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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

NUENEN
Wat betekent 
de avondklok 
voor 
mantelzorgers?

NUENEN

Zingen 
als 
challenge

Henri Maas 
verlengt  
bij RKVV 
Nederwetten

Puzzel mee
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. 
Kijk op de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer informatie.

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers nieuwe locatie nuenen 2020.indd   1 20-10-2020   12:52

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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Nuenen Kapperdoesweg 8
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Tulpen bos
In diverse kleuren. 
Bos van 10 stuks.
2.99 p.st.

5.-
2 bosjes

Bloemenstal is open 
Buiten voor de entree

Jonge boerin Julia start met verse melkverkoop
Door Mariëlle Raaijmakers

Gezinsvervangend tehuis 
in Gerwen gestopt
Door Mariët Jonkhout

Na vier jaar in Eindhoven en daarna vier jaar in Gerwen aan de Moor-
vensedijk een gezinsvervangend tehuis gerund te hebben, gaan Vera 
Janssen en Johan Roelofs een totaal nieuwe uitdaging aan. Ze verhuizen, 
zonder de zes kinderen die de laatste acht jaar deel van hun leven uit-
maakten, naar Spanje om daar samen met hond Banjer een nieuw be-
staan op te bouwen. Een aantal dagen voor hun vertrek, sprak ik met Vera 
en Johan over hun passie: kinderen die niet thuis kunnen wonen een vei-
lig en liefdevol huis te bieden en over Gerwense gastvrijheid, maar ook 
over hoe het leven anders kan lopen dan vooraf gepland en gewenst.

duurt heel erg lang voordat je een 
dusdanige relatie met ze opbouwt, 
dat ze zich bij jou veilig voelen en 
kunnen groeien in hun ontwikkeling.”

“In tegenstelling tot andere huizen 
en ook in tegenstelling tot de stich-
ting van waaruit wij ons huis gestart 
zijn, hebben wij de kinderen altijd ‘la-
ten zijn’ en hebben we vanuit ons 
hart gewerkt”, zegt Vera. “Ons motto; 
we zijn er, horen je, zien je en we zeg-
gen wat we doen en doen wat we 
zeggen, is hierbij altijd onze drijfveer 
geweest. Wij geloven niet dat kalme-
rende medicatie goed is voor kinde-
ren, als een kind ‘wiebelig’ is, dan 
heeft dat een reden en dan moet je 
dit niet willen onderdrukken. Als je 
dat kind even laat zijn, wordt het van-
zelf beter, omdat hij of zij zich serieus 
genomen voelt”.

“Al die acht jaar dat de kinderen bij ons 
gewoond hebben, waren ze ook bij 
ons. 24/7, alle dagen van het jaar. We 
gingen dus ook overal met ons allen 
naartoe. Naar Concours Hippique in 
Eindhoven bijvoorbeeld. 10 km op de 
fiets, gewoon omdat paarden leuk zijn. 
Carnaval vieren in zowel Gerwen als 
Nuenen én Nederwetten of een terras-
je pikken of lunchen bij bijvoorbeeld 
Lunchcafé Janssen, omdat we dan 
Janssen en Janssen waren. Een van 
onze jongens zat in Gerwen op voetbal 
en onze buren stonden overal voor 
open om te helpen of om ons naar pas-
geboren veulentjes te laten kijken. Het 
was een heerlijke tijd, waarbij we be-
slist ook de goede samenwerking met 
de gemeente niet mogen vergeten”.

De ontvangst in het ondertussen re-
delijk lege huis - alle kinderen zijn in-
middels ‘uitgestroomd’ naar een 
nieuw gezin - is allerhartelijkst. Hond 
Banjer begroet me alsof hij me al ja-
ren kent en de gastvrijheid van Vera 
en Johan is direct voelbaar. We gaan 
zitten aan een van de grote tafels, 
waar we onder het genot van een 
lekkere kop thee zo anderhalf uur 
verder zijn in de tijd: Vera en Johan 
hebben dan ook veel te vertellen. 
Over hun werk als gezinsouders. 
Over de kinderen die jarenlang bij 
hen woonden en over de wat blijkt 
gedwongen stap met het huis te 
stoppen en een nieuw leven op te 
bouwen buiten Gerwen.

Een heerlijke plek
“We hebben hier vier jaar met ontzet-
tend veel plezier gewoond”, steekt 
Vera van wal. “We zijn ons gezinsver-
vangend tehuis acht jaar geleden be-
gonnen in Eindhoven en wilden 
graag iets ‘landelijker’ wonen met de 
kinderen. Dit huis aan de Moorvense-
dijk kwam te huur en we vonden het 
direct de ideale plek om met een 
groot gezin te wonen. Meer dan ge-
noeg ruimte, een heerlijke tuin met 
zwembad en ook nog plek om mijn 
eigen praktijk als traumatherapeut te 
kunnen voortzetten. De kinderen 
hebben het hier dan ook altijd enorm 
naar hun zin gehad. Je moet je voor-
stellen dat deze kinderen stuk voor 
stuk uit zeer onveilige gezinssituaties 
komen, ze zijn uit huis geplaatst, on-
der voogdij gesteld en ook nog licht 
verstandelijk beperkt. Dat maakt ze 
enorm kwetsbaar”. “Ze hebben alle-
maal enorm veel meegemaakt in hun 
nog jonge leven”, vult Johan aan. “Ze 
hebben hierdoor hun vertrouwen in 
volwassenen totaal verloren en het 

Johan en Vera

Bij het melkveebedrijf van de familie Gevers aan de Prinsenweier 18 in 
Nuenen staat sinds kort een huisje voor de melkstal waar je rauwe, verse 
melk en verse eieren kunt kopen. Het is de eerste stap van boerendochter 
Julia richting haar eigen boerderijwinkel waar ze verse kaas, boter en an-
dere lokale producten wil verkopen. 

Het begon als een schoolopdracht 
van dochter Julia. Zij volgt aan de Ae-
res Hogeschool in Dronten de oplei-
ding Agrarisch Ondernemerschap 
Dier- en Veehouderij. Het idee om ver-
se melk aan huis te verkopen, had ze 
al jaren, maar het was er nog nooit van 
gekomen. Doordat veel mensen te-
genwoordig liever lokaal willen ko-
pen, zodat ze kunnen zien waar en 
hoe het product gemaakt wordt, leek 
het haar nu een goed moment om 
haar project op te starten. Ook wil ze 
de afstand tussen de gewone burgers 
en de boeren verkleinen. “Er zijn veel 
mensen die niet precies weten hoe 

melk geproduceerd wordt en wat er 
allemaal gebeurt op een boerderij.” 
Vertelt Julia. Ze wil dit contact verbe-
teren door Nuenenaren uit te nodigen 
om langs te komen bij hun boerderij. 

Een rijke geschiedenis 
De boerderij van de familie Gevers is 
een echt Nuenens familiebedrijf. 
Overgrootvader Janus heeft in 1930 
het bedrijf opgericht op de hoek van 
de Opwettenseweg en de Vorsterdijk. 
In 1951 verhuisde het bedrijf naar de 
Berg, waar nu de Apotheek aan de 
Berg gevestigd is. Tegenwoordig be-
vindt het melkveebedrijf zich aan de 
Prinsenweier. Waar Ad, Margo en Julia 
tachtig melkkoeien en vijftig stuks 
jongvee houden. De melk die ze nu 
aan Friesland Campina leveren, heeft 
het keurmerk On the way to Planet-
proof, wat inhoudt dat ze duurzamer 
te werk gaan en extra aandacht be-
steden aan het welzijn van de koe, de 
natuur én het klimaat.

Heerlijk vol van smaak
In de toekomst wil Julia het bedrijf 
nog verder verduurzamen en de ver-
koop aan huis uitbreiden: “Het liefste 
wil ik een echte boerderijwinkel, 
waarin we naast onze melk ook ei-
gengemaakte verse kaas en andere 

lokale producten kunnen verkopen.” 
Maar dat zal nog even moeten wach-
ten, want eerst moet Julia haar oplei-
ding nog afmaken. Dit nog kleinscha-
lige project toont alvast aan dat er 
aan enthousiasme en motivatie zeker 
geen gebrek is. De rauwe melk die Ju-
lia verkoopt, is vol van smaak en be-
vat allerlei goede voedingsstoffen. 
Het advies luidt om de melk voor het 
drinken te koken. Rauwe melk kan 
drie dagen gekoeld bewaard worden 
en kan direct gebruikt worden om 
heerlijke slagroom, karnemelk, kaas 
of boter te maken. De literflessen 
melk worden gereinigd en herge-
bruikt. Inmiddels weten steeds meer 
Nuenenaren de weg te vinden naar 
de boerderij van de familie Gevers.

Op mijn vraag waarom het dan nu 
anders wordt, zie ik bij beiden pijn in 
hun ogen. “We hadden het zelf graag 
anders gezien”, zegt Johan. “En de 
kinderen ook, die hebben nu moeten 
verhuizen en moeten hun veilige 
structuur hervinden. Gelukkig zijn ze 
nog wel allemaal bij elkaar en is het 
de bedoeling dat ze binnen afzienba-
re tijd ergens in Nuenen een huis be-

trekken, zodat zoveel mogelijk bij het 
oude blijft.” Vera vult aan: “De manier 
waarop wij met onze kinderen om-
gingen, vanuit ons hart in plaats van-
uit methodieken, was voor de stich-
ting een reden het vertrouwen in ons 
op te zeggen. Hierbij heeft het be-
lang van de kinderen beslist niet 
voorop gestaan en het is dan ook niet 
door ons bedacht. Wij hadden ze 

graag tot volwassenheid begeleid. 
We hopen dat alle kinderen hun draai 
wel snel weer vinden, zodat wat wij 
met ze opgebouwd hebben, blijft be-
staan en ze nog verder groeien.

Wij gaan op weg naar Spanje en kijken 
hoe ons pad daar verder loopt. We 
gaan, en dat doen we nu al, de kinde-
ren vreselijk missen en dat geldt ook 
voor Gerwen, onze straat en alle men-
sen om ons heen. We hebben hier mo-
gen ervaren wat Brabantse gastvrij-
heid inhoudt en dat dragen we in ons 
hart met ons mee. Dank jullie wel dat 
we hier mochten zijn wie we zijn.”
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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:

Een glazen bloemvaas is geen glas voor 
de glasbak. Breng het naar de kringloop 
of milieustraat.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

week van 8 februari start aannemer 
Dynniq met het ombouwen van de 
openbare verlichting. Dit betekent 
dat we de bestaande armaturen ver-
vangen door nieuwe Led-armatu-
ren. Op enkele locaties (ver)plaatsen 
we lichtmasten, om hiermee de 
lichtkwaliteit op straat te verbeteren. 
De nieuwe armaturen hebben ook 
een communicatie module, waarmee de verlichting op 
afstand bijgesteld kan worden. Ook kunnen we  hiermee 
zien of een armatuur defect is en kunnen we het energie-
verbruik inzien.
We verwachten dat de werkzaamheden circa 5 weken 
duren. Hiervoor sluiten we de wegen niet af, wel kan mi-
nimale overlast ontstaan doordat voertuigen van de aan-
nemer gebruik maken van rijbaan en berm.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
Klant Contactcentrum van de gemeente Nuenen via 040 
- 2631 631.

MEERGENERATIEWONEN   
IN NUENEN
We krijgen regelmatig verzoe-
ken van inwoners die in familie-
verband willen (gaan) samen-
wonen: dat noemen we meer-
generatiewonen. Om duidelijk-
heid te bieden over de moge-

COMPENSATIE EIGEN RISICO 
ZORGVERZEKERINGSWET
De gemeente Nuenen verstrekt 
onder voorwaarden een compen-
satie voor het verplicht eigen risico 
voor de ziektekostenverzekering. 
De tegemoetkoming voor 2020 
bedraagt, afhankelijk van uw inko-
men, €300 tot €385. Voorwaarden:
• U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
• U bent op 1 januari 2020 21 jaar of ouder en;
• U heeft over de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 het 
 eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig 
 betaald.
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is 
ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen 
mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum. 

Aanvragen
U kunt van 1 februari tot 1 april 2021 de tegemoetkoming 
voor 2020 aanvragen. Als u nog geen aanvraagformulier 
voor 2020 heeft ontvangen dan kunt u dit formulier vanaf 
1 februari ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan 
de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier vanaf 1 fe-
bruari worden gedownload van de website van de ge-
meente Nuenen.

NUENEN NOORD KRIJGT 
LED-VERLICHTING
De gemeente Nuenen gaat de straten ten noorden van de 
Berg en de Beekstraat voorzien van Led-verlichting. In de 

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn.  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 
huisbezoeken 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.

RAADSVERGADERING
De agenda’s en stukken voor de digitale raadsvergadering 
op 4 februari 2021 van de gemeente Nuenen c.a. staan 
online: nuenen.raadsinformatie.nl. De vergadering is live 
te volgen via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, aan-
vang 19.30 uur.

Onderwerpen o.a.
• Initiatiefvoorstel Kavelruil Eeneind 
• Bestemmingsplan recreatieve poort Beeksestraat
• Wet voorkeursrecht gemeenten Landgoed Gulbergen
• Koersdocument toekomstbestendig Nuenen

Spreekrecht
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het 
digitaal meespreekrecht.
I.v.m. de  digitale vergaderingen en voorbereiding vragen 
wij u uiterlijk aan te melden voor: 
• woensdag 3 februari, voor 12.00 uur.

Neem daarvoor contact op met de gri©  e: gri�  e@nuenen.nl

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

EVERT TEBAK
keurslager

Geachte klant

Helaas zijn we door corona-
omstandigheden genoodzaakt 
de winkel voor nu te sluiten.
Wij hopen om snel in goede 
gezondheid weer open te gaan.
We houden u op de hoogte.

Excuses voor het ongemak.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 4

Horizontaal: 
1 deel v.d. dag 6 natuurverschijnsel 12 woest 13 eens 15 haarwasmiddel 18 beroep 
20 mop 21 steensoort 23 biljartstok 24 pl. in Duitsland 26 bloem 28 ontvangstbewijs 
29 onzin 31 soort appel 33 aquariumvis 34 afgemat 36 strijdmacht 38 afkeer 
41 verheven stand 43 kweken 45 paars 47 laag 49 ieder 51 delfplaats 52 deel v.e. dynamo 
55 avondkostuum 58 gezicht 59 verbond 60 jaargetijde 61 land in Afrika.

Verticaal: 
2 godsspraak 3 sterke drank 4 witkalk 5 ik 7 vrouwelijk dier 8 middag 9 aanwijzend vnw. 
10 opplakbriefje 11 rookgerei 14 deel v.e. auto 16 deel v.e. schoen 17 brandstof 18 beest 
19 droog 22 en omstreken 25 deel v.d. hand 26 reageerbuis 27 pakken 28 werkelijk 
30 deel v.h. lichaam 32 bovenste dakrand 35 Griekse letter 36 afmeting 37 kier 
38 sprookjesfi guur 39 grens 40 vrucht 42 projectieplaatje 44 laatstleden 46 streep 
48 familielid 50 klein paard 53 gevangenis 54 wandversiering 56 insect 57 vogel.

B O N S A I B A D P A K
T M O E R L U I D A
A T E L I E R S P E L O N K
R U L N A C T T N U K
W I E G E I S E N R I T E
E T E G E L K O L O S R

B A R G O D
G M A S S A W A F E L L
I R A K T A K E L O A S E
R IJ N H R A S N W IJ N
A M E L A N D T O E R I S T
F G A A I I R A N E

R E M I S E D R O M E R

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

Oplossingen wk 3
A F R G O E R I N G B A A R D

P E D D E L A A R L L A G E R

Z R L G I V P K P A R A A F E

A E E N O C A B S M A A K H W

T L G I S K H L L P N N R O L

L E L D T E J T I E G E E E O

A P E E A A C E Z T E I D V H

P S S O N T G I N N I N G E E

L L S V K T U C D S I A A D R

U I I T P L O E N L H M U K O

G U W E T D N E L L E T F A P

G V D N I K S N U T I S E A B

E A O C O N R E C T O R S R O

N T I O O T A S T E N E E P U

K L I N K K N A A K N K B S W

AFROEPKRACHT

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.

AANSPREKEN
ADEMLOOS
AIOLI
ALLEEN
ANODE
ARIES
BONJE
BREED
CABINE
CAMEE
CASSAVE
CELGROEI
DROGEN
EENDELIG
JUSPAN
LANSDRAGER
MIDDELS
MILJARD
NEVEL
NOORD
NOVICE
ORAAL
PANISCH
PAROCHIE
PEILEN
PERCENT
PLATSLAAN
PROESTEN
RICHTSNOER
SCHARRELEI
SCHOUWBURG
SNAAR
SOUVENIR
SPONZEN
TROFEE
UITWEIDEN
VEEDIEF
VELDKEI
VERSTOTEN
VLOEI
VROEG
ZWAAR

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

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

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

8 7 1
3 5 4 6 8

4 2 3
7 6

6 3 8 1
5 9

4 7 9
8 6 4 1 3

9 2 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 2, Mw. P. van Voorenberghe, Nuenen.

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Welkom lieve kleine mensjes

Welkom Rowan, Foss, Valentijn 
en Wout in ons mooie Nuenen
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opvallend aan-
gekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en op woningen.
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboorte-
kaartje’ op het raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de 
redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl.

Bereikbaarheid  
Rabobank   
Nuenen
Steeds meer klanten regelen hun 
bankzaken via internet of via de Rabo 
App, waardoor het bezoek aan de Ra-
bobank kantoren sterk is teruggelo-
pen. Door de coronacrisis is deze ont-
wikkeling in een versnelling geraakt 
en breidt de bank de digitale moge-
lijkheden om bankzaken online te re-
gelen steeds verder uit. 

Dit beeld zien we ook in Nuenen. Het 
kantoor was vanwege de coronapan-
demie al langere tijd gesloten en de 
huurovereenkomst liep eind 2020 af. 
Gezien de ontwikkelingen is beslo-
ten het kantoor niet meer te openen. 

Voor klanten wijzigt niets in de huidi-
ge dienstverlening die ontstaan is 
vanuit de geldende coronamaatre-
gelen. Op termijn onderzoekt Rabo-
bank alternatieven in haar dienstver-
lening, om lokaal betrokken te blij-
ven. Zodra hier meer duidelijkheid 
over is, worden de klanten van de Ra-
bobank hierover geïnformeerd.

Uiteraard blijven onze medewerkers 
bereikbaar voor alle vragen. Zij zijn 
telefonisch bereikbaar via telefoon-
nummer (040) 293 60 00 voor parti-
culieren en telefoonnummer (040) 
293 67 80 voor bedrijven. 

Daarnaast zijn de kantoren aan de 
Emmasingel in Eindhoven en Kerk-
straat in Helmond geopend. Kijk voor 
de actuele openingstijden op www.
rabobank.nl. Faciliteiten om geld op 
te nemen en te storten zijn via Geld-
maat beschikbaar in Nuenen, zie 
voor de exacte locaties de site:
www.locatiewijzer.geldmaat.nl

Zingen als challenge
Door Janneke Mes 

Samen zingen is door de coronamaatregelen op dit moment niet moge-
lijk. Maar je kunt creatief naar andere mogelijkheden zoeken. Vijf dames 
die elkaar al enkele jaren treffen op meerdere zanggelegenheden, zijn 
vorig jaar een challenge-app gestart om toch zoveel mogelijk te kunnen 
blijven zingen en daarnaast ook het gevoel van muzikale verbinding te 
houden. 

yal song’. Aan de hand van het thema 
zoeken ze op internet naar een pas-
send liedje, zingen dit in en delen dit 
in hun challenge-groepsapp. Ook 
‘bar’-pianist Hugo, man van Noor en 
afkomstig uit Nuenen, draagt zijn 
muzikale steentje vaak bij. Ze moe-
ten zich aan het dagthema houden, 
maar de thema’s lenen zich prima 
om op meerdere manieren origineel 
in te vullen. De spelregel is dat er 
geen dubbele liedjes bij mogen zit-
ten. Het is soms een echte uitdaging 
om een uniek liedje te vinden op in-
ternet. Ze nemen de challenge heel 
serieus; ze houden de input per per-
soon bij en hebben er zelfs statistiek 
op losgelaten om bij te houden uit 
welk jaar de meeste liedjes worden 
gehaald; 1978 blijkt het meest inspi-
rerend te zijn tot nu toe. 

Duizend liedjes
Elke dag een liedje telt snel op en sa-
men hebben ze na negen maanden 
inmiddels al ruim duizend liedjes bij 
elkaar gezongen. Het eind van de co-
ronatijd is nog niet in zicht, dus mis-
schien zal de tweeduizend ook nog 
aangetikt worden. Maar ondanks het 
plezier wat deze liedjeschallenge op-
levert, hopen ze uiteraard dat ze snel 
weer live kunnen gaan zingen. 

Online liedjes inzingen
Het muzikale clubje bestaat uit Mo-
nique Tebak, Machteld Massée, Yo-
landa van Dinther, Noor Tebak en 
Gertje Raassens, allen uit Nuenen en 
Eindhoven. Zij kennen elkaar oor-
spronkelijk al jaren vanuit het Nue-
nens koor Parkstreet, hebben les bij 
zangcoach Hella Hertogs in Geldrop, 
en toen Gertje solo ging zingen, 
vroeg zij de andere vier dames al een 
aantal keer als gastzangeres bij con-
certen. Deze muzikale band bracht 
Yolanda en Noor vorig jaar maart op 
het idee om, toen alles afgelast werd, 
samen online iets te gaan doen met 
zang; elke dag een liedje inzingen op 
een gezamenlijke app. Jos, de man 
van Yolanda, werd ook bij dit plan 
betrokken. Hij bedenkt voor elke dag 
van de maand een thema als uitda-
ging voor de dames, zoals ‘a song 
about speed’, ‘a meaty song’ of ‘a ro-

Harpiste   
Inge van Grinsven 
zondag bij   
Podium Witteman
Zondag 31 januari is de har-
piste Inge van Grinsven uit 
Nuenen te gast bij Podium 
Witteman in de rubriek Paul’s 
jonge helden, op NPO2 om 
18.20 uur

Inge is 20 jaar en studeert harp bij 
Erika Waardenburg en Gwyneth 
Wentink aan het conservatorium 
van Amsterdam. Zij heeft bij di-
verse nationale en internatio-
nale concoursen mooie prijzen 
gewonnen. Daarnaast is Inge 
laureaat van Classic Young Mas-
ters; een stichting die jonge ge-
talenteerde musici begeleidt en 
coacht in hun ontwikkeling.
Inge trad eerder op in onder an-
dere het concertgebouw Amster-
dam, de Doelen in Rotterdam, het 
Frits Philips Muziekcentrum in 
Eindhoven, tijdens het Grachten-
festival Amsterdam, het Delft 
Chamber Music festival, het Bach-
festival in Dordrecht en op NPO 
Radio 4. 

Inge geniet ervan om met haar 
harp een mooi muzikaal verhaal 
te vertellen waarbij ze graag laat 
horen hoe veelzijdig het instru-
ment is.

Foto: Jos van Grinsven

Tot slot aflevering zes zaterdag 30 januari

Brammetje, dé comedyserie 
voor de hele familie!
Na het mislukte uitstapje op de midgetgolfbaan hebben Bram en Bo elkaar 
een week niet meer gesproken... Bram gaat ‘s ochtends beschuit lenen bij Bo. 
De twee willen echter nog wel met elkaar op date, maar stellen het beide uit. 
De goede raad van Esmée zorgt bij Bo voor nog meer onduidelijkheid. Tom 
vindt dat Bram moet gaan sporten om op die manier een positieve indruk te 
maken op haar. Bij Uitzendbureau Van De Baan is de maat behoorlijk vol, waar-
door recruiter Wim helemaal de pan uit flipt. Tilly geeft Bram uiteindelijk het 
definitieve duwtje in de rug, waardoor Bram uiteindelijk de stoute schoenen 
aantrekt en Bo uitnodigt voor een etentje bij hem thuis. Als Gijs dit hoort be-
sluit hij uit goede wil Bram te helpen, maar de verrassing valt niet in goede aar-
de, waardoor Tom en Freek het probleem moeten oplossen. Tot overmaat van 
ramp zorgen Barbara en Gerard ook nog eens voor de nodige stress bij Bram...

LON zendt uit om 12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur op Ziggo digitaal (kanaal 36): 
met CI+ module kanaal 334, KPN: kanaal 1436 en T-Mobile: kanaal 791. Je kunt 
ook live kijken via www.omroepnuenen.nl of via de LON app.

Ontsluiting 
Rond 1998 start Nuenen met de aankoop van gronden voor de bouw van de nieuwe wijk 
Nuenen-West. Uiteindelijk moeten er, verdeeld over meerdere segmenten (velden) rond 
1600 woningen gerealiseerd worden. Dan praten we toch over, pak weg, plek voor onge-
veer 3200 Nuenenaren. Nu, jaren later, valt mijn oog op een kop in het ED van 20 januari 
2021, luidend ‘Nuenen krijgt tijd van bouwer.’ Wat blijkt, een deugdelijk bestemmingsplan 
met een professioneel, doelmatige verkeersinfrastructuur waarin o.a. opgenomen cijfers 
m.b.t. personen- en vrachtverkeer en met aanduidingen voor geluid, fijnstof, CO2, verkeers-
risico’s etc. voor Nuenen-West is niet op orde!
“Bouw maar alvast dan zien we later wel hoe we de ontsluitingen regelen is wellicht tegen 
de bouwer(s) gezegd!”. Overigens is een slecht ontsloten nieuwbouwwijk, met alle gevol-
gen van dien voor de nieuwe bewoners, geen benijdenswaardig visitekaartje voor een 
bouwer.
Uiteindelijk komt, zo lees ik, raadslid Hein Kranen met een lus ter hoogte van de Laan door 
de Panakkers. Daarmee wordt de Laan door de Panakkers en het verlengde daarvan, op-
gewaardeerd tot verbindende verkeersslagader door de wijk Nuenen West. Met alle gevol-
gen van dien voor de aanwonenden.
Verderop zien we Wettenseind liggen, de Geldropsedijk en de rustige wijken zoals Zuider-
klamp en Molvense Erven. Inwoners van deze wijken volgen het uitsluitingsproces van Nu-
enen-West met argusogen. De omissie van de gemeente zet letterlijk en figuurlijk veel in 
beweging. Terecht dat ook de bewoners rond de Smits van Oyenlaan zich zorgen maken. 
Ja, de Smits van Oyenlaan en Helmondweg werden opgewaardeerd tot z.g. ‘bundelroutes’ 
die het regionale, doorgaand verkeer, zouden moeten afwikkelen. Logisch dat Nuenena-
ren niet zitten te wachten op lawaai, fijnstof, etc. van nóg meer doorgaand verkeer!!
Op diezelfde pagina van het ED trekt ook de kop ‘Geldrop vreest Nuenens vrachtverkeer’ 
mijn aandacht. Ook hier is het probleem van ontsluiting over het hoofd gezien. Inmiddels 
wel gezien door Eindhoven en Geldrop. Ja, natuurlijk noem ik dan nog even de ruit om het 
Brainportgebied Eindhoven, deze was o.a. bedoeld om de bulk verkeer weg te houden uit 
onder andere Nuenen. In 2014 sneuvelde het plan om de ruit te voltooien mede met ‘mede-
werking’ van de gemeenteraden van Eindhoven én Nuenen. Thans, zo begrijp ik, dwarrelt 
de ruit weer boven politieke agenda’s. Een tweede kans!
De Nuenense gemeenteraden, vanaf 1998 tot nu, zouden, met betrekking tot het voor-
noemde, wellicht eens aan zelfreflectie kunnen doen. Trots zijn we op het feit dat de econo-
mische activiteiten in onze Brainport regio groeien en daarmee gaan meer verkeersbewe-
gingen gepaard. De voortgang van Smart Mobility zal ons op (langere) termijn helpen met 
gedeeltelijk oplossen van mobiliteitsproblemen en noodzakelijke verandering van mense-
lijk gedrag. Maar daar schiet Nuenen nu niets mee op!

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen.

Trumpiaans Nuenen
Met stijgende verbazing heb ik op 19-1-2021 via de LON de discussie in de Commissie 
Ruimte gevolgd. Politiek kreeg ik het gevoel dat ik in de Verenigde Staten van Nuenen 
woon. Dat klopt natuurlijk ook wel een beetje want dat zit opgesloten in het c.a. ge-
deelte van Nuenen, c.a. komt van het Latijnse Cum Annexis, misschien moeten u en ik 
daar onze antwoorden gaan zoeken. 
Het eerste wat opviel: de grote rol die het Eindhovens Dagblad blijkbaar speelt in Nue-
nen. Bij nagenoeg ieder agendapunt werd inhoudelijk verwezen naar recente publica-
ties in het ED. Blijkbaar is de normale informatie en communicatiestroom in onze Ge-
meente omgeleid naar de media. Ziet u de overeenkomst al met de TWEETS van Do-
nald Trump? Tip aan Burgermeester Houben: op elke raads- en commissieagenda een 
punt: vragen naar aanleiding van berichten in het ED.
Nog erger werd het toen een enquête-uitslag ter discussie kwam. Niet uitgebrachte 
stemmen werden ineens beschouwd als: “maar ze zijn het er ook niet mee eens”. Ik heb 
altijd begrepen dat de basis van Democratie de meerderheid van stemmen is, toch? 
Om dan ook nog je enquêteformulieren in de nabije omgeving van een van de locaties 
een ander kleurtje te geven om zo de omwonenden wat extra gewicht te geven lijkt op 
de tientallen Trump rechtszaken in USA om ook als je verliest toch maar tot winst te ko-
men. Op de meisjesschool en de jongensschool in Nuenen leerden we vroeger hoofdre-
kenen en in het laatste jaar, de 6de klas, kwam ook het begrip ‘procentuele meerder-
heid’ bij democratische verkiezingen aan bod. De basis: niet uitgebrachte stemmen tel-
len niet mee, vervolgens wordt aan de hand van de uitgebrachte geldige stemmen de 
meerderheid bepaald. Dus, zonder emotie! 
Met de vele hete dossiers die in Nuenen nog op de tafel liggen, zoals Klooster, Klooster-
tuin, Sinti, Nuenen-West, De Mijlpaal, De Hongerman, Bundelroutes, MIRT, MERT, de 
schuldenlast, staat ons nog heel wat te wachten. Je zou bijna de Gemeenteraadsver-
kiezingen een jaar naar voren halen om de bevolking te laten oordelen over de weg die 
Nuenen c.a. moet gaan!

Henri van den Nieuwenhof, Nuenenaar sinds 1955.
Krommenakker 13, 5672 PJ Nuenen

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

Ingezonden brieven

Door Janneke Mes
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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, 
Caroline van Nes, Nannie van den Eijnden 
en Janneke Mes.
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.

© 2021 - “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:

&&
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

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Het Kempke 1 Vervangen erfafscheiding 
Perceel D  Uitvoeren werk   
nummer 4223 (herstel oude waterloop) 
Perceel G nummer 81 Aanleggen van peilgestuurde 
 drainage 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Refelingse Heide 1 Tijdelijk vestigen grondverzet-/
 loonwerkbedrijf 
Mantelmeeuwlaan  Renoveren daken
3,5,7,9,11,13,15,17,19,
21,23  
Stormmeeuwhof  Renoveren daken
1,2,4,5,6,8,10,11,12,
13,14,15,17,18,21,22,
23,24  
Kapmeeuwhof  Renoveren daken
1,2,3,7,8,17,18,19  
Zilvermeeuwhof 6,24 Renoveren daken 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Rutger van Erplaan 1 Oprichten woonhuis 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-01-2021 Nuenen c.a. Verkeersbesluit: 
  Tijdelijke verkeersmaat-
  regelen basisschool het 
  Mooiste Blauw - Laan 
  door de Panakker 
22-01-2021 Nuenen c.a. Overige overheids-
  informatie: Straatnaam-
  geving Breeakker 
21-01-2021 Nuenen c.a. Beleidsregels: 
  Beleidsregel gebruik 
  bodycams door boa’s 
  gemeente Nuenen 

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

DUURZAAMHEID
Online bijeenkomst ener-
gietransitie op 11 februari
De doelstellingen vanuit het 
Klimaatakkoord zijn duide-
lijk: in 2050 is Nederland 
bijna geheel energieneutraal. Laat u informeren over de 
energietransitie op donderdag 11 februari van 18.00-21.00 
via Microsoft Teams.
Aan bod komen onder meer energiebesparing, warmte en 
grootschalige opwek. Er wordt ingegaan op relevante 
thema’s voor de regio en vervolgens krijgt u de ruimte om 
zelf uw vragen te stellen tijdens één van de Q&A sessies. 
U bent welkom om op ieder gewenst moment digitaal in 
en uit te lopen. Voor meer informatie over het programma 
en inschrijving, ga naar:
https://energieregiomre.nl/agenda/1860175.aspx

ANWB 
AUTOMAATJE 
HELPT
Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid 
19 van het RIVM, maar kunt u niet zelf naar de vaccinatie-
locatie komen? ANWB Automaatje helpt!
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de 
vaccinatielocatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur bellen naar ANWB AutoMaatje Nuenen (040 711 44 62) 
of een email sturen naar info@automaatjenuenen.nl (Ook 
als u nog niet bij ons staat ingeschreven).
Samen komen we er wel!

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 19-01-2021 EN 25-01-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Afwijken van bestemmingsplan 
 voor een fl excampus 
Perceel G nummer 72 Aanleggen van peilgestuurde 
 drainage 

lijkheden van meergeneratiewonen hebben we een be-
leidsregel opgesteld. Ook hebben we een digitaal stroom-
schema gemaakt wat je kunt doorlopen om te kijken wat 
er mogelijk is in jouw situatie. Benieuwd naar jouw mo-
gelijkheden? Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/meergeneratiewonen

WORD VRIJWILLIGER BIJ DE 
BRANDWEER
Wil jij zorgen voor veilig-
heid? Kun jij ertegen om in 
onverwachte situaties te-
recht te komen, waarin 
soms iedere seconde telt? 
Als jij hier mentaal en fy-
siek fi t voor bent, dan zoe-
ken wij jou! Meld je nu aan via www.jouwbrandweer.nl

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• De meeste woningen in Nuenen tus-

sen 1941 en 1982 gebouwd zijn
• Goed isoleren hier al snel 40% winst 

oplevert
• Isolerende maatregelen zich binnen 

3 tot 7 jaar terugverdienen en altijd 
blijven besparen 

• Isoleren in grote mate bijdraagt aan 
een comfortabele woning

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant : 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

lijkheden van meergeneratiewonen hebben we een be-
leidsregel opgesteld. Ook hebben we een digitaal stroom-

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

• De meeste woningen in Nuenen tus-

• Goed isoleren hier al snel 40% winst 

• Isolerende maatregelen zich binnen 
3 tot 7 jaar terugverdienen en altijd 

• Isoleren in grote mate bijdraagt aan 

Hersenstichting collecteweek  
van huis-aan-huis naar online!
Van 1 t/m 6 februari vindt de 25ste Hersenstichting collecteweek plaats. 
Vanwege de huidige situatie in Nederland door het coronavirus en de ver-
lenging van de lockdown heeft de Hersenstichting besloten om nu niet 
huis-aan-huis te collecteren, maar de collecte volledig online te laten ver-
lopen. De gezondheid van iedereen staat nu voorop. 

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. Samen kunnen we 
hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

Dus geef aan de collectant of op 
hersenstichting.nl

GEEF AAN 
DE COLLECTANT

Dorpsraad Lieshout structureert 
leefbaarheidsinitiatieven 
Kees Heldens is door de Dorpsraad Lieshout naar voren geschoven om de 
‘linkin’ pin’ te zijn vanuit de Dorpsraad naar de werkgroep ‘Leefbaar-
heidsinitiatieven’. Die taak was vacant gekomen na het terugtreden van 
Henny Bevers, die overigens wél in de werkgroep actief blijft. In zijn wit-
tebroodsweken heeft Kees al diverse initiatieven genomen om de struc-
turen verder te optimaliseren voor het aanvragen, beoordelen, besluiten 
én terugkoppelen van initiatieven op dit vlak.

Het aanvragen van ondersteuning 
voor zo’n initiatief kan eenvoudig 
door op de site van Dorpsraad Lies-
hout (www.dorpsraad-lieshout.nl) 
een aanvraagformulier te downloa-
den en in te vullen. Daar zijn ook de 
randvoorwaarden te vinden. Kees 
Heldens en de werkgroep zullen het 
initiatief dan beoordelen en op basis 
daarvan een ondersteuningsvoorstel 
aan de hele Dorpsraad voorleggen. 
De voorzieningen zijn er dus en door 
de structuur te optimaliseren kunnen 
ze uiteindelijk passend én verant-
woord ingezet worden.

Voor meer informatie kijk ook eens 
op www.dorpsraad-lieshout.nl

Leefbaarheidsinitiatieven
Samen met Hans Vereijken en Henny 
Bevers vormt Kees Heldens de werk-
groep die namens de Dorpsraad leef-
baarheidsinitiatieven oppakt en on-
dersteunt. Dorpsraad Lieshout heeft 
immers, via een subsidie van de ge-
meente, jaarlijks een behoorlijk be-
drag beschikbaar voor dit soort ini-
tiatieven. En, de werkgroep vindt dat 
deze gelden goed moeten worden 
ingezet. Daarbij hoort dus een goede 
monitoring van wat er met de onder-
steuning gebeurd, een goede ver-
slaglegging en natuurlijk een goede 
naleving van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden
Dorpsraad Lieshout wil graag leef-
baarheidsinitiatieven ondersteunen, 
maar vindt aanvullend dat deze aan 
een aantal randvoorwaarden moeten 
voldoen. Zo willen ze graag dat het 
een nieuw initiatief is en geen bijv. 
jaarlijks terugkerend initiatief. Zo’n te-
rugkerend initiatief zou immers op ei-
gen benen moeten staan. Opstart kan 
prima ondersteund worden, maar 
daarna moet het zelfstandig door. 
Ook moet het geen bezwaren oproe-
pen uit de omgeving en, liefst zo 
breed mogelijk, gedragen worden. 
Uiteindelijk moet het ook vrijwillig 
gebeuren en moet het bestemd zijn 
voor een bepaalde doelgroep of een 
bepaalde groep inwoners.

Aanvragen

Kees Heldens is de nieuwe voorzitter van 
de werkgroep ‘Leefbaarheidsinitiatieven’.

1 op de 4 mensen heeft een hersen-
aandoening. Een hersenaandoening, 
zoals een hersenbloeding, zet het le-
ven op zijn kop. Van patiënten, maar 
óók van de mensen in hun omgeving. 
En waar de Hersenstichting zich echt 
zorgen om maakt: hersenaandoenin-
gen zijn hard op weg de grootste ziek-
te van Nederland te worden. Ruim 4 
miljoen mensen hebben een hersen-
aandoening, denk aan dementie, par-
kinson, een beroerte, depressie of 
hersenletsel na een ongeluk. En het 
aantal mensen met een hersenaan-
doening zal tot 2040 explosief stijgen. 
Samen kunnen we het stoppen. De 
Hersenstichting zet alles op alles voor 
gezonde hersenen voor iedereen. We 
investeren in veelbelovende en baan-
brekende oplossingen om hersenaan-
doeningen te voorkomen, af te rem-
men of te genezen. Helpt u mee? 

Meehelpen kan door zelf online col-
lectant te worden en een collectebus 
aan te maken of door een donatie te 
doen in de online collectebus van de 
Hersenstichting. https://hersenstich-
ting.digicollect.nl/hersenstichting-
nederland.

Meer informatie vindt u op de site  
www.hersenstichting.nl.
Ook is het mogelijk om een gift over 
te maken t.n.v. Hersenstichting in 
Den Haag: NL18 INGB 0000 000 860.

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Koop lokaal waar het kan!

BEZORGEN 
& AFHALEN     

in

Beste inwoners van Nuenen c.a.
“Wat een service” hoor ik vaak als ik weer een pakketje afgeef. Maar voor mĳ  en veel 
andere ondernemers in ons centrum is het juist heel bĳ zonder dat u ons helpt door trouw 
te blĳ ven aan de lokale ondernemers. Veel winkels en bedrĳ ven zĳ n gedeeltelĳ k of zelfs 
helemaal dicht. Dat begint er toch wel stevig in te hakken. Naast de aanhoudende zorgen 
en onzekerheid over onze toekomst  hebben wĳ  ook ervaren hoe fl exibel en creatief wĳ  zĳ n. 
Bestellingen, via telefoon of online, creatieve manieren van bezorgen en afhalen, lekkere 
menu’s, inventieve samenwerkingen tussen ondernemers. Echt 
iets om samen trots op te zĳ n. En daarnaast voor sommigen 
thuis ook nog de boel draaiende houden met kinderen die 
niet naar school kunnen. Het is niet wat de meesten van 
ons gewend zĳ n. Maar beste klanten, wat is het waardevol 
en wat zĳ n we blĳ  met iedere bestelling die we van u 
krĳ gen. Hartverwarmend is jullie ondersteuning. Blĳ f dit 
alsjeblief doen. Blĳ f loyaal, bestel lokaal. Ondertussen 
blĳ ven wĳ  er alles aan doen om ook in deze tĳ d voor u 
van betekenis te zĳ n. Alleen ga je sneller maar samen 
kom je verder. Wĳ  kunnen niet wachten u weer in 
ons mooie centrum van Nuenen te ontvangen. Tot 
die tĳ d, namens alle ondernemers, heel hartelĳ k 
dank voor uw steun, aandacht en natuurlĳ k uw 
bestellingen 

Liesbeth
SHOEBY Nuenen

Deze pagina is 
mede mogelijk 
gemaakt door 
Rond de Linde

WARUNG 
ANNA

Wij zijn open voor afhalen.
Open tussen 16.00 en 20.00 uur.

Telefonisch bestellen 
040-8436315

Ook bezorgen mogelijk.

vwww.warungannanuenen.nl

LINC
DAMESMODE

Wij zijn gesloten. Bestel eenvoudig 
online www.lincshop.nl

Ook via telefoon, e-mail en instagram 
zijn we bereikbaar. 

Stay happy, healthy & LINCALICOUS! 
Vincent van Goghstraat 1

06-41220624

Verkoop op bestelling 
en gratis bezorgen: 

WhatsApp: 040-2906463 
of email: 

nuenen@marskramernibbeling.nl.

Open voor Homerr: 
Dinsdag, donderdag & vrijdag van 

10.00 - 16.00 uur. 

Meer info: marskramernibbeling.nl

Wij zijn gesloten.
Afhalen/bezorgen, bel of mail: 
040-2831524 / 06-20970670, 

decohomemeulendijks@onsnet.nu

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

Gesloten maar 
de webshop is 24/7 geopend. 
Wij bezorgen de bestellingen 
(in Nuenen en omgeving gratis) thuis. 

Voor vragen bereikbaar via 
06-22118046. 

www.morethanbags.nl

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Josh V - Jacky Luxury - Glamorous  
Molly Bracken - B. Loved - Goldie Estelle  
Esqualo - Kocca - Biba - Oozoo - 
Lott - Heart to Get - By Loulou - Ikki

 Kom shoppen onder het 
genot van een hapje en 
drankje en bij besteding 
vanaf € 50,- een gratis 

shopper cadeau!

Vrijdag 25 & zaterdag 26 maart
20% korting op kleding

&
10% korting op sieraden & 

accessoires
Vrijdag zijn we tot 19.00 uur open

Slijterij/Wijnhandel André van 
Lieshout mag gelukkig open 
blijven, dus je kunt gezellig 
en veilig komen winkelen.

Ook bezorgen in Nuenen kan altijd!

Parkstraat 10a, 040-2831665
www.slijterijvanlieshout.nl

Wij zijn geopend.

T: 06 331 831 14 
www.fysiotherapiekwiek.nl

Gift & Candy shop

Wij zijn open! 

Bezorgen en afhalen is mogelijk. 
Graag vooraf bestellen via 

WhatsApp of e-mail.
christy@sweetsurprisenuenen.nl 

06-25341816

Helaas gesloten maar ons advies 
en onze service gaan door.

Voor vragen, advies en bestellingen, 
mail naar info@miekeskookgoed 

of bel 040 - 2913670.

Gratis bezorging bij u thuis 
in Nuenen e.o.

Op donderdag-vrijdag-zaterdag 
en zondag hebben wij een 
wekelijks wisselend menu.
www.goestingnuenen.nl 

Voor bestellingen kunt u mailen 
naar info@goestingnuenen.nl 

of ons bellen op telefoonnummer 
040-283 31 33

Open voor afhaal
Bestel online via 

cafetaria-nuenen.nl

Dinsdag 16.00-20.30
Woe t/m zondag 12.00-20.30

040-2831361

DE AARDAPPELETERS

Wij doen aan afhalen en bezorgen. 
Onze U.S. en Black Angus steaks, burgers, 

spareribs en meer! Van: wo-zo van 17.00-20.00
Bestellen kan via: www.parkstreet.nl/bestellen 

of de parkstreet app. (downloaden via de appstore)

Helaas nog even gesloten, 
maar voor producten en 

advies dagelijks bereikbaar. 
Bel 040-2837430 of app 

06-57383778 en houd onze 
instagram in de gaten.

De Bengel 
Nuenen is 

van maandag 
tot en met zondag 

geopend voor afhalen. 
Tussen 15.00 uur en 20.00 uur 
kunt u uw favoriete gerechten 

bestellen via onze website 
www.debengel.com 

of telefonisch op 
040-2842540.

 Afhaal mogelijk op vrijdag, 
zaterdag en zondag 

van 17.00 tot 20.00 uur.
Telefonisch te bestellen via site: 

www.theyellowrabbit.nl
Park 75, 040-3033792

info@theyellowrabbit.nl

WENDY
Wij zijn helaas gesloten.

We presenteren onze collectie 
dagelijks via Facebook en Instagram. 

Zie je iets leuks? Stuur een bericht 
of bel 040-2840193. 

Wij zetten een ‘pas tas’ klaar. 
Bezorgen kan ook. Betalen achteraf

WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

OPEN VOOR AFHAAL!
Wednesday Lunch Take Away 

Vrijdag ‘Eten wat de pot schaft’
Saturday Lunch Take Away

Graag reserveren. Volg onze social media, 
app of bel 040 785 0831 - 06 55 994 935

OPEN VOOR AFHAAL!

Tijdens de Lock Down is onze 
werkplaats normaal geopend.

Graag bellen voor een afspraak.

Berg 10 • 5671 CC NUENEN 
• Tel. 040-2831246

• deconcurrent@hetnet.nl 
• www.deconcurrentnuenen.nl

HEERLIJK 
VAN VIS

Wij zijn geopend op;
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur

Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Voor al uw specialiteiten VAN VIS!

Onze verkoopsters zijn op maandag 
t/m zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur 
telefonisch bereikbaar om u shop 
advies te geven. ✆ 040-2838266 
Online kunt u 24/7 bestellen op 

www.schijvensmode.nl

Wij bezorgen
graag bij u 

aan huis.

SHOP ONLINE
WWW.JOSECUYPERS.NL

Nu we helaas onze deuren gesloten 
moeten houden, willen we je natuurlijk 

wel blijven inspireren. 
Dit doen we door iedere week 

een nieuwe etalage voor je te bouwen, 
waar je kunt komen window shoppen!

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - 040 283 64 41

Wij zijn gesloten. 
Bestellen kan via www.Expert.nl
via mail naar nuenen@expert.nl

of bellen/appen naar 040-2846060. 
We bezorgen uw aankoop bij u thuis 

en sluiten aan indien gewenst.
Voirt 2c Nuenen

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

smolders.schoenen@planet.nl

“WINDOWSHOPPING”

Wij zijn geopend voor zowel afhaal 
als bezorgen. U kunt ons bellen 

maar ook veilig langs komen aan 
onze afhaalbalie!

Bekijk onze menukaart op Facebook 
of website www.neworiental.nl

Vincent van Goghstraat 99, tel. 040-2840333

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

Geopend voor afhaal/bezorging van 
patisserie, ontbijt, lunch & high tea’s 
op ma t/m za van 8.00 - 16.00 uur. 
Do geopend tot 20.00 en kan onze 

‘meal deal’ (3-gangenmenu) worden 
afgehaald/bezorgd voor €15,-

www.beyondnuenen.nl 

Open voor 
post- en bankzaken. 

Wij bezorgen op dinsdag 
& vrijdag bij een minimale 

besteding van 7,50. 

Bestellen via 040-2831290 of 
bruna8208@brunawinkel.nl

Wij zijn geopend voor afhaal 
op donderdag t/m zondag.

Kijk voor het menu op www.bravoy.nl

Open op afspraak voor reparatiewerk 
(woensdag t/m zaterdag). Verkoop op 

bestelling via 06-28619305 of 
mail info@karinvandeursen.nl

Park 13, www.karinvandeursen.nl

Wij zijn open en verzorgen 
graag uw stoomgoed en 

kledingreparaties.
U kunt ook terecht voor Breiwol 
Garens Ritsen Droogloopmatten.

www.stomerij-nuenen.nl 
040-2836182

Stomerij

Kledingrep
araties

Op dit moment zijn wij gesloten, 
maar wel bereikbaar. 

Wij kunnen met stalen en/of 
voorbeelden naar u toe komen. 
Via info@vtraambekleding.nl of 

040-7519051 kunt u ons bereiken 
om een afspraak te maken. 

Wij verlenen nog steeds onze 
uitstekende service.

Wij zijn open.
Voor de bekende kwaliteit 

en ons professionele advies 
bent u van harte welkom.

Parkstraat 20b
040-2839714

KOM WINDOWSHOPPEN! 
Je kunt nu je favoriete afgeprijsde 
artikel shoppen in onze etalage. 

Noteer nummer en je maat 
en bel of app met 06-22773341

Wij brengen op afspraak 
uw keuze thuis!

Wij zijn open
Di 10-18 | Woe 10-18 | Do 10-18

Vr 9.30-18 | Zat 9.30-17
Vincent van Goghstraat 15

040-2847552

Ik ben gesloten maar 
neem graag uw bestelling online aan 

en zorg ook voor de verzending. 
Ga naar www.facebook.com/truuds 

Truuds woonwinkel
Vincent van Goghstraat 18

BEZOEK ONZE EXPOSITIES! 
Deze kunt u 24/7 bekijken 

door onze etalage en online op: 
Galeriebonnard.com

Of op afspraak

Berg 9, 5671 CA Nuenen
Tel: 06-12400861

Galeriebonnard.com

Thesaurie
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WIJ ZIJN OPEN
Donderdag t/m zaterdag

10.00 - 13.00 uur

voor reparaties en onderhoud 
van uw sieraden en horloges Schoonheidsinstituut gesloten

 Verkoop op bestelling
 Gratis online consult

 040-2300025  
info@instituutzilverschoon.nl  
www.instituutzilverschoon.nl 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. De Griekse plank om af te halen                    Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 
Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen 
Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 
Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Wij zijn normaal geopend 
maar wel op afspraak.

Bel ons op 040-2836614 voor 
een afspraak of maak er een op 

www.pearle.nl

Pearle Opticiens
Vincent van Goghstraat 2c

5671 GX Nuenen

Knipsalon gesloten maar voor mooie 
schatten en verzorgingsproducten 

zijn wij bereikbaar: Bestellen kan via: 
www.haarenwonderwaar.nl 

Met liefde en plezier gratis bezorging 
in Nuenen en omstreken. 

Voor vragen tel: 06-21823113
Afhalen of contactloos bezorgd 

www.dominos.nl 
040-4100190

WIJ ZIJN OPEN! Voor al uw reparaties 
staan wij voor u klaar.
Kledingreparatie Oz.

Vincent van Goghstraat 14
Tel 040 7850264

Afhalen en bezorgen

040-2833774
www.tongah-nuenen.nl

Goed gezien! Wij zijn open 
volgens reguliere openingstijden. 

Ma 13-18u
Di t/m vr 09-18u

Za 09-17u 

Voor meer info, kijk op 
www.optiekverhoeven.nl

Pizza , Pasta, Broodjes Salades 
en andere heerlijkheden … 

Wij komen het graag bij u bezorgen…
of u kunt het afhalen in de winkel.

Vincent van Goghstraat 11
040 2831771

Wij bezorgen bij u thuis, bestellen kan 
telefonisch, via Instagram of Facebook 
en neem een kijkje op onze webshop!

@raquellingerienuenen
Tel: 040-7630415

www.raquellingerie.nl

Pezzaz@Home!
Iedere vrijdag & zaterdag af te 

halen.
Informatie en bestellen:

www.restaurantpezzaz.nl
Tip: Valentijnsdag!

Tel. 040-2951080
info@kortmann-adviesgroep.nl www.kortmann-adviesgroep.nl

Vincent van Goghstraat 46, 5671 GZ Nuenen

Ons team 
staat voor u klaar, 

óók in 
moeilijke tijden!

Geopend 
bij voorkeur 
op afspraak 

maandag t/m vrijdag 
van 8.30 -17.00 uur

www.demaatschoenmaker.com

Wij zijn dagelijks open 
tot 17.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur.

Berg 1 Nuenen. 040-2839205

Geopend voor:
• ophalen/versturen van DHL/DPD

pakketten.
• alle reparaties aan uw toestel.

• het verlengen/vernieuwen van uw 
abonnement met of zonder toestel.

Meer informatie of afspraak inplannen? 
Tel: 040-2906908 

E-mail: nuenen@tctelecom.nl
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andere ondernemers in ons centrum is het juist heel bĳ zonder dat u ons helpt door trouw 
te blĳ ven aan de lokale ondernemers. Veel winkels en bedrĳ ven zĳ n gedeeltelĳ k of zelfs 
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en onzekerheid over onze toekomst  hebben wĳ  ook ervaren hoe fl exibel en creatief wĳ  zĳ n. 
Bestellingen, via telefoon of online, creatieve manieren van bezorgen en afhalen, lekkere 
menu’s, inventieve samenwerkingen tussen ondernemers. Echt 
iets om samen trots op te zĳ n. En daarnaast voor sommigen 
thuis ook nog de boel draaiende houden met kinderen die 
niet naar school kunnen. Het is niet wat de meesten van 
ons gewend zĳ n. Maar beste klanten, wat is het waardevol 
en wat zĳ n we blĳ  met iedere bestelling die we van u 
krĳ gen. Hartverwarmend is jullie ondersteuning. Blĳ f dit 
alsjeblief doen. Blĳ f loyaal, bestel lokaal. Ondertussen 
blĳ ven wĳ  er alles aan doen om ook in deze tĳ d voor u 
van betekenis te zĳ n. Alleen ga je sneller maar samen 
kom je verder. Wĳ  kunnen niet wachten u weer in 
ons mooie centrum van Nuenen te ontvangen. Tot 
die tĳ d, namens alle ondernemers, heel hartelĳ k 
dank voor uw steun, aandacht en natuurlĳ k uw 
bestellingen 

Liesbeth
SHOEBY Nuenen
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Wij zijn open voor afhalen.
Open tussen 16.00 en 20.00 uur.

Telefonisch bestellen 
040-8436315

Ook bezorgen mogelijk.

vwww.warungannanuenen.nl

LINC
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Wij zijn gesloten. Bestel eenvoudig 
online www.lincshop.nl

Ook via telefoon, e-mail en instagram 
zijn we bereikbaar. 

Stay happy, healthy & LINCALICOUS! 
Vincent van Goghstraat 1

06-41220624

Verkoop op bestelling 
en gratis bezorgen: 

WhatsApp: 040-2906463 
of email: 

nuenen@marskramernibbeling.nl.

Open voor Homerr: 
Dinsdag, donderdag & vrijdag van 

10.00 - 16.00 uur. 

Meer info: marskramernibbeling.nl

Wij zijn gesloten.
Afhalen/bezorgen, bel of mail: 
040-2831524 / 06-20970670, 

decohomemeulendijks@onsnet.nu

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

Berg 36
5671 CC Nuenen
040-2831524

decohomemeulendijks@onsnet.nu
www.decohomemeulendijks.nu

Gesloten maar 
de webshop is 24/7 geopend. 
Wij bezorgen de bestellingen 
(in Nuenen en omgeving gratis) thuis. 

Voor vragen bereikbaar via 
06-22118046. 

www.morethanbags.nl

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Josh V - Jacky Luxury - Glamorous  
Molly Bracken - B. Loved - Goldie Estelle  
Esqualo - Kocca - Biba - Oozoo - 
Lott - Heart to Get - By Loulou - Ikki

 Kom shoppen onder het 
genot van een hapje en 
drankje en bij besteding 
vanaf € 50,- een gratis 

shopper cadeau!

Vrijdag 25 & zaterdag 26 maart
20% korting op kleding

&
10% korting op sieraden & 

accessoires
Vrijdag zijn we tot 19.00 uur open

Slijterij/Wijnhandel André van 
Lieshout mag gelukkig open 
blijven, dus je kunt gezellig 
en veilig komen winkelen.

Ook bezorgen in Nuenen kan altijd!

Parkstraat 10a, 040-2831665
www.slijterijvanlieshout.nl

Wij zijn geopend.

T: 06 331 831 14 
www.fysiotherapiekwiek.nl

Gift & Candy shop

Wij zijn open! 

Bezorgen en afhalen is mogelijk. 
Graag vooraf bestellen via 

WhatsApp of e-mail.
christy@sweetsurprisenuenen.nl 

06-25341816

Helaas gesloten maar ons advies 
en onze service gaan door.

Voor vragen, advies en bestellingen, 
mail naar info@miekeskookgoed 

of bel 040 - 2913670.

Gratis bezorging bij u thuis 
in Nuenen e.o.

Op donderdag-vrijdag-zaterdag 
en zondag hebben wij een 
wekelijks wisselend menu.
www.goestingnuenen.nl 

Voor bestellingen kunt u mailen 
naar info@goestingnuenen.nl 

of ons bellen op telefoonnummer 
040-283 31 33

Open voor afhaal
Bestel online via 

cafetaria-nuenen.nl

Dinsdag 16.00-20.30
Woe t/m zondag 12.00-20.30

040-2831361

DE AARDAPPELETERS

Wij doen aan afhalen en bezorgen. 
Onze U.S. en Black Angus steaks, burgers, 

spareribs en meer! Van: wo-zo van 17.00-20.00
Bestellen kan via: www.parkstreet.nl/bestellen 

of de parkstreet app. (downloaden via de appstore)

Helaas nog even gesloten, 
maar voor producten en 

advies dagelijks bereikbaar. 
Bel 040-2837430 of app 

06-57383778 en houd onze 
instagram in de gaten.

De Bengel 
Nuenen is 

van maandag 
tot en met zondag 

geopend voor afhalen. 
Tussen 15.00 uur en 20.00 uur 
kunt u uw favoriete gerechten 

bestellen via onze website 
www.debengel.com 

of telefonisch op 
040-2842540.

 Afhaal mogelijk op vrijdag, 
zaterdag en zondag 

van 17.00 tot 20.00 uur.
Telefonisch te bestellen via site: 

www.theyellowrabbit.nl
Park 75, 040-3033792

info@theyellowrabbit.nl

WENDY
Wij zijn helaas gesloten.

We presenteren onze collectie 
dagelijks via Facebook en Instagram. 

Zie je iets leuks? Stuur een bericht 
of bel 040-2840193. 

Wij zetten een ‘pas tas’ klaar. 
Bezorgen kan ook. Betalen achteraf

WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

OPEN VOOR AFHAAL!
Wednesday Lunch Take Away 

Vrijdag ‘Eten wat de pot schaft’
Saturday Lunch Take Away

Graag reserveren. Volg onze social media, 
app of bel 040 785 0831 - 06 55 994 935

OPEN VOOR AFHAAL!

Tijdens de Lock Down is onze 
werkplaats normaal geopend.

Graag bellen voor een afspraak.

Berg 10 • 5671 CC NUENEN 
• Tel. 040-2831246

• deconcurrent@hetnet.nl 
• www.deconcurrentnuenen.nl

HEERLIJK 
VAN VIS

Wij zijn geopend op;
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur

Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 09.00 - 19.00 uur
Zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Voor al uw specialiteiten VAN VIS!

Onze verkoopsters zijn op maandag 
t/m zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur 
telefonisch bereikbaar om u shop 
advies te geven. ✆ 040-2838266 
Online kunt u 24/7 bestellen op 

www.schijvensmode.nl

Wij bezorgen
graag bij u 

aan huis.

SHOP ONLINE
WWW.JOSECUYPERS.NL

Nu we helaas onze deuren gesloten 
moeten houden, willen we je natuurlijk 

wel blijven inspireren. 
Dit doen we door iedere week 

een nieuwe etalage voor je te bouwen, 
waar je kunt komen window shoppen!

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - 040 283 64 41

Wij zijn gesloten. 
Bestellen kan via www.Expert.nl
via mail naar nuenen@expert.nl

of bellen/appen naar 040-2846060. 
We bezorgen uw aankoop bij u thuis 

en sluiten aan indien gewenst.
Voirt 2c Nuenen

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

smolders.schoenen@planet.nl

“WINDOWSHOPPING”

Wij zijn geopend voor zowel afhaal 
als bezorgen. U kunt ons bellen 

maar ook veilig langs komen aan 
onze afhaalbalie!

Bekijk onze menukaart op Facebook 
of website www.neworiental.nl

Vincent van Goghstraat 99, tel. 040-2840333

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

Geopend voor afhaal/bezorging van 
patisserie, ontbijt, lunch & high tea’s 
op ma t/m za van 8.00 - 16.00 uur. 
Do geopend tot 20.00 en kan onze 

‘meal deal’ (3-gangenmenu) worden 
afgehaald/bezorgd voor €15,-

www.beyondnuenen.nl 

Open voor 
post- en bankzaken. 

Wij bezorgen op dinsdag 
& vrijdag bij een minimale 

besteding van 7,50. 

Bestellen via 040-2831290 of 
bruna8208@brunawinkel.nl

Wij zijn geopend voor afhaal 
op donderdag t/m zondag.

Kijk voor het menu op www.bravoy.nl

Open op afspraak voor reparatiewerk 
(woensdag t/m zaterdag). Verkoop op 

bestelling via 06-28619305 of 
mail info@karinvandeursen.nl

Park 13, www.karinvandeursen.nl

Wij zijn open en verzorgen 
graag uw stoomgoed en 

kledingreparaties.
U kunt ook terecht voor Breiwol 
Garens Ritsen Droogloopmatten.

www.stomerij-nuenen.nl 
040-2836182

Stomerij

Kledingrep
araties

Op dit moment zijn wij gesloten, 
maar wel bereikbaar. 

Wij kunnen met stalen en/of 
voorbeelden naar u toe komen. 
Via info@vtraambekleding.nl of 

040-7519051 kunt u ons bereiken 
om een afspraak te maken. 

Wij verlenen nog steeds onze 
uitstekende service.

Wij zijn open.
Voor de bekende kwaliteit 

en ons professionele advies 
bent u van harte welkom.

Parkstraat 20b
040-2839714

KOM WINDOWSHOPPEN! 
Je kunt nu je favoriete afgeprijsde 
artikel shoppen in onze etalage. 

Noteer nummer en je maat 
en bel of app met 06-22773341

Wij brengen op afspraak 
uw keuze thuis!

Wij zijn open
Di 10-18 | Woe 10-18 | Do 10-18

Vr 9.30-18 | Zat 9.30-17
Vincent van Goghstraat 15

040-2847552

Ik ben gesloten maar 
neem graag uw bestelling online aan 

en zorg ook voor de verzending. 
Ga naar www.facebook.com/truuds 

Truuds woonwinkel
Vincent van Goghstraat 18

BEZOEK ONZE EXPOSITIES! 
Deze kunt u 24/7 bekijken 

door onze etalage en online op: 
Galeriebonnard.com

Of op afspraak

Berg 9, 5671 CA Nuenen
Tel: 06-12400861

Galeriebonnard.com
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WIJ ZIJN OPEN
Donderdag t/m zaterdag

10.00 - 13.00 uur

voor reparaties en onderhoud 
van uw sieraden en horloges Schoonheidsinstituut gesloten

 Verkoop op bestelling
 Gratis online consult

 040-2300025  
info@instituutzilverschoon.nl  
www.instituutzilverschoon.nl 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. De Griekse plank om af te halen                    Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 
Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen 
Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 
Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis Grieks eten! 

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank om af te halen 

                   

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 
 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Openingstijden: 

Op maandag en dinsdag gesloten. 

Open op woensdag t/m zondag van 5 uur tot 8 uur 

Op vrijdag t/m zondag wordt er ook bezorgd. 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Wij zijn normaal geopend 
maar wel op afspraak.

Bel ons op 040-2836614 voor 
een afspraak of maak er een op 

www.pearle.nl

Pearle Opticiens
Vincent van Goghstraat 2c

5671 GX Nuenen

Knipsalon gesloten maar voor mooie 
schatten en verzorgingsproducten 

zijn wij bereikbaar: Bestellen kan via: 
www.haarenwonderwaar.nl 

Met liefde en plezier gratis bezorging 
in Nuenen en omstreken. 

Voor vragen tel: 06-21823113
Afhalen of contactloos bezorgd 

www.dominos.nl 
040-4100190

WIJ ZIJN OPEN! Voor al uw reparaties 
staan wij voor u klaar.
Kledingreparatie Oz.

Vincent van Goghstraat 14
Tel 040 7850264

Afhalen en bezorgen

040-2833774
www.tongah-nuenen.nl

Goed gezien! Wij zijn open 
volgens reguliere openingstijden. 

Ma 13-18u
Di t/m vr 09-18u

Za 09-17u 

Voor meer info, kijk op 
www.optiekverhoeven.nl

Pizza , Pasta, Broodjes Salades 
en andere heerlijkheden … 

Wij komen het graag bij u bezorgen…
of u kunt het afhalen in de winkel.

Vincent van Goghstraat 11
040 2831771

Wij bezorgen bij u thuis, bestellen kan 
telefonisch, via Instagram of Facebook 
en neem een kijkje op onze webshop!

@raquellingerienuenen
Tel: 040-7630415

www.raquellingerie.nl

Pezzaz@Home!
Iedere vrijdag & zaterdag af te 

halen.
Informatie en bestellen:

www.restaurantpezzaz.nl
Tip: Valentijnsdag!

Tel. 040-2951080
info@kortmann-adviesgroep.nl www.kortmann-adviesgroep.nl

Vincent van Goghstraat 46, 5671 GZ Nuenen

Ons team 
staat voor u klaar, 

óók in 
moeilijke tijden!

Geopend 
bij voorkeur 
op afspraak 

maandag t/m vrijdag 
van 8.30 -17.00 uur

www.demaatschoenmaker.com

Wij zijn dagelijks open 
tot 17.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur.

Berg 1 Nuenen. 040-2839205

Geopend voor:
• ophalen/versturen van DHL/DPD

pakketten.
• alle reparaties aan uw toestel.

• het verlengen/vernieuwen van uw 
abonnement met of zonder toestel.

Meer informatie of afspraak inplannen? 
Tel: 040-2906908 

E-mail: nuenen@tctelecom.nl



ROND DE LINDE week 4 Donderdag 28 januari 2021

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

Donderdag 28 januari 2021

Wie zijn toch die twee jongetjes in de boerenkar op de 
kaft van Nuenen op het randje? Het zijn Jac en Bert Lemmens, twee 

van de zes kinderen van Toon en Ciska 
Lemmens. Zij woonden in ‘Den Dries’, 
een boerderij op het Wettenseind 4 
en volgden in 1938 de familie Van 
Gerwen uit Geldrop op. Den Dries is 
gebouwd door buurman Frans van 
Hoorn. Na het vertrek van de familie 
Lemmens heeft Jan Horyon er nog 
enige tijd een slopersbedrijf geëx-
ploiteerd. In 2017 werd Rietje Klawer 
met Atelier en Galerie Den Dries op-
gevolgd door Miriam Zwaga met De 
Verbindende Factor, ruimte voor cre-
atie en persoonlijke groei.

Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 210.

van de zes kinderen van Toon en Ciska 
Lemmens. Zij woonden in ‘Den Dries’, 
een boerderij op het Wettenseind 4 
en volgden in 1938 de familie Van 
Gerwen uit Geldrop op. Den Dries is 
gebouwd door buurman Frans van 
Hoorn. Na het vertrek van de familie 
Lemmens heeft Jan Horyon er nog 
enige tijd een slopersbedrijf geëx-
ploiteerd. In 2017 werd Rietje Klawer 
met Atelier en Galerie Den Dries op-
gevolgd door Miriam Zwaga met De 
Verbindende Factor, ruimte voor cre-

En dan krijg je kanker   
tijdens corona
“In april hoorde ik dat ik borstkanker had, midden in de eerste coronagolf. 
De huisarts had me naar het Máxima MC gestuurd voor een echo, en ik 
kreeg daar ook nog een mammogram en een biopt. Vanwege corona bel-
den ze me voor de uitslag daarvan, en dat was eigenlijk een bominslag.” 
De bult in haar borst bleek niet zo onschuldig als Ellen Vlielander (29) in 
eerste instantie dacht, en een paar dagen na de diagnose had ze al een af-
spraak in het ziekenhuis met de artsen en verpleegkundig specialist.

deel van mijn eigen haren kunnen 
behouden. De ene keer was dat heel 
pittig en de andere keer ging ik er 
fluitend doorheen. Dat lag er heel erg 
aan hoe ik mezelf voelde. Ik mag niet 
klagen vind ik zelf, ik had alleen heel 
veel last van mijn darmen. Toen zijn 
ze in het ziekenhuis ook echt voor me 
op zoek gegaan naar iets wat me 
daarbij kon helpen.”

Vlug behandeld en snel effect
Na drie kuren bleek de tumor bij de 
tussenmeting al zo ver te zijn geslon-
ken dat die bijna niet meer zichtbaar 
was. De MRI en een punctie waren 
ook allebei goed. “Volgens de studie 
moest ik toen binnen zes weken ge-
opereerd worden. Dus dat heeft het 
ziekenhuis toen in gang gezet en ik 
ben eind augustus geopereerd. Ik 
vond het heel fijn dat het allemaal zo 
snel ging. Bij mij is alles in een snel-
trein gegaan… Acht maanden zijn 
we verder en ik heb eigenlijk bijna al 
mijn stappen doorlopen.”

Hoe ze haar diagnose en behandeling 
ervaart, in deze tijd van corona en alle 
maatregelen die daarbij horen? “On-
danks corona zijn alle verpleegsters 
zo lief voor me geweest. Als het nodig 
was, geen hand maar wel een aai over 
mijn been, even geruststellen… Ik 
kon met al mijn vragen altijd terecht 
bij Angelique. En vlak voor mijn borst-
operatie pakte mijn arts mijn knie 
vast en wreef erover. Zo van: het komt 
echt goed, ik ga echt mijn best voor je 
doen. Heel fijn dat dat persoonlijke er 
toch nog is.”
Ondanks alles blijft Ellen positief en 
kijkt ze uit naar de tijd waarin ze weer 
kan gaan werken, ze mist de kinde-
ren van de basisschool aan wie ze les 
geeft.

Ellen vertelt: “En dan begint het, je on-
dergaat allerlei onderzoeken. Ik heb 
een MRI gehad, een PET-scan en daar-
na twee MRI-geleide biopten. Meest-
al mocht mijn man gewoon mee naar 
binnen in het ziekenhuis, maar soms 
ook niet. Daar ben ik wel boos over 
geweest, ja. Want ik zag ook een an-
der echtpaar dat wel samen naar bin-
nen mocht. Terwijl ik kwam voor een 
onderzoek waarvan ik wist dat dat 
pijnlijk zou zijn. Dat heb ik ook aange-
geven bij de verpleegster die me uit 
de wachtkamer kwam halen en bij 
Angelique, mijn verpleegkundig spe-
cialist. Daarna hebben ze altijd goed 
doorgevraagd waarvoor je kwam. 
Kom je bijvoorbeeld voor een over-
leg, dan mag er iemand mee. En als 
het iets is wat je alleen kunt, kom dan 
alsjeblieft ook alleen.”

Kom maar op met de chemo
Toen Ellen alle uitslagen wist, kreeg 
ze een behandelplan. Ook ging ze 
naar het ziekenhuis in Maastricht om 
via IVF een eicel-preservatie te doen. 
“Dat kwam er ook nog tussendoor. 
Omdat ik heel bang ben voor naalden 
heb ik wel even getwijfeld. Maar ik 
dacht: als ik dit nu niet doe dan ver-
geef ik het mezelf misschien nooit. Ik 
wilde graag snel beginnen, omdat ik 
zo snel mogelijk wilde starten met 
mijn behandelplan. Hoe bizar is het 
dat je uitkijkt naar zoiets vreselijks? 
Maar dan gebeurt er tenminste iets, 
dan werk je eraan dat je beter wordt. 
Ik kon gelukkig heel snel terecht in 
Maastricht, maar toen ik weer terug-
kwam in het Máxima MC bleken mijn 
bloedwaardes niet goed te zijn. Dus ik 
kon pas later starten met de chemo.”

Dat was sowieso geen standaard tra-
ject, want Ellen doet mee aan de 
TRAIN-3 studie: “Door de TRAIN-3 stu-
die had ik steeds drie kuren en dan 
een tussentijdse controle. Normaal 
gesproken zou je negen kuren krij-
gen en ze zijn met de TRAIN-3 studie 
aan het onderzoeken of het ook met 
minder kan. Het is een pittige studie 
want je hebt op dag 1 én op dag 8 
chemo. Ik heb de chemo met ijskap 
gedaan, ik heb gelukkig een groot 

Wat betekent de avondklok 
voor mantelzorgers?
Op zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan, deze duurt tot 10 fe-
bruari 04.30 uur. Tijdens deze periode blijft iedereen vanaf 21.00 uur ’s 
avonds tot de volgende ochtend 04.30 uur binnen. Mensen mogen alleen 
bij uitzondering de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig.

teitsbewijs en de Eigen verklaring 
avondklok vragen.

Zorg je voor meerdere mensen? 
Vul voor elke zorgvrager een aparte 
verklaring in. De verklaring kan alleen 
gebruikt worden als bewijs om tijdens 
avondklokuren op straat te zijn. Niet 
voor andere (mantelzorg)zaken. We 
vragen je ook de verklaring zorgvul-
dig te gebruiken, en alleen voor nood-
zakelijke en niet uitstelbare mantel-
zorg tijdens de avondklok. Want het 
blijft belangrijk dat we ons zoveel mo-
gelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de 
overheid houden.

Politie kan navraag doen
Bij twijfel kan een buitengewoon op-
sporingsambtenaar of de politie ter 
bevestiging van de mantelzorg(relatie) 
bellen met degene voor wie je zorgt.

Gevolgen voor mantelzorgers
Woont degene voor wie je zorgt niet 
bij je in huis? En heeft je naaste tussen 
21.00 en 04.30 uur mantelzorg nodig 
die je niet kunt verschuiven naar een 
moment voor of na de avondklok? 
Dan mag je hiervoor op pad. Wel is 
het noodzakelijk dat je dan een Eigen 
Verklaring Avondklok bij je hebt.

Hoe werkt het?
Download het formulier https://
www.levgroep.nl/nieuws/wat-bete-
kent-de-avondklok-voor-mantelzor-
gers of op mantelzorg.nl/avondklok. 
Vul je gegevens in en vul de periode 
in, tot en met 9 februari. Vink het vak-
je ‘Iemand anders heeft dringend 
mijn hulp nodig’ aan. Vul bij toelich-
ting in: Vanwege noodzakelijke en 
niet uitstelbare mantelzorg. Neem 
het formulier afgedrukt of digitaal 
mee als je tijdens de avondklok voor 
de mantelzorg de straat op moet. De 
politie kan onderweg om je identi-

NUENEN

Waarom een eigen verklaring?
Mantelzorgers die zorgen voor een 
naaste die elders woont, maken zich 
zorgen over hun mogelijkheden om 
gedurende de avondklokuren over 
straat te kunnen voor noodzakelijke 
mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier 
de afgelopen dagen veel over ge-
beld. MantelzorgNL heeft deze zor-
gen aangekaart bij het Ministerie van 
VWS en gehoor gevonden.

Meer informatie
Over het formulier: https://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
cov i d - 1 9 / d o c u m e nte n / fo r m u l i e -
ren/2021/01/21/formulier-voor-de-
avondklok-downloaden-en-meenemen
Over de avondklok: www.rijksover-
heid.nl/avondklok.

Bij vragen of behoefte aan advies 
over je eigen situatie kun je bellen of 
mailen met Aline Perdaen en Ann 
Geelen van het Steunpunt mantel-
zorg Nuenen. Dit kan op werkdagen 
tussen 09.00 uur en 12.30 uur via 040 
- 283 16 75 of via email: steunpunt-
mantelzorg.nuenen@levgroep.nl
Je kunt je inschrijven bij het Steun-
punt Mantelzorg Nuenen. Dan weten 
we dat je mantelzorger bent en hou-
den we je op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen. Je ontvangt infor-
matie wanneer nodig en je ontvangt 
de nieuwsbrief speciaal voor mantel-
zorgers die zorgen voor iemand in 
Nuenen. Aan de inschrijving zijn 
geen kosten verbonden.

Boeren en   
tuinders bieden  
Agrarische Visie aan  
Gemeenteraad    
Nuenen c.a. aan
Op initiatief van ZLTO (Zuidelijke Land 
en Tuinbouw Organisatie) bieden de 
agrarische bedrijven van het buitenge-
bied van Nuenen op woensdag 27 ja-
nuari om 15.30 uur hun agrarische visie 
aan bij de villa van het gemeentehuis. 
Ze overhandigen deze visie op ludieke 
coronaproof wijze aan Carolien van 
Brakel, Joep Pernot en Arie Ras, de wet-
houders en de ambtenaar die het ‘bui-
tengebied’ onder zijn hoede heeft. 

De gemeente Nuenen c.a. komt bin-
nenkort zelf ook met een concept om-
gevingsvisie. Zij hopen dat deze visie 
een waardevolle bijdrage is voor de 
discussie over de omgevingsvisie in de 
gemeenteraad. Met deze visie wordt 
een blik in de toekomst geworpen en 
aangegeven wat de komende jaren 
nodig is om een duurzame groene sec-
tor over te houden voor een blijvend 
vitaal buitengebied.
Het visiedocument is tot stand geko-
men in samenwerking met de boeren, 
tuinders en andere agrarische bedrij-
ven in de gemeente. Hiermee wordt de 
kennis en kunde die onder de onderne-
mers in het buitengebied aanwezig is 
gebundeld. De aandachtsgebieden 
zijn de ontwikkelruimte voor de agrari-
sche sector, natuur en landschap, water 
en bodem, arbeid, personeel en huis-
vesting, gezondheid, (groene) energie 
en mobiliteit en infrastructuur.

Toekomstperspectief
De laatste jaren zijn veel veranderin-
gen te zien in de agrarische sector. Be-
halve een forse toename in
regelgeving en ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid, is er vooral 
ook een flinke teruggang in het aantal 
bedrijven te zien in de gemeente. Het is 
daarom van belang dat de gemeente 
actief beleid blijft voeren om het bui-
tengebied van Nuenen c.a. mooi en 
leefbaar te houden. De uitdaging voor 
onze sector en gemeente is: Hoe kun-
nen we er samen voor zorgen dat er 
voldoende boeren en tuinders overblij-
ven om het mooie buitengebied van 
Nuenen te blijven onderhouden? Dat 
kan in onze ogen alleen als er ruimte en 
toekomstperspectief is voor onderne-
mers. Zo blijft er ruimte voor elkaar.

Proactief contact
De initiatiefnemers hopen dat burge-
meester, wethouder, raadsleden en be-
trokken ambtenaren het visiedocu-
ment goed doorlezen en als naslag-
werk blijven gebruiken bij het opstel-
len en beoordelen van de omgevings-
visie. Op punten waar verdieping of 
overleg nodig is, willen ze dat graag in 
een goede samenwerking oppakken.

Afstand maar toch dichtbij
Hoewel we voor de tweede keer in een lockdown zitten en het onderwijs 
dus op afstand word gegeven ervaren wij als ouders toch dat de docenten 
dichtbij zijn.

Alle reden dus om het team van de 
Crijnsschool in het zonnetje te zetten.
De OR (Ouderraad) heeft iets lekkers 
geregeld namens alle kinderen en 
hun ouders om ze te bedanken voor 
hun inzet. Wij zien dat niet als vanzelf-
sprekend!

En hoewel we heel tevreden zijn over 
de invulling van het thuisonderwijs 
tellen we toch af naar de dag dat we 
onze kinderen weer naar school kun-
nen brengen.
Want als we mogen kiezen tussen ‘s 
ochtends racen om de broodtrom-
mels te vullen en iedereen gewassen 
en aangekleed op tijd op school te 
krijgen of relaxed de trap aflopen om 
in pyama of onesie aan de keukentafel 
te gaan zitten dan kiezen we toch echt 
‘t eerste!

Ook de kinderen willen graag terug 
naar school. Naar hun vriendjes. Want 
met je vrienden dingen leren is toch 
echt veel leuker en effectiever! Nog 
heel even!

Namens de Ouderraad 
van de Crijnsschool

Het Team van de Crijnsschool heeft de 
afgelopen maanden gewerkt om het 
onderwijs op afstand te optimalise-
ren, en dat merken we. Het is echt heel 
fijn geregeld en dat mag gezegd! Na-
tuurlijk vergt het thuisonderwijs van 
ouders ook een extra inspanning en is 
dat nog steeds passen en meten. Maar 
met de aanpak van het team van de 
Crijnsschool worden de kinderen van-
uit school heel goed begeleid, en de 
ouders daar waar mogelijk ontlast.
De kinderen worden niet zomaar aan 
het werk gezet maar zijn de reguliere 
schooluren online met klasgenoten 
en docenten aan het werk. Er is een 
dagprogramma, een weekplanning, 
online gymles en dramalessen, en kin-
deren die het moeilijk hebben wor-
den elke dag even gebeld.

Voor de ouders betekent dit een hele 
grote ontlasting. Er zijn vanuit de kin-
deren nu minder hulpvragen omdat 
ze meteen bij hun juf of meester te-
recht kunnen. Voor de leerlingen is er 
meer contact en meer continuïteit. Ze 
zien en spreken hun klasgenoten nu 
veel meer. En als je jarig bent wordt er 
digitaal gewoon een feestje gevierd!
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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

Wij zijn dankbaar voor al haar liefde en zorgen gedurende een lang 
leven en verdrietig omdat wij haar moeten missen.

Onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma Koosje

Koosje van Maasakkers-Vogels 
Cornelia Petronella Henrica 

echtgenote van  
Marinus van Maasakkers †

Zij overleed op 97-jarige leeftijd

Wil en Diny van Maasakkers-Rijkers

Ria en Piet van Happen- van Maasakkers 

Jeannette en Jack van Happen- van Maasakkers

Klein- en achterkleinkinderen

Wij hebben afscheid van haar genomen op zaterdag 
23 januari in de H. Clemenskerk te Nuenen. Aansluitend hebben wij 
haar begeleid naar Crematorium Berkendonk te Helmond.

Na een mooi, lang, creati ef en heel liefdevol leven
is thuis rusti g ingeslapen mijn lieve man,

onze zorgzame en betrokken vader en geweldige opa

Cornelis Frederikus Poelma
Cees

echtgenoot van Joke Poelma - Holleman

 * Kantens, 1 augustus 1928 † Nederhorst Den Berg, 8 januari 2021

Wilma en Maxim

Harold en Myriam
Ordaliza

Karin en Marc
Tom

Emmy
Lieke

Correspondenti eadres: 
Wilgenlaan 26, 1394 JS Nederhorst den Berg

De uitvaartplechti gheid heeft  op 27 januari in besloten kring plaatsgevonden.

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar:

UITVAARTVERZORGER 
 (gemiddeld 20 uur per week)

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.degroofuitvaart.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 januari 18.30 uur: geen 
viering in Nuenen, maar gezinsvie-
ring in Gerwen.
Zondag 31 januari 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 31 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Zondag 31 januari 09.30 uur en 11.00 
uur: Paul Perrée; Piet Stappers; Mien 
Breusers - Manders.

Mededelingen 
In onze parochie zijn overleden Koos-
je van Maasakkers - Vogels en Mien 
Breusers - Manders. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 30 januari 18.30 uur: ge-
zinsviering met kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 31 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties zaterdag en zondag
Willy van ’t Hof; Riet Prinsen - de Win.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 januari 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor P. Clement.

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

Op zondag 24 januari zal de dienst 
weer in het teken staan van de car-
rousel: de kanselruil tussen negen 
gemeentes in onze regio. Deze zon-
dag is de beurt aan onze eigen predi-
kant Marlies Schulz. Het thema van 
alle diensten is ‘buitenbeentjes in de 
bijbel’. Er zal een collecte zijn voor het 
jeugdwerk van de PKN ‘JOP’. Om de 
livestream te kunnen volgen gaat u 
naar de pagina Verbinding op onze 
website. U wordt van harte uitgeno-
digd om 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 30 januari 17.30 Lof; 
18.30 uur. Mis, H. Martina, maagd en 
martelares.
Vrijdag 31 februari 07.15 uur. H. Mis, 
H. Johannes Bosco (Don Bosco), belij-
der.
Zaterdag 1 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur, votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van de H. Ignatius, bis-
schop van Antiochië en martelaar; 
daarna uitstelling tot 13.00 uur. 10.30 
Godsdienstlessen. 
Zondag 2 februari Feest van Maria 
Lichtmis, Opdracht van Jezus in de 
Tempel. Kaarswijding, processie. 

10.30 uur gezongen Hoogmis. Na de 
hoogmis kinderzegen. 
Maandag 3 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Blasius. Na de Mis de Blasius-ze-
gen.
Dinsdag 4 februari 18.30 uur H. Mis, 
H. Andreas Corsini, bisschop en belij-
der.
Woensdag 5 februari 07.15 uur H. 
Mis, H. Agatha, maagd en martelares.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Hoe maak je   
het leven op aarde 
goed voor iedereen?
Met de communicanten bereiden we 
steeds een thema voor en in groepjes 
komen ze bijeen, samen met enkele 
ouders. We staan stil bij onze omge-
ving en bij de aarde en wat er groeit 
en bloeit. En ook willen we bekijken 
wat we kunnen doen voor de aarde 
en voor (alle) mensen om ons heen, 
zodat iedereen een mooi en goed le-
ven kan beleven op deze aarde. Hoe 
kunnen we zuinig omgaan met onze 
aarde, zodat we gezonde en gelukki-
ge mensen kunnen zijn, die zorg heb-
ben om alles om ons heen. We hou-
den deze viering op zaterdag 30 ja-
nuari om 18.30 uur. (We houden re-
kening met alle beperkingen vanwe-
ge corona).
Plaats: St.-Clemenskerk, Heuvel 15 te 
Gerwen.

Lichamelijke of geestelijke draaier?
Heb je er wel eens bij stil gestaan dat we elke nacht weer, tot wel enkele 
tientallen keren, draaien in ons bed? Enerzijds om te ontspannen en wat 
warmte te creëren en anderzijds om een juiste positie te kunnen bepalen 
om tenslotte lekker in slaap te kunnen vallen.

Het kan ook zijn dat je veel draait om-
dat je je druk maakt over wat er die 
dag gebeurt is, wat je in het verleden 
meegemaakt hebt of dat examen dat 
er binnenkort aankomt. Allemaal za-
ken die een mentale druk met zich 
meenemen, ook naar en in bed, waar-
door je niet ontspannen ligt en zeer 
regelmatig draait. Wellicht spreken 
we hier meer over woelen maar hoe 
dan ook je draait meer in bed en het 
kost meer moeite om te ontspannen. 
In dit soort gevallen spreken we over 
de geestelijke draaier; draaien omdat 
de hersenen nog te druk bezig zijn 
om alles te verwerken en een plaats 
te geven zodat je rustig kunt gaan 
slapen.

Vaak zie je een combinatie van de vo-
rige twee elementen; en niet hele-
maal ontspannen liggen omdat je 
toch drukpunten ervaart en omdat je 
met je gedachten nog teveel met an-
dere zaken bezig bent. Om vervol-
gens de juiste keuze te kunnen bepa-
len welk bed dan goed voor je is, is 
het dus ook belangrijk om zelf na te 
gaan wat voor soort draaier je bent; 
geestelijk, lichamelijk of toch beide.
Met deze gegevens in combinatie 
met jouw lengte, gewicht, postuur, 
meest voorkomende lighouding en 
persoonlijke voorkeur, kan de slaap-
specialist jou een perfect advies ge-
ven wat het beste bed is!

Iedereen draait bewust of onbe-
wust in z’n slaap.
Dat heeft natuurlijk diverse redenen 
zoals ‘je draai niet kunnen vinden’ of 
‘niet de juiste ontspanning bij die 
manier van liggen’ of ‘een soort van 
gewoonte en/of ritueel’ maar ook om 
uiteindelijk op die lighouding uit te 
komen waarin je in slaap valt.

Waarom draaien we in bed?
Dit kan vanuit twee hoeken bekeken 
worden maar zeker ook een combi 
van deze twee. Als je niet lekker in je 
bed ligt vanwege drukpunten dan 
krijg je een pijnprikkel richting je her-
senen die aangeeft dat het goed is 
om te draaien. Doe je dat niet dan 
kun je pijn ervaren richting slapende 
armen of handen, drukplekken op 
heup of schouder maar ook serieuze 
nek- of rugproblemen kunnen zich 
voordoen. In deze gevallen spreken 
we vaak als eerste over lichamelijke 
klachten waardoor we dan ook pra-
ten over een lichamelijke draaier; 
draaien omdat de houding waarin je 
ligt pijn gaat doen en dat wil je gaan 
ontzien dus ga je draaien.

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist
Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 4 
en 5 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• Gesprek met de burgemeester 
• Nieuwe Van Goghfilm ‘Beco-

ming Vincent’
• In de serie ‘de andere kant van 

corona’: David Hordijk
• Brochure 26 vrouwelijke ge-

meenteraadsleden 1946-2020
• Geschiedenis en renovatie van 

Berg 44
• Juwelier Thesaurie
• In de serie ‘de andere kant van 

corona’: Mark Snoeijen
• In de serie ‘de andere kant van 

corona’: Myerle Hendrix

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de gemeen-
teraad op 4 februari wordt recht-
streeks door LON TV uitgezonden.
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 bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

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@omroepnuenen.nl. U 
kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 
uur.
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1-1-2 PREMIUM,     
hulp aan senioren bij technische 
vraagstukken thuis
Mijn naam is Evert Ketelaars, 55 jaar en zo goed als mijn hele leven al 
woonachtig in ons mooie dorp. Ik heb altijd grote interesse gehad in tech-
niek, zoals computers, telefoons en internet. Nadat ik daar jarenlang mijn 
beroep van had gemaakt in loondienst, ben ik vervolgens gestart met 
1-1-2 COMPUTERS. Misschien kent u het nog. Na dit 12 jaar gedaan te 
hebben, was het tijd om te stoppen en even mijn blik te verruimen. Er 
volgde een paar jaar waarin ik andere werkzaamheden heb verricht.

slimme keuzes te maken, kun je er 
voor zorgen dat er veel minder tech-
nische problemen zijn. En door de 
kennis van de gebruiker te vergroten, 
wordt het zelfs weer leuk om met de 
computer te werken. Zeker nu er 
steeds meer goede en betaalbare al-
ternatieven voor Windows komen. 

Ik merkte, deels vanuit mijn trouwe 
klantenkring, dat velen toch veel 
moeite hebben om de digitale snel-
weg te bewandelen. Dat veel proble-
men van dien aard zijn dat men er 
toch een helpende hand bij kan ge-
bruiken. Dit is de belangrijkste reden 
dat er weer een nieuw bedrijf gehuis-
vest is op het hoekje van het Zilver-
meeuwhof, vlakbij het Kernkwartier. 
1-1-2 PREMIUM, met een duidelijke 
knipoog in de naam naar mijn eerste 

Mijn visie op automatisering thuis 
veranderde in deze periode. Door 

Zorgprofessionals beantwoorden via Instagram alle vragen rondom zwangerschap en bevalling

MMC biedt eerste online       
live Q&A Samen Zwanger

“Wanneer een zwangere en haar 
partner een kindje verwachten, is het 
fijn dat zij zich goed kunnen voorbe-
reiden op de zwangerschap, de be-
valling en het ouderschap. Om hen 
ook in deze tijd hierbij te helpen, 
hebben we vanuit de verloskundi-
genpraktijken uit de regio en MMC 
aan zwangeren en hun partners ge-
vraagd wat hun wensen hierin zijn. 
Op basis hiervan hebben we het on-
line initiatief ‘Samen Zwanger’ ont-
wikkeld met een live Q&A via Insta-
gram, een interactieve video met on-
der andere een digitale rondleiding 
en een overzicht met meest gestelde 
vragen en antwoorden,” vertelt Simo-
ne Goossens, gynaecoloog van MMC.

Interactieve video met rondleiding
Zwangeren geven aan graag infor-
matie van zorgprofessionals te willen 
ontvangen over de zwangerschap, 
bevalling, pijnstilling en borstvoe-
ding. Ook willen ze graag zien hoe 
een kraamsuite en het VMK-centrum 
van MMC eruit ziet. “Met een interac-
tieve video laten de verschillende 
zorgprofessionals dit aan zwangeren 
zien en krijgen ze een digitale rond-
leiding door het VMK-centrum van 
MMC,” aldus Goossens.

Live Q&A met zorgprofessionals
Ook willen zwangeren graag live 
hun vragen kunnen stellen aan zorg-
professionals van MMC. “Gisteren 
was daarom de eerste online live 
Q&A met onze zorgprofessionals en 
verloskundige Nicole Backx van 
PUUR Verloskundig Centrum Veld-
hoven namens de verloskundigen-
praktijken uit de regio op de Insta-
grampagina van MMC. En het was 

Papa heeft hij nu al weer     
een nieuwe vriendin 
Het is nog maar kort geleden dat mama is overleden. En nu heeft hij al 
weer een nieuwe vriendin. Dat kan toch niet? Ze komt in ons huis, ze zit op 
de stoel van mama en slaapt in haar bed. Ik vind haar wel een aardig mens 
en gun papa zijn geluk, maar innerlijk verscheurt het me. Voor de buiten-
wereld lijkt het alsof mama niet meer belangrijk is en dat hij haar, na alles 
wat ze samen hadden, is vergeten. 

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

derouwcoach.nl

Papa heeft hij nu al weer     

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

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

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Spanning 
Ik zie in mijn praktijk regelmatig dat 
het (wel of niet) aangaan van een 
nieuwe relatie na een overlijden tot 
spanningen leidt. Zowel bij de per-
soon die als partner achterblijft als bij 
de andere gezinsleden. Zowel de 
partner als de kinderen voeren een 
innerlijk gevecht met vragen zoals: 
“Mag en kan dit wel ten opzichte van 
mama? Is dit simpelweg de oude rela-
tie vervangen door een nieuwe of is 
er meer aan de hand? Kan ik als part-
ner of kind aandacht geven aan de 
nieuwe relatie zonder de oude relatie 
tekort te doen?”
Zeker wanneer er jonge kinderen in 
huis wonen is deze dynamiek extra 
sterk aanwezig. Het is dan nog be-
langrijker om open en eerlijk te zijn 
naar jezelf en naar de andere gezins-
leden. Er over in gesprek gaan helpt 
om de eigen gedachten over - en be-
tekenis van de oude en de nieuwe re-
latie helder te krijgen. Eerlijk kijken 
naar vragen als: “Durf je wel alleen te 
zijn of is dat te confronterend? Spelen 
er ook financiële of praktische over-
wegingen mee om weer een relatie te 
beginnen? Is de nieuwe relatie een in-
vulling van of een aanvulling op het 
nieuwe leven?” 

Nieuw evenwicht 
Door antwoord te geven op boven-
staande vragen kan stap voor stap 
een nieuw evenwicht ontstaan. Maar 
dat gaat niet vanzelf. Het is een zoek-
tocht. Iemand zei ooit: “Ik heb ge-
leerd dat er liefde in overvloed is. Ik 
hoef mijn liefde voor de oude relatie 
niet terug te trekken om die aan de 
nieuwe te geven. Ik heb blijkbaar 
veel meer liefde in me dan ik ooit had 
durven dromen.” Zodra de oude en 
de nieuwe relatie ontspannen naast 
elkaar en met respect voor elkaar 
kunnen bestaan is het evenwicht be-
reikt. 
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

Inspiratieweek Veerkracht 
Hoe blijf je blij, veerkrachtig en energiek in deze tijden als de wereld op 
zijn kop staat? Mariska Ruissen organiseert vanaf 27 januari tot en met 2 
februari een gratis inspiratieweek voor iedereen die het lastig vindt om 
zijn energie hoog te houden en positief en geïnspireerd te blijven.

Massaal thuis moeten blijven en op 
afstand van elkaar leven, heeft een 
enorme impact op je energie, plezier, 
focus, inspiratie, productiviteit en le-
venslust. Het is onduidelijk hoelang 
deze intense situatie nog gaat duren. 
Maar wat wél duidelijk is dat je hoe 
dan ook overgeleverd bent aan de 
omstandigheden als je geen grip 
hebt op je gedachten. Over de dag 
van morgen heb je geen zekerheid. 
Je kunt er alleen NU het beste van 
maken. Investeer daarom in je vaar-
digheden om grip te krijgen op je ge-
dachten en gevoelens zodat je je 
goed kunt voelen, ongeacht wat er 
morgen op je pad komt.  

Aan het Stuur
Mariska verzorgt masterclasses vanaf 
woensdag 27 januari gedurende vijf 
dagen, dagelijks om 20.00 uur, on-
line. Ze laat mensen gratis kennisma-
ken met ‘Aan Het Stuur’ - een inspire-
rende methode om met 10 minuten 
per dag ultieme leiderschap te ne-
men over je levensgeluk. Mariska 
maakt je in de masterclasses onder 
meer vertrouwd met hoe je meester 
wordt over je gedachten, gevoelens 
en emoties. Verder leert ze wat je 
kunt doen om geen last te hebben 
van nieuws en negatieve discussies, 
hoe je je sterk en veerkrachtig kunt 
blijven voelen, hoe je je productivi-

teit focus en energie niet laat afhan-
gen van externe factoren, en hoe je 
energie overhoudt voor de dingen 
die je echt belangrijk vindt. 
De masterclasses zijn voor mensen 
die zich bevinden in een onmogelijke 
spagaat tussen thuis lesgeven aan de 
kinderen en thuiswerken, of voor 
mensen die plezier en inspiratie kwijt 
zijn omdat de muren thuis op hen af-
komen. Ook voor mensen die hun 
dierbaren niet of veel minder kunnen 
zien door alle regels, of die het lastig 
vinden om hun energie hoog te hou-
den temidden van alle discussies, be-
richten en meningen biedt Mariska 
vaardigheden en tools in de master-
classes. 

Voor meer info en aanmelding; www.
mariskaruissen.nl/masterclasses

zaak. Nu gericht op senioren die hulp 
kunnen gebruiken bij allerlei techni-
sche vraagstukken in huis.

Of het nu gaat over internet, wifi, 
smart tv of veilig internetbankieren, 
1-1-2 PREMIUM wil met enthou-
siasme en kennis van zaken hierbij 
helpen. Om het belang van veilig in-
ternetbankieren te onderstrepen, 
heeft de SNS Bank, als eerste bank in 
Nuenen, besloten een samenwerking 
aan te gaan met 1-1-2 PREMIUM. In 
het verlengde van de dienstverlening 
van de SNS bank zal 1-1-2 PREMIUM 
u helpen en ondersteunen om veilig 
digitaal te bankieren. Persoonlijk con-
tact, het oplossen van (technische) 
problemen en overdracht van kennis 
zijn daarbij van groot belang. Ook wil 
1-1-2 PREMIUM senioren adviseren 
bij het aanschaffen van de juiste ap-
paratuur en door middel van het 
overbrengen van kennis (bijvoor-
beeld in de vorm van een cursus) zelf-
verzekerder laten werken met deze 
digitale middelen. En natuurlijk moet 
internet perfect werken! Ook daar 
zorgen wij voor!!

Wilt u meer weten of wilt u contact 
met ons opnemen, kijk dan eens op 
112premium.com of bel meteen 06 
2168 3430.

Tot ziens!

De NSWZ roept hulp van       
Burgemeesters in om de       
zwemles crisis te voorkomen

Vanwege corona heeft het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) 
van Máxima MC (MMC) in samenwerking met de verloskundigenpraktij-
ken uit de regio speciaal voor zwangeren en hun partner het online initia-
tief ‘Samen Zwanger’ beschikbaar gemaakt. Dit bestaat uit een live Q&A 
met zorgprofessionals via Instagram, een interactieve video met daarin 
onder andere een digitale rondleiding en een overzicht met meest gestel-
de vragen en antwoorden.

een succes. Zwangeren konden hun 
vraag rondom zwangerschap en be-
valling vooraf aan ons insturen. Tij-
dens de live Q&A beantwoordden 
de zorgprofessionals zoveel moge-
lijk vragen,” vertelt Goossens.

Live Q&A terugkijken? 
Dat kan via het Instagram account @
MMC via de highlight ‘Q&A zwanger’. 
Of houdt de pagina www.mmc.nl/sa-
menzwanger in de gaten, want daar-
op verschijnen binnenkort de nieu-
we data voor de live Q&A’s voor de 
rest van dit jaar.

Meer informatie: 
www.mmc.nl/samenzwanger en 
www.mmc.nl/wearepregnant

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid heeft zojuist een brief 
verzonden aan vrijwel alle burgemeesters van Nederland. Het doel van 
de NSWZ is aandacht vragen voor de kritische 5 voor 12 situatie waar de 
zwemscholen branche zich in bevind en de bijkomende gevolgen als dit 
niet snel opgepakt wordt.

Eerder al benaderde de NSWZ de le-
den van de Tweede Kamer en het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport. Hierop kwam al een 
antwoord van Minister van Ark. Deze 
was helaas nog weinig zeggend en 
niet toereikend. 17 december werd er 
uit naam van Minister Ollongren ex-
tra geld beschikbaar gesteld voor 
zwembaden en ijsbanen om het ex-
ploitatietekort op te vangen. Dit is 
een welkome verlichting voor de 
branche maar waar de NSWZ al vaker 
op gewezen heeft zijn de commerci-
ele zwemscholen. Zij moeten veelal 

de huren aan Commerciële pachters 
of zorginstellingen doorbetalen zon-
der extra steun en staan op omvallen.
NSWZ: “Bij het omvallen komt de 
zwemveiligheid in het geding. De 
vele duizenden kinderen die na het 
omvallen op straat komen te staan 
hebben geen plek. Wachtlijsten zul-
len enorm groeien, verwachtingen 
blijven begrijpelijk hoog en al deze 
zomer zullen zich meer gevaarlijke si-
tuaties voor doen“.

Vanuit de Tweede Kamer hebben er 
al meerdere kamerleden gereageerd. 

Onder andere Michiel van Nispen en 
Wybren van Haga hebben toegezegd 
zich in te willen zetten. Naast hun 
overvolle schema hoopt de NSWZ 
van harte dat dit gaat lukken. Alle 
hulp is welkom.

Om de acties kracht bij te zetten 
heeft de NSWZ een brief uit naam 
van voorzitter Shiva de Winter opge-
steld waarin de burgemeesters op de 
zwemveiligheid en de toekomst hier-
van in hun eigen gemeente worden 
gewezen. Bij het voorgenomen plan 
de basisscholen te openen op 25 ja-
nuari is er de mogelijkheid maatwerk 
te verrichten door burgemeesters en 
de bijbehorende veiligheid regio’s.
NSWZ: “Het is van ons aller belang 
dat de gemeentes naast de overheid 
ook bijspringen en kijken waar zij on-
dersteuning kunnen bieden om de 
zwemlessen te kunnen blijven garan-
deren.”
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Nederlandse badmintonbond 
schrapt alle competities  
voor BCL
Door het verlengen van de lockdown heeft Badminton Nederland een in-
grijpende maatregel moeten nemen. De bond heeft besloten alle com-
petities te schrappen en dit seizoen dus niet meer op te pakken en/of uit 
te spelen. Voor Badminton Club Lieshout heeft dit gevolgen voor twee 
seniorenteams, waarvan één team op kampioenskoers lag.

aanvangt) weer inschrijven. Omdat 
Badminton Nederland meerdere 
competities organiseert, soms lande-
lijk, soms regionaal is ook besloten 
‘alles gelijk te trekken’ en alle compe-
tities die onder de vlag van Badmin-
ton Nederland gespeeld zouden 
moeten worden te schrappen.

Voor Badminton Club Lieshout is dit 
besluit vooral zuur voor het vaandel-
team BCL-1. In de derde afdeling van 
de landelijke ‘mannen - nylon shut-
tle’ klasse stond het team na vier 
wedstrijden op een keurige tweede 
plaats en stond de wedstrijd tegen 
de nummer één, BC Zetten, nog op 
het programma. Omdat de competi-
tie nu volledig wordt geschrapt zal 
het team het komend seizoen op-
nieuw moeten gaan proberen. Ook 
voor BCL-M1 is het een tegenvaller. 
Dit team, dat uitkomt in de mid-
weekcompetitie, kan dit seizoen 
haar ambities ook niet waarmaken 
en moet wachten op een volgend 
seizoen.

Badminton Nederland (de officiële 
Nederlandse Badminton Bond) was 
al enige tijd bezig met het opzetten 
van scenario’s voor het hervatten en 
alsnog uitspelen van de competities. 
Die scenario’s konden echter steeds 
weer de prullenbak in toen de Neder-
landse regering weer nieuwe anti-co-
rona maatregelen nam. Nu de lock-
down nogmaals verlengd is (nu tot 9 
februari 2021) heeft de bond de 
knoop doorgehakt: de competities 
die in het seizoen 2020/2021 ge-
speeld zouden moeten worden, wor-
den allemaal geschrapt. Normaal lo-
pen deze competities van eind au-
gustus tot begin februari: de periode 
daarna is ingeruimd voor bekerwed-
strijden en toernooien. 

Vanwege deze maatregel is ook be-
sloten dat de huidige tussenstanden 
vervallen en er niet gepromoveerd of 
gedegradeerd kan worden. Alle 
teams blijven dus in de huidige klas-
se als ze zich komend seizoen (het 
seizoen 2021/2022 dat in augustus 

Dit seizoen worden er geen competitiewedstrijden meer gespeeld door de senioren van 
Badminton Club Lieshout 

Henri Maas verlengt    
bij RKVV Nederwetten
Henri Maas (52) blijft nog minimaal een seizoen bij RKVV Nederwetten! 
Door de coronacrisis hebben we elkaar al een hele tijd niet gezien, maar 
in zijn eerste 3 seizoenen bij RKVV Nederwetten heeft Henri de spelers-
groep en het bestuur dusdanig weten te enthousiasmeren dat we er nog 
minimaal een seizoen aan vastplakken. Wij zijn er van overtuigd dat 
Henri de juiste man is om onze vaandeldragers ook volgend seizoen te 
trainen en coachen.

Hoofdcoach Henri Maas poseert met het 
nieuwe, nog ongedragen, thuistenue van 
RKVV Nederwetten.

Verenigingen in Nuenen,       
Gerwen en Nederwetten       
laten leden digitaal stemmen 

ties met een paar duizend stemge-
rechtigden. Nu bieden we met Online-
stemtool.nl ook een oplossing voor 
bijvoorbeeld een biljartvereniging 
met slechts 30 leden.”

Vergaderen in een zaaltje is voor-
goed verleden tijd
De manier waarop ledenorganisaties 
besluiten nemen, is volgens Demper 
door corona blijvend veranderd. “Door 
alle maatregelen zullen nog meer orga-
nisaties overstappen naar digitale be-
sluitvorming. In die zin is dat voor dit 
onderdeel van ons bedrijf alleen maar 
gunstig. Maar natuurlijk hopen wij ook 
dat dit allemaal snel weer voorbij zal 
zijn. Digitaal stemmen om besluiten te 
nemen, zal ook dan gewoon blijven be-
staan. Want het is niet alleen efficiënter, 

Alternatief voor de algemene le-
denvergadering in een zaaltje
Nederland telt meer dan 50.000 leden-
organisaties. Sportverenigingen, coö-
peraties, vakbonden, politieke partij-
en, Vereniging Van Eigenaren (VVE’s), 
etcetera. In de statuten is bepaald dat 
de leden stemrecht hebben en dat be-
sluiten worden genomen bij meerder-
heid van stemmen. Marcel Demper fa-
ciliteert met zijn bedrijf Vote Company 
al ruim 10 jaar verkiezingen en ziet het 
aantal online stemmingen hard groei-
en: “Van oudsher werd dit gedaan tij-
dens een Algemene Ledenvergade-
ring in een zaaltje. Stemmen door je 
hand op te steken. Maar door corona is 
dat niet meer mogelijk. In de afgelo-
pen jaren faciliteerden we dit soort 
stemmingen al voor grote organisa-

Henri is een loyale man waar wij als 
vereniging een bijzonder goede 
band mee hebben opgebouwd in 
zijn periode hier. De spelers, staf en 
het bestuur hebben Henri leren ken-
nen als iemand die naast zijn uitste-
kende voetbaltechnisch inzicht ook 
teamspirit en motivatie als belangrij-
ke onderdelen van zijn takenpakket 
beschouwd.
Ook waarderen wij het enorm dat 
Henri zich presenteert als boegbeeld 
van onze vereniging. Zowel langs de 
zijlijn als op de rest van het sportpark 
is Henri een gentleman. Dat RKVV Ne-
derwetten een kleine vereniging is 
heeft zo zijn plus- en minpunten, maar 
voor Henri is het glas altijd half vol. 

Jeffrey van Uum (31), sinds deze jaar-
gang de vaste assistent van Henri, 
heeft te kennen gegeven graag door 
te willen gaan. De sfeer in het team en 
de vereniging, de motivatie van de 
spelers en het vertrouwen van het be-
stuur zijn voor Jeffrey de belangrijk-
ste redenen om Nederwetten trouw 
te blijven. Grensrechter en reserve-
keeper Sebastiaan Oppenau (37) blijft 
ook fanatiek verbonden aan ons eer-
ste elftal. 

Wij wensen Henri, de technische staf 
en de spelers heel veel plezier en suc-
ces bij onze mooie vereniging RKVV 
Nederwetten. Nu hopen dat we snel 
weer de wei in mogen!

Denk jij onze selectie mannen/dames 
te versterken met jouw komst? Een 
gesprekje, of straks als we weer mo-
gen voetballen een keertje meetrai-
nen of eens komen kijken mag altijd. 
Neem gerust contact met ons op.

Bestuur RKVV Nederwetten

Henri Maas verlengt    

Ondernemers in Noord-Brabant:      
vergeet niet uiterlijk 31 januari btw-aangifte te doen

Vijf aandachtspunten voor de btw-
aangifte over het vierde kwartaal
De deadline voor de btw-aangifte over het vierde kwartaal nadert. On-
dernemers moeten hun btw-aangifte uiterlijk 31 januari hebben inge-
diend bij de Belastingdienst. Voor veel van de 32.710 Brabantse onderne-
mers die in 2020 volgens de Kamer van Koophandel een bedrijf startten, 
is dit de eerste keer dat zij te maken hebben met de btw-aangifte over het 
vierde kwartaal. Om ondernemers op weg te helpen, geeft de Belasting-
dienst een paar aandachtspunten.

Lukt het je niet om de btw uiterlijk 
31 januari te betalen?
Check dan hier of je in aanmerking 
komt voor betalingsuitstel en vraag 
het zo snel mogelijk aan. Je hoeft dan 
alleen op tijd btw-aangifte te doen. 
De btw betaal je later. Heb je al eerder 
betalingsuitstel aangevraagd? Vraag 
de Belastingdienst dan tijdig om dit 
te verlengen. Het betalingsuitstel 
wordt dan verlengd tot 1 juli 2021.

Maak je sinds 1 januari 2021 ge-
bruik van de kleine ondernemers 
regeling?
Dan doe je vanaf het eerste kwartaal 
2021 geen btw-aangifte meer. De 
btw-aangifte over het vierde kwar-
taal van 2020 staat nog wel voor je 
klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk. 
Vergeet niet deze tijdig te doen.   

Doe altijd aangifte
De btw-aangifte over het vierde 
kwartaal van 2020 moet uiterlijk 31 
januari binnen zijn bij de Belasting-
dienst. Let op, doe ook aangifte als je:
• Gebruik maakt van bijzonder uit-

stel van betaling. Het uitstel geldt 
alleen voor de betaling, niet voor 
de aangifte.

• het afgelopen kwartaal geen om-
zet hebt gedraaid.

Meer weten? Kijk op 
belastingdienst.nl/starters

Heb je een vergissing gemaakt in 
een eerdere btw aangifte?
Geef correcties eenvoudig door. Je 
kunt er bij je jaarafsluiting achter ko-
men dat je eerder in het jaar bijvoor-
beeld een factuur bent vergeten bij 
je btw-aangifte. Is je correctie voor de 
btw minder dan
€ 1.000,- neem de correctie dan mee 
in deze aangifte. Is je correctie meer 
dan € 1.000,-? Dien dan het formulier 
‘suppletie omzetbelastingdienst’ in 
via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Heb je jouw auto het afgelopen 
jaar voor je onderneming en voor 
privé gebruikt?
Corrigeer dan de btw voor het privé-
gebruik in de btw-aangifte over het 
vierde kwartaal. Doe dit altijd. Of je 
nu een auto van de zaak hebt die je 
het afgelopen jaar privé hebt ge-
bruikt of een privéauto die je zakelijk 
hebt gebruikt. Gebruik de rekenhulp 
‘btw en de auto’ om de btw voor jouw 
situatie te berekenen.

Heb je mondkapjes verkocht?
Sinds 25 mei 2020 vallen mondkap-
jes onder het 0% btw-tarief. Met deze 
coronamaatregel is het mondkapje 
goedkoper voor de consument. Als 
verkoper van mondkapjes mag je de 
btw wel als voorbelasting blijven af-
trekken in je btw-aangifte. Vergeet 
dit niet.

De Mol, een mach-
tige mediafamilie
In 2004 verscheen ‘De gangen van John de 
Mol’
Zijn roem eiste toen al behoorlijk wat tol
De laatste zin luidt: “John de Mol is nog 
lang niet klaar”
Dat bleek meer dan waar

Mark Koster dook in het verleden
En stuitte op escapades van allerlei soort
Van Johnny de Mol jr., die nog niet zo lang 
geleden
Door de rechter werd verhoord

Hij weigerde mee te werken aan dit boek
Een groot aantal mensen wel, maar alleen 
anoniem
Daarom raakt de verhaallijn soms zoek
En is de historische context niet subliem

Ook Linda, de succesvolle zus
Leverde geen bijdrage aan dit boek
Een mol is dan ook geen mus
De drang om te winnen zit diep bij de Mol:
Hij heeft bij een partijtje golf wel veel lol
Maar nooit ontbreekt bij verlies de vloek.

Joke van Overbruggen©

Door de coronamaatregelen kunnen leden van verenigingen nu niet bij-
een komen voor een algemene ledenvergadering. Dit geldt ook voor ver-
enigingen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Maar er moeten wel be-
sluiten genomen worden, zoals het vaststellen van de begroting of het 
kiezen van een nieuwe voorzitter. Gelukkig kunnen leden via Online-
stemtool.nl digitaal hun stem uitbrengen. Zo kan er toch besluitvorming 
plaatsvinden.

het draagvlak is ook veel groter. Voor-
heen kwam maar een klein deel van de 
leden bij een vergadering opdagen. Nu 
stemmen er digitaal veel meer leden. 
Dat is iets dat door corona dus voor-
goed zal veranderen. Vergaderen in 
een zaaltje met maar een paar aanwezi-
gen lijkt voorgoed verleden tijd.”

Veilig en eenvoudig stemmen.
Inmiddels wordt Onlinestemtool.nl 
massaal gebruikt door grote en klein 
ledenorganisaties. Het werkt heel sim-
pel. Leden ontvangen een persoonlij-
ke stemcode en voeren die in op de 
beveiligde stemwebsite. Daar bren-
gen de leden hun stem uit. Tot slot 
wordt de eindstand bepaald en de be-
sluiten bekrachtigd. Demper: “Het 
stemmen is veilig en eenvoudig. Het 
werkt ook uitstekend samen met bij-
voorbeeld Teams of Zoom zodat het 
stemmen ook gewoon tijdens een on-
line vergadering kan plaatsvinden.”

Meer informatie.
Meer informatie is te vinden op:
www.onlinestemtool.nl

50ste Nieuwe member
Trots verwelkomen wij ons 50ste nieuwe member in corona tijd! 
Welkom Robert Prast in de meeste exclusieve boutique fitnessclub 
van Nuenen. Op foto links Robert Prast en rechts  Giel van der Velde 
van Cardo premium Sportsclub.
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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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL
TE HUUR Tijdelijke opslag-
ruimte vanaf 3 m2 in Lies-
hout, € 10,00 per m2 / per 
maand. Zie: Denopslag.nl

DRESSOIR VAN KERSENHOUT TE KOOP 
Mooi groot degelijk dressoir van kersenhout 
met 4 laden en 2 matglas deurtjes met elk een 
legplank. Afmeting 235bx86hx54d. Ziet er nog 
erg mooi uit! € 150,-. Tel. 06-51373272.

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

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

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.

Podotherapie SEK
en Buchrnhornen 
gaan samenwerken!
Een energieke samenwerking met 
mooie voordelen voor onze klanten

Samen staan we sterker. Met die gedachte 
delen we vol trots mee dat Buchrnhornen 
en Podotherapie SEK gaan samenwerken!

Door de samenwerking worden onze 
behandelmogelijkheden uitgebreid en de 
bereikbaarheid vergroot. De vestiging aan 
Aardappeleterssteegje 1B krijgt met Anouk 
Mols, podotherapeut van Buchrnhornen, 
een nieuw gezicht. Anouk heeft vele jaren 

Telefoon en openingstijden
040 - 283 92 91, Voor openings-

tijden, zie www.buchrnhornen.nl

Adresgegevens
Aardappeleterssteegje 1B

5671 CV Nuenen

ervaring bij Buchrnhornen, is een ‘allround’ 
podotherapeut met als specialisatie de 
diabetische voet. Haar passie ligt in het 
oplossen van klachten, hoe lastig ze ook kunnen 
zijn. Ze is deskundig in zolen, teenstukjes en/
of nagelbeugels. Samenwerken met andere 
disciplines, zoals een fysiotherapeut, internist, 
huisartsen, praktijkondersteuners, medisch 
pedicure of orthopedisch schoenmaker staan 
bij haar hoog in het vaandel. 

Klachten of nieuwsgierig wat 
wij aan mogelijkheden kunnen 
bieden? Neem dan contact op 
via  040 - 283 92 91 of ga naar 
www.buchrnhornen.nl 

Anouk Mols
Podotherapeut 
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LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

€ 21,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

VENKELSOEP
OF

WILDBOUILLON
OF

MAKREELRILLETTES MET BIET
OF

PATÉ MET CHUTNEY & TOAST
***

KABELJAUWFILET MET BANAAN & AMANDEL
OF

ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

VARKENSHAAS MET RODE WIJNSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

GEBAKKEN APPELTJES MET CAKE & VANILLECRÈME
OF

STOOFPEREN CHEESECAKE
OF

CHOCOLADE MOUSSE MET ORANJE CHOCOLADE GANACHE

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

JANUARI

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 19,50

BORRELPLANK (2 PERS.) € 27,50
3-/4- GANGENMENU € 18,50 / € 21,50

Bezorg Specials
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS & SLAGROOM € 4,75
CHILI CON CARNE MET TORTILLACHIPS & SALADE € 9,50
MACARONI MET GERASPTE KAAS & SALADE € 9,50
KIP PILAV MET CASHEWNOTEN & SALADE € 9,50
NÜNENTALER GRÖSTL (OOSTENRIJKS GERECHT MET
AARDAPPEL, SPEKJES, GEBAKKEN EI & SALADE) € 11,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 11,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS € 13,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 13,50
WILDSTOOFPOTJE 
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN € 16,50

DiepvriesMaaltijden
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Valentijn Specials
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
WARME DRANKEN, SMOOTHIES, YOGHURT 
MET GRANOLA, AARDBEI & BLAUWE BES, 

APPELFLAPPEN, BROODJES (DIVERS BELEG),
TOSTI’S & WRAPS (DIVERS BELEG)

Valentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn Specials
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