooral inwoners die mee kunnen kijken naar 
de data, die kunnen interpreteren en willen discussiëren. 
In fase 1 hebben enkele Nuenenaren zich ingezet en zij 
hadden (en hebben) enorme waarde voor het signaleren 
van problemen met bv. de apparatuur. Ook zou het fi jn 
zijn als een contactpersoon zou opstaan die helpt bij de 
organisatie van bijeenkomsten.
We vragen meer geïnteresseerde, betrokken, positief-
kritische of verontruste Nuenenaren dit proces te volgen. 
Stuur een mail aan Jean-Paul Close jp@stadvanmorgen.
com en u ontvangt alvast het verslag van de afgelopen 
periode.

Resultaten in het kort
• We hebben meetstations geplaatst langs drukke ver-

keersaders. Uit de data daarvan kunnen we nog geen 
conclusies trekken. Vooral omdat de ‘droge’ metingen 
op zich niet zoveel zeggen. Afwijkende uitslagen kun-
nen we niet verklaren, anders dan door mankementen 
in de apparatuur. Die is duidelijk nog in ontwikkeling. 

• Een aantal Nuenenaren is aan de slag gegaan met 
draagbare kastjes om metingen te doen. We hebben 
daarmee gegevens van metingen op veel verschillende 
plekken in het dorp kunnen verzamelen. Dit laat zien 
dat Nuenen gemiddeld net onder de norm zit die de 
WHO noemt. Maar ook dat er maar weinig hoeft te 
gebeuren om de norm te overschrijden.

• De draagbare kastjes werden vaak gebruikt voor me-
tingen in de directe leefomgeving. Dat leverde verras-
singen op: mensen schrokken ervan hoeveel ‘vervuiling’ 
een barbecue of een brandende sigaret veroorzaakten. 
En hoe weinig stijging er was in de metingen dichtbij 
de snelweg bijvoorbeeld. De draagbare kastjes zorgden 
uiteindelijk voor veel bewustwording over de complexi-
teit van meten, interpreteren en analyseren van de 
data.

Het bleek dat het combineren van ‘regionale’ gegevens 
heel nuttig is voor de analyse van de data uit Nuenen. Dat 
komt goed uit: AiREAS is op meerdere plekken actief, on-
der andere in Eindhoven. Daarnaast worden in samenwer-
king met TNO en RIVM de vele bronnen van luchtvervuiling 
berekend per dag. Dit is een proces dat rekening houdt 
met vele factoren, zoals luchtdruk, windrichting, buiten-
temperatuur, luchtvochtigheid, type dag, seizoenen, enz. 
Want al deze variabelen hebben een e� ect op de compo-
sitie van de lucht op elk willekeurig moment. 
Wat het e� ect van verkeer op luchtkwaliteit exact is, daar 
willen we in de vervolgfase aandacht voor hebben. Daar-
om volgende keer fase 2: meten rond Eeneind!

CO2 WEETJE
Wist je dat:
• Een gemiddelde tussenwoning in Nuenen 1550 m3 gas 

verbruikt. Een vrijstaande woning 2590.
• Gas gemiddeld 55 procent van je energierekening be-

paalt.
• Isoleren een prima maatregel is om minder gas te ver-

bruiken en het comfort in de woning te verbeteren.
Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 08-06-2020 EN 15-06-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nuenen West, bouwveld D Oprichten 8 woningen 
Van Veldekestraat 3 Uitbreiden woning 
Nuenen West, bouwveld D Oprichten 37 woningen 
Broek 4 Oprichten woonhuis 
Schietbergen 102 Uitbreiden woning 
Erasmusstraat 2 Plaatsen opbouw op 

bestaande garage 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nassaustraat 23 Plaatsen dakopbouw op  

bestaande carport 
Hoge Akker 1 t/m 31 en  Oprichten 59 woningen
Achterste Akker 1 t/m 28  

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
De Zandschel 33 Plaatsen dakkapel 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Alvershool 3A Oprichten loods 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 18-20 Horeca De Olijf 
Park 1 Horeca Het Klooster 
Hoge Brake 70a Horeca Gall & Gall 
Heuvel 1 Horeca De 3 Gebroeders

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
15-06-2020 Nuenen c.a. Instructie raadsgriª  er 

Nuenen 2020 
15-06-2020 Nuenen c.a. Verordening werkgevers- 

commissie griª  e Nuenen 
  2020 
15-06-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19

Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost 15 juni 2020

12-06-2020 Nuenen c.a. Vaststelling bestemmings- 
plan bouw van zeven 
woningen ‘Buitengebied De 
Geer - Helsestraat’, 
gemeente Nuenen c.a.

11-06-2020 Nuenen c.a. Opdrachtverlening, 
mandaat, volmacht en 
machtiging betre� ende 

  Inburgering 
11-06-2020 Nuenen c.a. Verordening starterslening 

gemeente Nuenen c.a.2019, 
tweede herziening 

10-06-2020 Alvershool 1 Ontwerp-omgevingsver-
gunning brandveilig gebruik 
kinderdagverblijf   
Alvershool 1, Nuenen c.a. 

10-06-2020 Papenvoort- Hondenlosloopgebied Pa- 
 sedijk penvoortsedijk ingetrokken 

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

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Vleesverwerkende familie-      
bedrijven bundelen krachten

“De voedselindustrie is in toenemen-
de mate een internationale business. 
De bij de fusie betrokken onderne-
mingen werken al jarenlang prettig, 
intensief en succesvol samen. Deze 
strategische krachtenbundeling is een 
logische stap in het streven naar con-
solidatie en verdere uitbouw van de 
marktpositie. En in de wens een nóg 
betere partner te zijn voor afnemers 
en leveranciers”, aldus Eamonn Mor-
gan, directeur van Fayman Europe Ltd.

Schaalvergroting
De afzonderlijke fusiepartners wor-
den ondergebracht in Esro Food 
Group BV, gevestigd in Nuenen. 
Deze Nederlandse holding is goed 
voor een jaaromzet van circa 120 
miljoen euro en telt ruim 200 werk-
nemers.

Over de fusiepartners
Esro is opgericht in 1978 en heeft 
productielocaties in Nederland en 
België. Esro verwerkt hoofd- zakelijk 
rund- en kalfsvleesproducten.
Fayman Europe is een Ierse dochter-
onderneming van het in 1952 in 
Australië opgerichte Fayman Inter-
national. Het bedrijf importeert en 
exporteert een brede range aan 
vleesproducten.

Fayro betreft een bestaand samen-
werkingsverband tussen de families 
Fayman en Rooijackers. Het bedrijf 
importeert, exporteert en verwerkt 
met name rund- en kalfsvlees.

Esro, haar Australische branchegenoot Fayman International en het Ne-
derlandse Fayro, slaan de handen ineen. De familiebedrijven zijn gespeci-
aliseerd in productie, import, export en distributie van vleesproducten. 
Hiermee gaat de reeds bestaande intensieve samenwerking tussen de fa-
milies Fayman en Rooijackers een nieuwe fase in. De fusie omvat Esro 
Vlees BV, Esro Belgium BV, Fayro BV en Fayman Europe Ltd.

Sleutels verloren!
Verloren op de Bosweg in Gerwen op 
zaterdag 13 juni: een Volvo autosleu-
tel (afstandsbediening), plus twee 
andere sleutels, waarvan een moge-
lijk in een hangslot zit.
Gevonden? Dan maakt u mij erg ge-
lukkig! 06-51186413. Vindersloon 
100 euro.

Het Nieuwe Normaal
“Naar het Nieuwe Normaal”
Wat is dat voor taal?
“Naar het Oude Normaal”
Is de moraal van dit verhaal
Hier spreekt niet Louis van Gaal
Maar voor een volle zaal
Zou ik het graag herhalen
Kom dan niet allemaal
Dat is niet nodig voor dit verhaal
Ook al denk je zoals Maurice de Hond
De microdruppels vliegen in het rond
Wat ons nu overkomt is een incident
Er verandert structureel niets vanaf dit 
moment
In deze periode kunnen we nieuwe ge-
woonten aanleren
Maar in de winkel liggen de appels nog 
steeds naast de peren
Maakt u zich geen zorgen over de micro-
druppels bij Albert Heijn
Die zijn voor elke vorm van gevaar veel 
te klein

Joke van Overbruggen©
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GESLAAGDEN

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Tom Westphal Havo, Lorenz Casimir Lyceum Marcel, Carin en Abi Westphal
Mats Molegraaf Vmbo kader, Sint Lucas Mama, Mano Lars & Femm
Thomas Kuijten Vmbo-t, Eckart College Papa, mama, Lukas en Julias
Ivo Vernes Vmbo, Stedelijk College Eindhoven Papa, Mama & Caya XXX
Silke Boersma Havo, Eckart College Papa, Mama, Jildau en Luuk
Kim van Duppen Vmbo kader, Nuenens College Papa, mama, Iris en Joris
Kyra van Eersel Vmbo kader, Nuenens College Papa en mama. Wij zijn trots op haar
Jacky Gillis Vmbo kader, Nuenens College Mam en pap
Nova Hooiveld Vmbo, Rooi Pannen Papa, mama, Vasco en Abel. 
  Wij zijn ontzettend trots
Famke Docters  Havo, Eckart College Wim, Robine, Jesse & Guusje
Famke Docters  Havo, Eckart College Van de trotse oom en tante: 
  Jelle & Michelle de Louw
Famke Docters  Havo, Eckart College Oma en opa Nea en René van Gerwen
Famke Docters  Havo, Eckart College Ilonka & Martin Pronk
Famke Docters  Havo, Eckart College Anouk, Mike, Kiki en Bruno
Famke Docters Havo, Eckart College Hieperdepiep hoeraaaaa Rowan & Lianne
Famke Docters Havo, Eckart College Wij zijn super trots op je!! Dikke knuffel uit 
  Australië.....Jacco en Janneke Verhaeren
Famke Docters Havo, Eckart College FamFatale, van harte met je diploma! 
  Trots op jou! Lonneke, Aad & Quinn
Famke Docters Havo, Eckart College Super goed gedaan Famke groetjes Hennie 
Famke Docters Havo, Eckart College Knap gedaan hoor! Frank & Léonne Dries
  & Cis
Nicole Schmidt Mavo, Eckart College Liefs, papa,mama,Laura en Luca
Stan Roos 2-talig Vwo, Stedelijk College Jan,Jannie & Britte Roos
Tara van de Donk Vwo, Novalis College Lieve Tara, wát een geweldige prestatie  
   van je. Kusjes, papa, Noah, Corynne, Evi, 
  oma en opa.
Kyra van Dijk Mavo, Eckart College Papa, mama, Roan en Yari
Kimberly Bartels  Vmbo kader, Nuenens College Mark & Mama Dylano & Levi
Daniël Loewenstein Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Gefeliciteerd van Papa & Mama
Micha Loewenstein  Vwo, Pleinschool Helder Gefeliciteerd van Papa & Mama
Lieke Meijers Vmbo kader, Nuenens College Gefeliciteerd namens je peettante
Sem de Mooij  Havo, Eckart College Gefeliciteerd en succes op de Fontys. 
  Opa en oma
Imke de Wolff Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Hiep hiep hiep hoera gefeliciteerd kanjer! 
  Mama, opa, Thijs & Thijs 

Daniël & Micha Loewenstein Stan Roos

Axel Vinckx nieuwe bedrijfsleider     
bij Jumbo Kernkwartier
Door Gerrit van Ginkel

den er twee winkels geopend en 
dat brengt het totaal aantal op 700 

Jumbo is een snelle groeier in de le-
vensmiddelenmarkt. Wekelijks wor-

Sinds enkele maanden is Axel de nieuwe bedrijfsleider van Jumbo Kern-
kwartier in Nuenen-Zuid. Met zijn ruim 100 medewerkers zorgt hij er voor 
het filiaal goed door de roerige coronatijd komt. Op vrijdag en zaterdag 
komt het een enkele keer voor dat de klanten even moeten wachten om de 
winkel in te kunnen, dit omdat er eerst klanten uit moeten. Op dat mo-
ment zijn er meer dan 80 karretjes in gebruik en dat is de limiet voor deze 
winkel. Axel Vinckx is met zijn medewerkers goed te spreken over de me-
dewerking van het Nuenense publiek tijdens de coronamaatregelen. Hij 
merkt wel op dat de bereidheid om alle maatregelen omtrent de corona 
op te volgen, afneemt.

supermarkten. Het vertrek van AH 
uit het winkelcentrum gaf een posi-
tieve impuls aan deze super. Hij is 
zich er degelijk van bewust dat hier-
van weer een belangrijk deel inge-
wisseld zal worden met de komst 
van een nieuwe Lidl in het winkel-
centrum. Het is wel een trekker voor 
de hele regio en dat is weer goed 
voor de omzet van alle winkeliers 
uit het winkelcentrum. Jumbo kan 
wel sneller schakelen met het assor-
timent en aanvragen voor nieuwe 
artikelen kan hij zelf bestellen. Daar-
naast heeft Jumbo meer A-merken 
en een dieper assortiment, zodat 
men benieuwd is naar de gevolgen 
voor wat betreft de omzetontwik-
kelingen. Daarbij vult Axel aan dat 
de combinatie Jumbo met Lidl lan-
delijk gezien het beste resultaat 
geeft.

De nieuwe bedrijfsleider had hier-
voor een filiaal in Helmond. De nieu-
we baan in Nuenen was voor hem 
een enorme promotie. “In Nuenen is 
men veel gemoedelijker, begripvoller 
en positiever van instelling. De ge-
middelde leeftijd van de klanten ligt 
wat hoger, ze hebben veel tijd en 
winkelen is voor velen een uitje”, ver-
telt Axel Vinckx. Hij is trots op ‘zijn’ 
winkel en vol lof over de samenwer-
king met de eigenaar van het winkel-
centrum, de Gemeente Nuenen en 
collega Grimberg in het centrum. Hij 
is ook vol lof over de samenwerking 
met Rond de Linde waar de wekelijk-
se winnaar van de puzzel over enkele 
weken korting krijgt op de bood-
schappen bij deze Jumbo.

Axel Vinckx de trotse jonge filiaalhouder van Jumbo Kernkwartier

Opnieuw cum laude        
voor Nuenense Lisa 

Het gebeurt wel eens vaker dat een 
leerling cum laude slaagt, maar dat 
dat twee jaar op rij gebeurt is bijzon-
der. Op Nuenens College zijn ze dan 
ook trots op Lisa: ‘Ietwat onzeker 
kwam ze een paar jaar geleden bij 
ons op school, maar door haar bij-
zondere inzet, wist ze prachtige re-
sultaten te behalen op het examen’, 
zegt Lisa’s mentor Retta Saasen. ‘Het 
is bewonderenswaardig dat iemand 
dezelfde prestatie levert, maar dan 
op een niveau hoger.’ 

‘Opstromen is beter’ 
Op de vraag of Lisa niet beter meteen 
naar vmbo-kader had kunnen gaan, 
antwoordt haar mentor resoluut: 

 Lisa van Rooij

Kyra van DijkKyra van DijkKyra van Dijk

Schapen scheren 
op Weverkeshof!
Veel gaat anders dit jaar, zo ook het 
schapenscheren op Weverkeshof. 

Daar waar onze schapen doorgaans 
pas na 21 juni worden geschoren, zijn 
ze dit jaar al op 31 mei van hun wol 
ontdaan. Normaal is iedereen van 
harte welkom om te komen kijken, 
maar helaas moesten we dit jaar de 
hekken gesloten houden; de corona-
regels lieten ons weinig keus.

De vroege warmte heeft ervoor ge-
zorgd dat we eerder zijn gaan sche-
ren, niet alleen om het risico op huid-
madenziekte (myiasis) te beperken, 
maar ook omdat de wol vroeg ‘rijp’ 
was dit jaar. Het ‘rijpen’ van de wol 
houdt in dat de oude wol los laat ter-
wijl er een nieuwe wollaag aan het 
groeien is. Dit is een geschikt mo-
ment om te scheren.

Scheerders John Groenen en Peter 
van Haastrecht hebben in deze coro-
natijd in stilte moeten scheren en zij 
hopen maar dat dit niet het nieuwe 
normaal gaat worden.

Lisa van Rooij is voor de tweede keer cum laude geslaagd voor haar oplei-
ding aan Nuenens College. Nadat ze vorig jaar haar diploma voor vmbo-
basis haalde met meer dan een 8 gemiddeld, gooide ze ook dit jaar hoge 
ogen op het examen voor vmbo-kader. Een prestatie waar ze met recht 
trots op is. ‘Ik heb er hard voor gewerkt’.

‘Achteraf kun je altijd makkelijk oor-
delen, maar het is beter om op te 
stromen naar kader dan af te vloeien 
naar basis. Nu heeft ze zich bewezen.’ 
Ook Lisa zelf is blij met hoe het ge-
gaan is. ‘Ik ben blij met het resultaat 
en ik vind het vooral leuk dat ik nu 
heb laten zien dat ik het kan.’ 

Summa Collega
Leerlingen met een diploma voor 
vmbo-kader kunnen bij een aantal 
Niveau 4-opleidingen terecht aan het 
Summa College. Zo ook de opleiding 
waar Lisa zich voor heeft ingeschre-
ven. ‘Ik wil graag iets juridisch doen. 
Dat komt omdat ik maatschappij al-
tijd zo’n leuk vak vond. Ik denk een ju-

ridische opleiding daar goed op aan 
sluit. Het zal niet makkelijk worden, 
maar ik ga weer net zo hard mijn best 
doen.’ 

Ronde Tafel Nuenen doneert  
€ 8.000,- aan Stichting Leergeld
Jaarlijks zamelt de Ronde Tafel Nuenen via projecten geld in voor goede 
doelen. Dit jaar was Stichting Leergeld het goede doel van het succesvol-
le Ronde Tafel champagneproject. 

Inmiddels bereikt Stichting Leergeld 
300 van de ongeveer 400 kinderen 
die beneden de 120% grens van het 
minimum inkomen zitten. Het doel is 
uiteraard om alle kinderen te kunnen 
helpen en mocht er een vraag zijn, 
neem dan contact op via www.leer-
geldnuenen.nl of 06 - 25 28 65 45. 

“We zijn blij dat we zo snel ons steen-
tje kunnen bijdragen aan zo’n gewel-
dig goed lokaal doel. Ieder kind heeft 
recht op onderwijs, ook in bijzondere 
tijden” vertelt Bob Offenbach voorzit-
ter Ronde Tafel Nuenen. 
www.rt187.nl

Door corona verschoof de focus 
van Stichting Leergeld vrijwel di-
rect van het financieel ondersteu-
nen in schoolreisjes, aanschaf fiet-
sen, zwemlessen naar het mogelijk 
maken van thuiswerken voor kin-
deren. “Helaas heeft nog niet ieder 
kind in Nuenen de mogelijkheid 
voor onderwijs op afstand. Door 
donaties als deze kunnen we gezin-
nen daar juist bij ondersteunen”, al-
dus Peter Hendrickx voorzitter van 
Stichting Leergeld Nuenen. Ook de 
komende tijd wordt er gekeken 
hoe onderwijs op afstand structu-
reel op de agenda komt. 

Eerste rij eerste van links Bob Offenbach, tweede van links Peter Hendrickx

Collecteren in coronatijd vraagt om extra veiligheid

Collecteren voor kanker: juist nu
Gelukkig kan collecteren ook op een veilige manier. Van deur tot deur, 
mét anderhalve meter afstand. Net als ieder jaar is jouw hulp hard nodig. 
Maar dit jaar vragen we je ook om flexibel te zijn, het wordt nu eenmaal 
anders dan anders.

naar nieuwe collectanten. Als collec-
tant ga je in de week van 30 augustus 
tot en met 5 september met de KWF-
collectebus langs de deuren. 
Wil jij je ook inzetten en je aanmel-
den als nieuwe collectant? Stuur een 
mailtje naar KWFNuenen@gmail.
com. Dan nemen we contact met je 
op. Geweldig dat jij je, juist in deze 
tijd, blijft inzetten voor hen.

Wat hetzelfde blijft, is dat we het sa-
men doen. En dat we het doen voor 
eenzelfde missie: minder kanker, 
meer genezing en een betere kwali-
teit van leven voor kankerpatiënten. 
In deze tijd willen we er zijn voor el-
kaar. Vooral voor de kwetsbaren, zoals 
mensen met kanker. Zij worden extra 
hard geraakt door de coronacrisis. 
In Nuenen zijn de voorbereidingen 
voor de collecteweek,30 augustus - 5 
september, al in volle gang. Nuenen 
is opnieuw in wijken ingedeeld. Nue-
nen groeit en dus ook het collectege-
bied. Vandaar dat we op zoek zijn 
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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

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten 
heeft mama haar rust gevonden.

Beetje bij beetje raakte ze van ons vandaan. We zijn trots op onze lieve, 
sterke, sportieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

Annie Swinkels
echtgenote van

Ad Swinkels †

 * Breugel,  † Geldrop,
 12 februari 1944  11 juni 2020

 Nancy en Rudy Rooijackers - Swinkels
Rick

 Esther en Joost van Luijt - Swinkels
 Valentijn, Lucas, Maurits

Correspondentieadres:
Familie Rooijackers - Swinkels
Raupplaan 16, 5673 AX Nuenen

Vanwege de maatregelen van het R.I.V.M. nemen wij in een kleine groep 
afscheid van Annie op donderdag 18 juni, waarna we haar begeleiden naar 
haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof van de St. Servaaskerk te 
Lieshout.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 juni 11.00 uur: korte ge-
bedsdienst (met maximaal 30 perso-
nen).
Zondag 21 juni 11.30 uur: korte ge-
bedsdienst (met maximaal 30 perso-
nen).

Misintenties
Zondag 21 juni 11.00 en 11.30 uur.
Pastor Jan van Oosterhout (vanwege 
verjaardag); Jo Michiels; Diny van Rijt; 
Lien Eliëns; Lou Hulst; Jan en Miet Dij-
stelbloem - Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij - van de Kam; Lot-
te van Rooij (vanwege verjaardag en 
vaderdag) en Leo van Hevelingen; 
Jacques en Joost van der Graaf; Ineke 
Hilberink.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 21 juni, 11.00 uur: korte ge-
bedsdienst (met max. 30 personen).

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 hartelijke dank. Deze actie duurt 
tot eind juli; dus u kunt nog mee-
doen.

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.

Vorige week zondag is Martien van 
Rooij, van Alvershool 5, op 84-jarige 
leeftijd overleden. Afgelopen zater-
dag is de uitvaart en de begrafenis 
geweest. We wensen familie en vrien-
den heel veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 juni, 09.30 uur: korte ge-
bedsdienst (met max. 30 personen).

Misintenties
Jan Migchels

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

Op zondag 21 juni zal onze kerkelijk 
werker Pieter Flach voorgaan in De 
Regenboog. Aanvang: 10.00 uur. Ook 
deze dienst is alleen via internet te 
volgen, zowel met beeld (video-
livestream) als met geluid (kerk-
dienstgemist.nl). We zijn dus toch 
met elkaar verbonden. U kunt de link 
vinden via onze website en het tab-
blad Verbinding. De digitale collecte 
heeft als bestemming: een program-
ma voor voedselzekerheid in Oegan-
da. U wordt van harte uitgenodigd 
deze dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Ephrem van Syrië, 
belijder en kerkleraar; gedachtenis 
van H. Marcus en Marcellinus, marte-
laren.
Vrijdag 19 juni. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur gezongen H. Mis, Feest van het 
Allerheiligst Hart van Jezus.
Zaterdag 20 juni. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Silverius, paus en 
martelaar.
Zondag 21 juni. Derde zondag na 
Pinksteren. 9.00 uur en 11.00 uur ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 22 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder.
Dinsdag 23 juni. 18.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van de H. Johannes de Doper.
Woensdag 24 juni. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, geboorte van de H. Jo-
hannes de Doper.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

Verdrietig delen wij u mede dat ‘ons Annie’ op 76-jarige leeftijd van 
ons is heengegaan.

Annie Swinkels
  Jan Swinkels † en Laurens Langenberg
  Gerard en Fridie Swinkels
  Tjeu en José Swinkels
  Henk Swinkels 
  Peter en Gerda Swinkels

Met verdriet nemen wij afscheid van onze dierbare schoonzus

Annie Swinkels
  Harrie † en Zus Swinkels - Teunisse
  Nico † en Agnes Scheltens - Swinkels
  Henk en Riek Aldenhoven - Swinkels

Bedroefd, maar dankbaar voor wie zij was, nemen wij afscheid van 
onze lieve tante 

Annie Swinkels
We zullen je enorm missen.

 Lieshout: Tom en Ellen Swinkels - Welten
  Thomas, Noortje, Madelief

Kerkuil
Een kerkuil kon niet meer geloven;
hij was van huis uit katholiek,
maar sinds hij geen bericht van boven
meer kreeg, huist hij in een portiek.

Het is wat klein, maar ach geen nood;
ik kan altijd iets anders zoeken.
Ik sterf hier heus geen marteldood:
en ga de kerk vervloeken.

Want ransuil is mijn nieuwe naam
of steenuil zonder geloof.
Heb geen behoefte aan een kerkeraam
zo sprak de filosoof.

Klaas de Graaff

Succesvol concept Cultuur Overdag én Cultuur Avonduur

Minstens vier concertini   
in het vooruitzicht
De komende maanden blijft het Van Goghkerkje dé culturele hotspot van 
Nuenen. Op zondagmiddag 28 juni (aanvang 14.30 uur) treedt Inge Fri-
mout op en laat gasten genieten van zang en harp.

noodzakelijk en alleen mogelijk via 
de website van Cultuur Overdag. 
Het gaat steeds om kleine/korte con-
certen (ongeveer 45 minuten), zon-
der een pauze of consumptie, met 
maximaal 20 - 25 personen, volledig 
georganiseerd volgens de richtlijnen 
van het RIVM resp. overheid.
Dankzij de samenwerking met het 
Van Goghkerkje zijn de concerten 
gratis, met een vrijwillige bijdrage na 
afloop van het concert. De opbrengst 
van ieder concertino is namelijk vol-
ledig voor de musici die optreden. 
Informatie over alle concertini is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl 

Het eerste concertini van Cultuur 
Avonduur is op vrijdagavond 3 juli 
(aanvang: 19.30 uur). Er kan dan ge-
noten worden van Eva van den Bosch 
en Marc Kuypers met hun muziek-
theatrale liedprogramma ‘TROOST: 
Besmettelijk lieve liedjes’. 
Olga van der Pennen brengt op zon-
dagmiddag 12 juli (aanvang: 14.30 
uur) een concert met Russische mu-
ziek en poëzie. De uitsmijter van de 
maand juli is een optreden van De 
Andersons met allemaal nieuwe lied-
jes: zondagmiddag 26 juli (aanvang: 
14.30 uur).
Reserveren voor de concerten is 

Inge Frimout

Riny Kuijpers-van Maasakkers

Herinner mij, maar niet in sobere dagen. 
Herinner mij in de stralende zon, 
hoe ik was toen ik alles nog kon. 

echtgenote van Heinz Kuijpersa 

Anja en Frank
Veronique en Sander, Djust  

Steffie en Danny, Miley 

Elmy en Stefan
Kiki
Levi

We nemen in besloten kring afscheid van ons mam, oma en omi. 

5 Nuenen, 5 mei 1940 a Nuenen, 15 juni 2020

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA 

t.a.v. familie (Riny) Kuijpers-van Maasakkers 
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ  Eindhoven 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 25

Horizontaal: 1 raadsel 6 pl. in Flevoland 11 onmeetbaar getal 12 effectief 14 dominee 
16 pl. in Friesland 18 laag 19 buitenmuur 21 levenslucht 22 verbouw 24 paars 
25 vogeleigenschap 26 speelgoed 27 boom 29 naaldboom 30 geestdrift 32 aardbol 
34 of dergelijke 35 Frans lidwoord 37 deel v.e. ladder 40 aride 44 wees gegroet 
46 grappenmaker 47 water in Utrecht 48 vlug 50 inwendig orgaan 52 zakken 54 gewicht 
55 kleur 57 tijdstip 58 groet 59 reeds 60 sport 63 eerste kwartier 64 aantekenboek 
65 rangtelwoord.

Verticaal: 1 slot 2 hetzelfde 3 waagstuk 4 pers. vnw. 5 pl. in Overijssel 6 talent 7 luitenant 
8 gevechtsvliegtuig 9 insecteneter 10 man van adel 11 kerklied 13 Chinese deegwaar 
15 reptiel 17 echtgenoot 20 open ruimte 22 mak 23 vogelverblijf 26 veldfl es 28 zuil 
31 wolvlokje 33 vogel 36 grote garnaal 37 rustteken 38 wiel 39 psychische stoornis 
40 meisje 41 snelle loop 42 nuk 43 geest 45 landhuis 49 laan 51 metalen kokertje 
53 werkschuw 54 mogelijkheid 56 korenzeef 58 raamscherm 61 de dato 62 voorzetsel.

R E C H T S E S E R V I E S

A S A A I N I E R M

N T N C R V E Z E L R E

G O D T E S P T K E T

R E I K R E E K O O M

E E O I R R L E I B E

E N E E E N V O U D E R G

N V A L T I I E T A O

A A P A B C E S T O N

A L S P O E N M A D A

K K N O T A K L A D T K

E N A S I E N I G T

R E S P E C T K A K E T O E

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

Oplossingen wk 24
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

T R A D I T I O N E E L

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

AAGJE
ABEEL
BEKAF
BOEMEL
BOULEVARD
CIRCA
DAPPER
DARTER
DIEET
DONKER
EFFECTBAL
ELECTORAAT
EMBALLEREN
FOKKER
GIRONUMMER
GRAANBEURS
GRENSTEKEN
INSTORTING
JAMBE
KARTONNAGE
MANIAK
NACHT
NARRIG
NOODLOKAAL
OCCULT
ONGEIN
PAARS
PANGA
PILSJE
RAKET
RANDFIGUUR
RANGORDE
RAPIER
RETURN
ROMEIN
SPION
SPITS
SPOED
SUGGESTIE
TERREIN
TRIBUNE
TUNER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

7 6 9 4
8

3 9 7 5
9 8

6 9 2 7 5 8 3
1 6

4 1 5 8
3

1 5 8 4

Sudoku

week 23, Dhr. D. Ende, Nuenen.

j a a r  g e t r o u w d

Gefeliciteerd!
Suzanne, Simone & Frank, Floor, Pleun, Saar

Vijftig

Een impressie van enkele spullen (Dit is maar een klein deel van 
wat er op marktplaats staat)

Mijlpaal verkoopt
Basisschool de Mijlpaal is druk bezig de verhuizing 
voor te bereiden naar de nieuwe school ‘Het mooiste 
blauw’ in Nuenen west.

Jeüs: nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Op Kampmeeuwhof 20 is Jeüs Hageman geboren. De 
geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente 
wordt soms opvallend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen en 
op woningen.

Hebt u ook 
een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een  
‘geboortekaartje’ op de raam, schiet dan een plaat-
je en mail de foto met toelichting naar de redactie.  
Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat 
het dan de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl

Knu� elen op anderhalve meter
Hij duikt met een grote sprong bij haar in bed, hij trekt haar mee naar de slaapkamer, 
nieuwsgierig loert hij over haar schouder naar de brief, ze verdringen elkaar voor het 
sleutelgat, zij geeft hem een draai om z’n oren, hij pakt haar drankje aan en zo zijn er nog 
tal van toneelscenes die in deze coronatijd nou eenmaal niet kunnen.

Maar een vleermuis uit Wuhan gooide roet in 
het eten en de repetities moesten stoppen.
Gelukkig mogen we inmiddels weer, voor-
zichtig en op afstand.
Maar kun je wel een klucht spelen, op een 
niet al te groot podium, met tal van verwik-
kelingen, met verliefde stelletjes in bed en 
dus veel handelingen die gewoon niet kun-
nen op anderhalve meter?
Of moet je gewoon maar stoppen en hele-
maal opnieuw beginnen met een ander to-
neelstuk. “zonde van het vele werk dat we er 
al ingestoken hebben”. 
De Lindespelers maken van dit probleem 
een uitdaging en zijn aan de slag gegaan 
met het script en alle ‘minder-dan-anderhal-
vemeter-handelingen’ die ze daarin tegen-
komen. Dat bleek een flinke uitdaging.

Toch waren de Lindespelers al een heel eind 
op weg met de repetities voor hun klucht, 
met alles wat daarbij hoort en inclusief een 
heleboel scenes die aanraking en nabijheid 
vereisen.

Het toneelstuk is flink onder handen geno-
men.
Veel teksten zijn herschreven: van een kus 
een handkus maken is nog niet zo moeilijk. 
Maar een bedscène, ook nog eens belangrijk 
voor het verhaal, wordt toch een stuk lasti-
ger. Een klap geven kun je redelijk eenvou-
dig veranderen in een scheldkanonnade. 
Maar twee mannen die elkaar verdringen 
voor een sleutelgat, hoe pas je dat aan?
Zo zijn alle scenes doorgespit en aangepast 
naar de anderhalvemeter. En zijn we die 
nieuwe lastige scenes aan het uitproberen, 
uitproberen en toch nog weer een beetje 
anders proberen. En het gaat uiteindelijk 
met creativiteit en vooral met veel plezier 
lukken! We hebben er weer heel veel zin in.
De geplande datum in november gaan we 
niet halen, maar we gaan onze klucht in 
maart 2021 gewoon spelen - mét anderhal-
ve meter afstand - en u, als onze gewaar-
deerde gast, waarschijnlijk ook op ander-
halve meter, gaat er helemaal niets van mer-
ken. Met z’n dertigen? Nee, hopelijk mag u 
er allemaal bij zijn.

Niet alle spulletjes worden meegenomen. Eigenlijk zou 
de Mijlpaal aan het eind van het schooljaar een leuke 
markt organiseren met daarbij een veiling voor de ver-
schillende spullen. Helaas gooit corona roet in die plan-
nen. De opbrengst zou geheel gebruikt worden voor 
leuke dingen op de nieuwe school. Denk hierbij aan 
een nieuw kippenhok, konijnenhok en het schoolplein. 
Hoe meer er opgehaald zou worden hoe meer moge-
lijkheden.
Om toch nog wat opbrengsten te generen en de spul-
len niet zomaar weg te hoeven doen is er nu een markt-
plaats account aangemaakt. Zo hopen we toch nog wat 
voor de spullen te krijgen.
Neem eens een kijkje op marktplaats! 
Alle spullen staan op marktplaats onder het account 
‘Mijlpaalmarktplaats’. Het zal je verbazen hoeveel goe-
de en leuke spullen je daar tegenkomt. Van meubels tot 
speelgoed tot partytent en peanutset.. kortom neem 
een kijkje en biedt mee en help de mijlpaal aan wat ex-
tra inkomsten voor de nieuwe school!
De spullen kunnen op vrijdag avond 3 juli opgehaald 
worden. Met iedereen die spullen koopt wordt dan een 
tijdslot afgesproken om het soepel en coronaproof te 
laten verlopen.

Vanaf 18 juni is energie besparen met je buren een feestje in Nuenen

EnergyParty’s gaan van start

Dit is een EnergyParty
Tijdens een EnergyParty bekijken 6 à 8 deelne-
mers samen hun energieverbruik én bespaar-
mogelijkheden aan de hand van speciale kaar-
ten. Een professionele gespreksleider bege-
leidt de avond. Na afloop gaat iedereen naar 
huis met een concreet en persoonlijk actieplan 
voor energiebesparende maatregelen die pas-
sen bij ieders behoefte en mogelijkheden. De 
ervaring leert dat de meeste mensen ook 
daadwerkelijk tot actie overgaan.

Ook zin in een feestje?
De komende tijd zijn er 25 EnergyParty’s in 
Nuenen. Iedereen die het leuk vindt, kan een 
EnergyParty aanvragen. Je nodigt dan, als een 
soort gastheer of gastvrouw, je buren en be-
kenden uit voor een EnergyParty op het ge-
meentehuis. De rest van de organisatie wordt 

“We zijn blij dat de EnergyParty’s van start kun-
nen gaan. Onze inwoners krijgen zo op een 
laagdrempelige manier inzicht in hun energie-
verbruik én hoe ze dat kunnen terugdringen. 
We stellen dan ook graag onze ruimte in het 
gemeentehuis beschikbaar als alternatieve 
huiskamer,” aldus wethouder Joep Pernot.

uit handen genomen. Meer informatie over de 
EnergyParty’s is te vinden op buurkracht.nl/
energyparty. Inwoners van Nuenen die interes-
se hebben in de rol van gastheer/-vrouw kun-
nen zich hier ook aanmelden.

De kracht van buren: samen lukt het wél
De meeste mensen willen graag energie bespa-
ren. Maar niet iedereen weet hoe dat moet en 
wat er binnen hun mogelijkheden ligt. Door de 
vraag samen met buurtgenoten op te pakken, 
wordt energie besparen makkelijker. Buurtge-
noten bedingen samen vaak ook voordelige 
kortingen op offertes, doordat ze met meerdere 
huishoudens tegelijk aan de slag gaan.

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De 
kracht om dingen samen mooier, beter, groe-
ner, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken 
in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Ne-
derland om hun buurkracht te ontdekken en 
te vergroten. Door mensen bij elkaar te bren-
gen en ze te ondersteunen met tips, trucs en 
tools, zoals de buurkracht-app en de website 
buurkracht.nl. Meer dan 500 buurten hebben 
inmiddels hun buurkracht ingezet. Steeds va-
ker betrekken ook gemeenten en overheden 
Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. 
Speciaal voor deze partijen heeft Buurkracht 
diverse aanpakken, meer informatie hierover is 
te vinden op stichtingbuurkracht.nl

De 25 EnergyParty’s die vanaf maart in het vat zaten, maar vanwege de corona-uitbraak tij-
delijk niet konden doorgaan, gaan van start. De eerste party’s staan gepland op donderdag 
18 juni en woensdag 24 juni. Deze en ook alle daaropvolgende party’s vinden plaats in de 
Commissiekamer van het gemeentehuis van Nuenen. Klein genoeg om een intieme, huiselij-
ke setting te creëren, groot genoeg om op veilige afstand van elkaar te zitten. Een Energy-
Party is een gezellige en succesvolle manier om samen met buurtgenoten energie te bespa-
ren. De gemeente Nuenen en Buurkracht ondersteunen de EnergyParty’s.
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Werk in uitvoering bij NKV
Donderdag 11 juni zijn de werkzaamheden voor het plaatsen van LED-
veldverlichting en de vervanging van het kunstgras bij NKV van start 
gegaan.

LONU loopt weer!
Hardlopen in groepsverband mag weer. Lonu is daarom enkele weken ge-
leden weer van start gegaan. De leden hebben de gezamenlijke, gezellige 
en goed begeleide trainingen enorm gemist. 

weg geholpen. Dit heeft geresul-
teerd in enkele nieuwe en hopelijk 
tijdelijke regels. Iedere groep lopers 
start vanaf een ander vertrekpunt en 
iedere loper moet zich van tevoren 
aanmelden via WhatsApp. De groe-
pen zijn niet groter dan 12 personen. 
Zo houden we het overzichtelijk en 
veilig en hinderen we elkaar en an-
deren niet. Tot de zomervakantie be-
perken we ons tot één avond per 
week maar in september, als de re-
gels weer verruimd zijn, gaan we 
waarschijnlijk weer op dinsdag- en 
donderdagavond trainen. Ook nieu-
we leden zijn dan weer van harte 
welkom. Zie Lonu.nl

Natuurlijk worden de regels van 
RIVM gerespecteerd en de adviezen 
van NOC*NSF hebben ons goed op 

Opsluiting van onze ouderen    
is niet rechtsgeldig (deel 2)
Het gaat erom dat mijn moeder het recht heeft op haar vrijheid! En als zij het risico wil 
nemen het nog altijd haar keuze zal zijn! En als nergens beschreven staat, dat het vast 
zetten van ouderen rechtsgeldig is? Dat ik het verzorgingshuis dan aan zal klagen.Dat 
dit niet is wat ik wil, maar dat er dan helaas geen andere manier meer is. (dit had ik ook 
echt gedaan). Weer het internet op. Wie staat er boven deze directeur, wie kan ik nog 
meer bellen? De klachtenafdeling. Ook hier weer een gesprek over de rechten van de 
mens. Dit was een verrassend gesprek, want wat ik al uitgezocht had, wisten zij nog 
niet. Maar zij nam het wel serieus en beloofde dat zij op zoek ging naar antwoorden. 
Later belde zij terug. Zij was zeer onder de indruk van het speurwerk wat ik gedaan had. 
En ik denk dat zij iemand geraadpleegd heeft die verstand van de wet heeft, want zij 
wist ineens heel veel. En zij zei, ‘u heeft gelijk’! De regels die gemaakt worden zijn inder-
daad advies regels! En als uw moeder het huis wil verlaten mag niemand haar tegen 
houden. Het verzorgingshuis moet haar laten gaan en er mogen geen consequenties 
zijn in de vorm van 14 dagen quarantaine. Uw moeder huurt de kamer en neemt ser-
vice af. Daar betaalt zij voor en dit is contractueel vast gelegd. En aangezien uw moe-
der via een vrijwillige weg, zonder dwang opname en zonder bijzondere hulp binnen 
gekomen is, heeft zij beschikking over haar eigen wil. Ook vertelde zij dat landelijk al 
een aantal ouderen ook op deze manier hun vrijheid in deze laatste weken terug gekre-
gen hebben. Ik was even stil. Even ging er van alles door mij heen. Wat is hier nu eigen-
lijk gebeurd? Met al die ouderen, in Nederland? Wat is er met ons mensen gebeurd dat 
wij dit niet eerder gezien hebben? Het voelde alsof het doek viel. Waarom geloven wij 
alles wat wij horen? Het is nog iets waar ik met mijzelf nog mee om de tafel moet. Maar, 
mijn moeder mag eruit! Ik mocht haar eventueel direct ophalen! En zij zou dit ook di-
rect doorbellen naar de directeur en de leidinggevenden. Ik heb direct mijn moeder ge-
beld met het goede nieuws. Die kon even niet meer praten. Het was allemaal erg veel 
voor haar geweest. Dezelfde avond kwam er een verhaal via facebook binnen. Weer 
zo’n schrijnend geval van een oudere. Ik voel mij nu verplicht mijn verhaal te vertellen. 
En tegen iedereen die dit wil horen, zeggen: Er is een weg. Wat hier gebeurd is, mag niet. 
En kan niet! Ik moet erbij zeggen, dit verhaal gaat over mijn moeder die vrijwillig een 
kamer huurt en service afneemt. Ik weet niet hoe het zit met mensen die in andere situ-
aties in een lockdown zitten. Maar mijn raad zou zijn, ga op zoek. Vraag advies van een 
jurist. Ik heb dit alles in 4 dagen bereikt. En als u niet goed bent in onderhandelen? 
Vraag hulp van iemand die u helpen kan. En komt het op een advocaat aan? Doe dit 
dan als familie. Dat kan de kosten drukken. Wat er ook gaat gebeuren in de toekomst. 
Ook al komt corona weer terug, mijn moeder gaat nooit meer opgesloten worden als 
zij dit niet wil. Het wordt de hoogste tijd dat wij de ouderen bevrijden! En hen nooit 
weer op laten sluiten!

Frans Martens, Dwerspad, Nuenen
 (Dit is een gedeelte van de 19 blogs die Frans Martens ons stuurde 

en waarvan we vorige week ook een gedeelte plaatsten)

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

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

De honderdste aflevering van Nuenen op het randje 
brengt ons naar de familie Coolen aan de Schoutse Vennen 15 op Vaarle. 
Het huis dat zij daar in 1980 bouwden is alweer enige tijd verdwenen. Bij de 
geboorte van zoon Peter kregen zij van de buren Swinkels en Huizing vol-
gens oud gebruik het gewicht van de pasgeborene in peperkoek met kren-
tenbrood. Dat laatste omdat de peperkoek alléén niet zwaar genoeg was.

Meer weten over de buurtschap Vaarle? Kijk dan in het boek Nuenen op 
het randje op pagina 315 en verder.

In de komende 6 tot 8 weken zullen, 
in opdracht van de Gemeente Nue-
nen c.a., Topgrass en VDL Mast Soluti-
ons werken aan de herinrichting van 
de kunstgrasvelden van NKV Korfbal. 
De levensduur van de in 2007 aange-
legde kunstgrasvelden van NKV werd 
in 2016 met een upgrade al eens op-
gerekt. Nu in 2020 was er geen ont-
komen meer aan en is de vervanging 
van de toplaag met aanpassingen 
aan de laatste reglementen van de 
Korfbalbond KNKV in combinatie 
met het plaatsen van LEDverlichting 
op het hoofdveld gestart. NKV kan 
vanaf augustus weer beschikken 
over een uitstekende en toekomst-
bestendige accommodatie. 

“Constructief overleg, doortastend-
heid en een goed proces, vormen de 
basis van dit project. De Gemeente 
Nuenen slaagde erin van de noodza-
kelijke vervangingen bij RKSV Nue-
nen en NKV Korfbal een slim geza-
menlijk project te maken waarbij de 
inbreng en kennis van o.a. BOSN, KY-
BYS en Bizob zeker niet onvermeld 
mogen blijven” aldus NKV-voorzitter 
Henri van den Nieuwenhof.

NKV verwacht in augustus, ruim voor 
het begin van het nieuwe seizoen 
2020/2021, weer over haar vernieuw-
de veldaccommodatie te kunnen be-
schikken. Korfballend Nuenen ver-
heugt zich op deze eerste stap in de 
richting van Wettenseind 2.0 zoals 
het gecombineerde project veldaan-
passingen en renovatie Clubhuis, wat 
voor het najaar op het programma 
staat, heet. En dat alles ondanks dat 
de impact van de intelligente corona 
lockdown die Nederland momenteel 
ondergaat zeker ook NKV niet onbe-
roerd heeft gelaten. 

Wij hopen u medio augustus weer te 
kunnen begroeten bij NKV aan het 
Wettenseind 20 in Nuenen!

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

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Dorpsraad Lieshout overhandigt  
eerste vernieuwde welkomstpakket
Het welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Lieshout is onlangs hele-
maal vernieuwd. Joyce en Niels de Gooijer-Vriens waren afgelopen week 
de gelukkige ‘nieuwe dorpsbewoners’ die het officieel in ontvangst moch-
ten nemen. Ondanks het regenachtige weer was er hiervoor een hele de-
legatie op uitgetrokken: het is immers van groot belang dat nieuwe inwo-
ners goed wegwijs gemaakt worden: ‘lokaal’ is van cruciaal belang voor 
iedereen om de kernen gezond te houden.

pakket te onderstrepen. Het pakket 
staat immers voor ‘lokaal’: iets wat zij 
duidelijk willen onderstrepen. “Loka-
le verenigingen, lokale activiteiten en 
ook lokaal kopen zijn van cruciaal be-
lang om de kernen gezond te hou-
den” vult Huub de Wit aan.

KBO neemt over
Na deze plechtige, maar wel regen-
achtige, overhandiging is afgespro-
ken dat de KBO de volgende bezor-
gingen op zich zal nemen. Dorps-
raad Lieshout heeft nu immers het 
verband gelegd om nieuwe bewo-
ners bekend te maken voor de ver-
enigingen en ondernemers en heeft 
zo invulling gegeven aan haar taak 
om de sociale cohesie in het dorp te 
bevorderen. Komt u ook in aanmer-
king voor zo’n welkomstpakket? 
Geef dat dan aan bij uw gemeentelij-
ke inschrijving en u wordt van harte 
welkom geheten, met een persoon-
lijke bezorging van het pakket !

Lokaal
Iedere nieuwe inwoner van Laarbeek 
ontvangt een welkomstpakket; dat is 
onlangs nog door de gemeente én af-
gevaardigden van alle dorpsraden ge-
presenteerd. Dat pakket is vanaf toen 
dan ook helemaal opnieuw samenge-
steld door de gemeente Laarbeek én 
de dorpsraden samen. Het pakket be-
vat allerlei informatie over Laarbeek in 
het algemeen en de kern in het bij-
zonder. Daarnaast zitten er ook een 
aantal items in die door lokale onder-
nemers beschikbaar zijn gesteld. Zo 
kunnen niet alleen de overheden en 
de (sociale) instellingen zich voorstel-
len, maar óók de lokale ondernemers.

Delegatie
Huub de Wit (namens de Dorpsraad 
Lieshout) en Willem Damen (namens 
de KBO) hadden de eer om het ver-
nieuwde welkomstpakket aan de fa-
milie de Gooijer-Vriens te overhandi-
gen. Samen met Theo Pardoel (KBO) 
en Robert van Aspert (Dorpsraad 
Lieshout) zorgden zij voor een fikse 
delegatie om zo het belang van dit 

Huub de Wit (links) overhandigt namens de Dorpsraad Lieshout het eerste vernieuwde 
welkomstpakket aan familie de Gooijer-Vriens

21 juni
Vaderdag 

Koop uw vaderdag kado 
bij de lokale ondernemer
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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.

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

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

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

Comfortabel Wonen?
SCHAKEL EEN PROFESSIONAL IN!

Direct een afspraak maken? Dat stellen wij op prijs.

HTTPS://WWW.PROFITA.NL/ADVIES

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de juiste 
producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat samen met u 
op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Corona update: 
Beste bezoeker, wij zijn op onze normale openingstijden geopend en staan graag voor u klaar.  

U kunt bij ons veilig winkelen. Wij volgen de maatregelen van het RIVM.  
Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt. 

Kijk voor alle mogelijkheden of direct een afspraak maken: 
www.profita.nl/advies

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIESWONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIES

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

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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