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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

Carnavalslied 
“We hebben 
d’r echt álles 
aan gedaan”

Hoe is het 
om te starten 
in deze 
lockdown?

SEK Podotherapie 
en Buchrnhornen 
slaan handen
ineen

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.

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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Een lieve verrassing met Valentijn
Zondag 14 februari is het Valentijnsdag en wat is er romantischer 
dan uw geliefde op deze dag te verrassen met een liefdesboodschap 
in de krant. Wij van Rond de Linde, geven u dan ook de mogelijkheid 
om op deze bijzondere dag een berichtje aan uw geliefde te plaatsen 
voor € 15,- excl. btw. 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Ook als ondernemer krijgt u de 
mogelijkheid op deze pagina een 
berichtje te plaatsen om in deze 
tijd bijvoorbeeld uw personeel 
een hart onder de riem te steken 
of personen te bedanken die u 
steunen om het hoofd boven wa-
ter te houden. 
Plaats uw advertentie in week 6 op 
onze speciale Valentijnspagina.

Stuur uw berichtje, van maxi-
maal 20 woorden, voor dinsdag 9 
februari 12.00 uur naar valentijn@
ronddelinde.nl en wij zorgen er-
voor dat het donderdag voor 
Valentijnsdag geplaatst wordt.

❤ 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

GGD-Brabant-Zuidoost opent komende 
periode nieuwe vaccinatielocaties
GGD-Brabant-Zuidoost opent de komende periode nieuwe vaccinatielo-
caties. Als eerste gaat in Helmond op 1 februari Sporthal De Braak aan de 
Wethouder Ebbenlaan 30 als vaccinatielocatie fungeren. Daarnaast ope-
nen de komende weken ook in Best en Valkenswaard vaccinatielocaties.

Zaterdag 6 februari bij Lokale Omroep Nuenen

Verhalen van bewoners Jo van Dijkhof worden 
tot leven gebracht in voorstelling ‘In gesprek’ 
In Jo van Dijkhof, een appartementencomplex waar veelal senioren wo-
nen, worden normaal gesproken dagelijks activiteiten voor bewoners 
aangeboden. Vanwege de Coronamaatregelen wordt er nu weinig tot 
niets georganiseerd. Zo kon het geplande Kunstkwartier Huiskamerate-
lier niet doorgaan. In het Huiskameratelier zorgen creatieve activiteiten 
ervoor dat deelnemers creatief uitgedaagd worden én elkaar op een an-
dere manier leren kennen. 

Jeroen, Diana en Ronald (vlnr) op dezelfde hoek, zoals het is

Sloekes zoals het was, de legendarische snoep- en speelgoedwinkel 
op de hoek Berg/Weverstraat

Om er voor te zorgen dat er een goede 
spreiding is in de regio en men op ver-
schillende plekken terecht kan voor 
een vaccinatie, opent GGD BZO in sa-
menwerking met de regionale part-
ners de komende tijd extra vaccinatie-
locaties. De eerste extra locatie opent 
in Helmond op 1 februari. De andere 
locaties in Best en Valkenswaard vol-
gen spoedig daarna. Momenteel vindt 
daarover afstemming plaats.

Genoeg prikcapaciteit
“Als GGD BZO willen we klaar staan. 
Aan onze prikcapaciteit gaat het niet 

liggen,” aldus Gonny van Loon, pro-
grammamanager COVID-19, GGD 
BZO. “Als GGD zijn we afhankelijk van 
het aantal doses vaccins dat we toe-
gewezen krijgen. Alle vaccins die nu 
beschikbaar zijn, worden gezet. We 
hebben opgeleide medewerkers om 
deze prikken te zetten. De locaties 
worden zorgvuldig gekozen, daarbij 
zijn o.a. bereikbaarheid, veiligheidsei-
sen en spreiding in de regio criteria 
die meegewogen worden.”

Meer informatie? 
www.coronavaccinatie.nl

Om het contact te behouden en de 
bewoners toch een leuke culturele 
beleving te geven, heeft Kunstkwar-
tier samen met theatermakers Anne-
ke Schröder, Corinne Heyrman, en 
Bregje van Ekert een alternatief pro-
gramma bedacht. ‘In Gesprek’ is in 
eerste instantie opgezet als voorstel-
ling die geheel coronaproof, vanaf de 
balkons te bekijken zou zijn. Tijdens 
de voorstelling vertellen de theater-

makers de verhalen van de bewo-
ners. Deze verhalen zijn eind novem-
ber opgehaald tijdens een rondje 
langs de appartementen. Samen met 
trompettist Bob van Rutte, die als een 
soort troubadour meeliep, trokken 
de theatermakers al bellend langs 
balkons om bijzondere verhalen van 
bewoners op te halen. 
Helaas kan het spelen van de voorstel-
ling voor de balkons door de beperkte 
maatregelen nog steeds niet door-
gaan. De urgentie van het bieden van 
afleiding en troost is in deze tijden 
echter zeer groot. Kleine verzetjes die 

de dagen net even iets anders maken, 
leveren op dit moment zoveel op. 
Weer was het zoeken naar een alter-
natieve oplossing. Gelukkig ontstaan 
er door beperkingen soms ook mooie 
samenwerkingen en dus ook kansen. 
Contact met Lokale Omroep Nuenen 
werd gezocht en het balletje werd 
snel aan het rollen gebracht. De ver-
telling ‘In Gesprek’ wordt nu professio-
neel opgenomen en is op zaterdag 6 
februari tussen 11 en 12 (interview) en 
tussen 12 en 13 uur (de verhalen) te 
zien bij Lokale Omroep Nuenen. Dit 
wordt nog om de 3 uur herhaald bij 
Nuenen Nu Extra.
“Ik ben blij dat het project nu toch 
zijn doorgang kan vinden en het 
toevallige gouden randje is dat nu 
heel Nuenen kan meegenieten van 
de vertelling” aldus Annet Nooijen 
van Kunstkwartier.

Bruine sjaal 
verloren
Donderdagmiddag 28 januari ben ik 
mijn bruine wollen sjaal verloren.
Waarschijnlijk op de Berg in Nuenen, 
in de supermarkt Albert Heijn Park-
straat of op de parkeerplaats. Deze 
sjaal is mij zeer dierbaar. Heeft u mijn 
sjaal gevonden, wilt u dan a.u.b. con-
tact opnemen met G. van der Linden 
telefoon 06-57327435.

Zilveren ring 
gevonden
Twee weken geleden heb ik een zil-
veren ring met ingelegde steentjes 
gevonden in het Kernkwartier. Wil 
diegene die hem verloren is, en kan 
vertellen wat voor ingelegde steen-
tjes erin de ring zitten, contact met 
mij opnemen. Annemiek van La-
moen. Tel: 040-2838281.

Nuenen zoals het was

Witte nog? Vruuger…
Door Edwin Coolen

Heerlijk struinen door het Nuenen van vroeger. Oude foto’s in zwart/wit 
of (een soort van) kleur. Van mensen, gebouwen, locaties of schoolklas-
sen met namen en herinneringen. Lang geleden of wat recenter. Met ie-
dere keer dat “o ja!” gevoel.

Het kan sinds kort op de facebookpa-
gina ‘Nuenen zoals het was’. Een 
maand na de start telt de pagina al 
ruim 2300 leden die foto’s delen en 
reacties geven.
Oprichter van de pagina is Ronald 
Damen (38). Hij komt oorspronkelijk 
uit Reusel maar verhuisde voor zijn 
studie Archeologie naar Deventer. 
Ronald: “Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in erfgoed, ik was al op mijn 
achttiende lid van de heemkunde-

kring in Reusel. Vooral de verhalen 
die mensen vertellen, boeien me. 
Vanuit Deventer heb ik toen de face-
bookpagina “Reusel zoals het was’ 
opgezet. Toen dat een succes bleek, 
volgden Bladel en andere plaatsen in 
de Kempen. Zo breidde het zich snel 
uit, inmiddels zijn er zo’n 60 verschil-
lende pagina’s. Ik zet een pagina op 
en werk vervolgens samen met men-
sen uit die gemeente of (kerk)dorp. 
Voor alle kernen binnen Nuenen c.a. zijn dat Jeroen Franssen en Diana de 

la Rambelje.”

Jeroen, geboren en getogen Nuene-
naar over de pagina: “Het is een plat-
form voor en door Nuenenaren die er 
nu wonen, gewoond hebben of hun 
jeugd beleefd hebben. We willen 
mensen op een positieve manier ver-
binden zonder gemeentegrenzen. 
Reclame of verhitte discussies passen 
hier dan ook niet tussen de mooie 
herinneringen. Er zijn nu ook eigen 
pagina’s voor Gerwen-, Nederwet-
ten- en Eeneind zoals het was. Want 
al is het dezelfde gemeente, het zijn 
verschillende dorpskernen waar 
mensen een andere binding mee 
hebben. Zo hopen we door middel 
van de geschiedenis oud en jong bij 
elkaar te brengen.”
Of zoals Ronald het zegt: “Met iets 
kleins iets groots terug brengen.”
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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:

Wist u dat 85% van het oud papier wordt 
gerecycled tot nieuw papier. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      

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.

VERKEER
Afsluiting Laar Gerwen
Van 22 t/m 26 februari is het Laar tussen De Huikert en de 
Torenakker afgesloten voor al het verkeer. Die week slui-
ten we het uitbreidingsplan Hof van Laar aan op het ge-
meentelijk riool stelsel. Nadat de werkzaamheden zijn 
afgerond gaat het Laar weer open. Voor het verkeer stel-
len we een omleiding in. Op 8 februari plaatsen we voor-
waarschuwingsborden.  

HEPPIE BOX
Kwetsbare gezinnen in Nuenen 
ontvangen de Heppie Box. Stichting 
Het Vergeten Kind stelt tijdens de 
campagne ‘‘Maak je HART voor ver-
geten kinderen in sociaal isolement’ 
de Heppie Box beschikbaar: een pakket vol aandacht aan 
kwetsbare kinderen in een sociaal isolement. 
Normaal gesproken organiseert de stichting tijdens de 
Week van Het Vergeten Kind een groots kinderevent. Dat 
is dit jaar door de coronamaatregelen (helaas) niet moge-
lijk. In plaats daarvan stelt de stichting in gemeente Nue-
nen aan 95 gezinnen een Heppie Box beschikbaar. De 
Heppie Box wordt tussen 29 januari tot en met 4 februari 

verspreid door Stichting Leergeld Nuenen onder de bij 
hen bekende gezinnen.
De Heppie Box is erop gericht om het hele gezin een mo-
ment van ontspanning en aandacht te bezorgen. De doos 
bevat namelijk niet alleen spelmateriaal, maar ook instruc-
ties voor ouders en/of verzorgers om er een echte leuke 
activiteit van te kunnen maken. Activiteiten die ze zelf 
misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve 
ervaringen tussen kinderen en hun verzorgers. Lees meer 
over de actie op: www.hetvergetenkind.nl

AFVALINZAMELING
Met deze tips zorgt u ervoor 
dat uw GFT+e afval niet vast-
gevroren achterblijft in de 
container tijdens de vorstpe-
riode. Want u betaalt er toch 
voor, terwijl uw container vol 
achterblijft na de lediging. 
We komen niet apart terug 
om alsnog de container te ledigen. Wilt u bij vorst uw 
GFT+e container aanbieden, gebruik dan de volgende tips:
• Leg een paar proppen krantenpapier of kartonnen ei-

erdoosjes op de bodem van de container.
• Gebruik geen papieren vuilniszakken.
• Zet de containers één nacht voor de ophaaldag ergens 

binnen, zodat de inhoud kan ontdooien.
• Plaats tussen de deksel en de container een stokje om 

het dichtvriezen van de deksel te voorkomen.
• Is de mogelijkheid om de container ontdooid aan te 

bieden niet aanwezig, verzamel dan uw GFT+e afval 
zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval (zonder de zak) 
dan op de ophaaldag in de GF+e container doen.

• Stamp het afval niet aan.
• Steek, wanneer u de container aanbiedt, het afval langs 

de wanden los met schop of stok.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Dat de straatverlichting ten Noorden van de Berg en 

de Beekstraat wordt voorzien van LED verlichting.

• Afvalscheiding in Nuenen centrum nog 
beter kan met de nieuwe afvalbakken.

• Er op 17 februari een informatieve (gra-
tis) EnergyWebinar is van buurkracht.

• Er nog voor 1000 woningeneigenaren 
budget is voor de voucher actie. Op is 
Op.

• We hopen op goedkeuring van de aan-
gevraagde subsidie: Reductie Regeling 
Energie voor huurders.

VOUCHER ACTIE
De  subsidieregeling voor particu-
liere woningeigenaren loopt nog 
tot 31 maart 2020. Met deze rege-
ling kunnen eigenaar-bewoners 
tot een bedrag van € 70,- gratis 
energiebesparende producten in 
huis halen, zoals ledlampen en 
radiatorfolie. Wij willen op deze manier woningeigenaren 
helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in 
de gemeente terug te dringen. 
De actie loopt gestaag. Inmiddels zijn er al meer dan 1.800 
aanvragen ingediend. Tot nu toe is er voor € 123.000 sub-
sidie aangevraagd voor energiebesparende producten. Er 
is nog budget over voor 1000 woningeigenaren. Op=Op

Hoe  maakt u gebruik van de subsidie?
Als het goed is heeft u een brief met een unieke waarde-
boncode ontvangen. Deze waardebon kan gebruikt wor-
den om direct energiebesparende producten aan te schaf-
fen via www.winstuitjewoning.nl/waardebon. Maar de bon 
kan ook ingezet worden om geld terug te vragen nadat u 
energiebesparende producten heeft aangeschaft bij bij-
voorbeeld de bouwmarkt. U kunt daar op dit moment nog 
steeds online aankopen doen.

Meer informatie? Bel Winst uit je woning (023) 583 69 36 
of www.winstuitjewoning.nl.

GEMEENTEBERICHTEN
WEEK 5 – 2021

Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, 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!

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.

CMD WERKT UITSLUITEND OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen 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.

AFVALWEETJE
Wist u dat 85% van het oud papier wordt gerecycled tot nieuw papier.

VERKEER
Afsluiting Laar Gerwen
Van 22 t/m 26 februari is het Laar tussen De Huikert en de Torenakker afgesloten voor al het
verkeer. Die week sluiten we het uitbreidingsplan Hof van Laar aan op het gemeentelijk riool
stelsel. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond gaat het Laar weer open. Voor het verkeer
stellen we een omleiding in.  Op 8 februari plaatsen we voorwaarschuwingsborden.  

HEPPIE BOX
Kwetsbare gezinnen in Nuenen ontvangen de Heppie Box.
Stichting Het Vergeten Kind stelt tijdens de campagne
‘‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’
de Heppie Box beschikbaar: een pakket vol aandacht aan
kwetsbare kinderen in een sociaal isolement.
Normaal gesproken organiseert de stichting tijdens de Week van Het Vergeten Kind een
groots kinderevent. Dat is dit jaar door de coronamaatregelen (helaas) niet mogelijk. In
plaats daarvan stelt de stichting in gemeente Nuenen aan 95 gezinnen een Heppie Box
beschikbaar. De Heppie Box wordt tussen 29 januari tot en met 4 februari verspreid door
Stichting Leergeld Nuenen onder de bij hen bekende gezinnen.
De Heppie Box is erop gericht om het hele gezin een moment van ontspanning en aandacht
te bezorgen. De doos bevat namelijk niet alleen spelmateriaal, maar ook instructies voor
ouders en/of verzorgers om er een echte leuke activiteit van te kunnen maken . Activiteiten
die ze zelf misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen

die ze zelf misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen
kinderen en hun verzorgers. Lees meer over de actie op: www.hetvergetenkind.nl

AFVALINZAMELING
Met deze tips zorgt u ervoor dat uw GFT+e afval
niet vastgevroren achterblijft in de container tijdens
de vorstperiode. Want u betaalt er toch voor, terwijl
uw container vol achterblijft na de lediging. We
komen niet apart terug om alsnog de container te
ledigen. Wilt u bij vorst uw GFT+e container
aanbieden, gebruik dan de volgende tips:

• Leg een paar proppen krantenpapier of
kartonnen eierdoosjes op de bodem van de container.

• Gebruik geen papieren vuilniszakken.
• Zet de containers één nacht voor de ophaaldag ergens binnen, zodat de inhoud kan

ontdooien.
• Plaats tussen de deksel en de container een stokje om het dichtvriezen van de deksel

te voorkomen.
• Is de mogelijkheid om de container ontdooid aan te bieden niet aanwezig, verzamel

dan uw GFT+e afval zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval (zonder de zak) dan op
de ophaaldag in de GF+e container doen.

• Stamp het afval niet aan.
• Steek, wanneer u de container aanbiedt, het afval langs de wanden los met schop of

stok.

CO2-WEETJE
Wist je dat:

• Dat de straatverlichting ten Noorden van de Berg en de Beekstraat wordt
voorzien van LED verlichting.

• Afvalscheiding in Nuenen centrum nog beter kan met de nieuwe
afvalbakken.

• Er op 17 februari een informatieve (gratis) EnergyWebinar is van
buurkracht.

• Er nog voor 1000 woningeneigenaren budget is voor de voucher actie.
Op is Op.

• We hopen op goedkeuring van de aangevraagde subsidie: Reductie Regeling Energie
voor huurders.

DUURZAAMHEIDSKRANT
Begin van dit jaar ontving u de duurzaamheidskrant in uw brievenbus.
Nu is de digitale versie van deze krant altijd beschikbaar op onze
website: www.nuenen.nl !  Hij staat boordevol  ideeën, inspirerende
artikelen,  nuttige tips, plaatselijke initiatieven voor een prettige
leefomgeving. Bewoners en bedrijven gaan samen vooruit voor een groene en
toekomstbestendige gemeente.

VOUCHER ACTIE
De  subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren loopt nog tot
31 maart 2020. Met deze regeling kunnen eigenaar-bewoners tot een
bedrag van € 70,- gratis energiebesparende producten in huis te
halen, zoals ledlampen en radiatorfolie. Wij willen op deze manier
woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente
terug te dringen.
De actie loopt gestaag. Inmiddels zijn er al meer dan 1.800 aanvragen ingediend. Tot nu toe
is er voor €123.000 subsidie aangevraagd voor energiebesparende producten. Er is nog
budget over voor 1000 woningeigenaren. Op=op

Hoe  maakt u gebruik van de subsidie?
Als het goed is heeft u een brief met een unieke waardeboncode ontvangen. Deze

die ze zelf misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen
kinderen en hun verzorgers. Lees meer over de actie op: www.hetvergetenkind.nl

AFVALINZAMELING
Met deze tips zorgt u ervoor dat uw GFT+e afval
niet vastgevroren achterblijft in de container tijdens
de vorstperiode. Want u betaalt er toch voor, terwijl
uw container vol achterblijft na de lediging. We
komen niet apart terug om alsnog de container te
ledigen. Wilt u bij vorst uw GFT+e container
aanbieden, gebruik dan de volgende tips:

• Leg een paar proppen krantenpapier of
kartonnen eierdoosjes op de bodem van de container.

• Gebruik geen papieren vuilniszakken.
• Zet de containers één nacht voor de ophaaldag ergens binnen, zodat de inhoud kan

ontdooien.
• Plaats tussen de deksel en de container een stokje om het dichtvriezen van de deksel

te voorkomen.
• Is de mogelijkheid om de container ontdooid aan te bieden niet aanwezig, verzamel

dan uw GFT+e afval zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval (zonder de zak) dan op
de ophaaldag in de GF+e container doen.

• Stamp het afval niet aan.
• Steek, wanneer u de container aanbiedt, het afval langs de wanden los met schop of

stok.

CO2-WEETJE
Wist je dat:

• Dat de straatverlichting ten Noorden van de Berg en de Beekstraat wordt
voorzien van LED verlichting.

• Afvalscheiding in Nuenen centrum nog beter kan met de nieuwe
afvalbakken.

• Er op 17 februari een informatieve (gratis) EnergyWebinar is van
buurkracht.

• Er nog voor 1000 woningeneigenaren budget is voor de voucher actie.
Op is Op.

• We hopen op goedkeuring van de aangevraagde subsidie: Reductie Regeling Energie
voor huurders.

DUURZAAMHEIDSKRANT
Begin van dit jaar ontving u de duurzaamheidskrant in uw brievenbus.
Nu is de digitale versie van deze krant altijd beschikbaar op onze
website: www.nuenen.nl !  Hij staat boordevol  ideeën, inspirerende
artikelen,  nuttige tips, plaatselijke initiatieven voor een prettige
leefomgeving. Bewoners en bedrijven gaan samen vooruit voor een groene en
toekomstbestendige gemeente.

VOUCHER ACTIE
De  subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren loopt nog tot
31 maart 2020. Met deze regeling kunnen eigenaar-bewoners tot een
bedrag van € 70,- gratis energiebesparende producten in huis te
halen, zoals ledlampen en radiatorfolie. Wij willen op deze manier
woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente
terug te dringen.
De actie loopt gestaag. Inmiddels zijn er al meer dan 1.800 aanvragen ingediend. Tot nu toe
is er voor €123.000 subsidie aangevraagd voor energiebesparende producten. Er is nog
budget over voor 1000 woningeigenaren. Op=op

Hoe  maakt u gebruik van de subsidie?
Als het goed is heeft u een brief met een unieke waardeboncode ontvangen. Deze



ROND DE LINDE week 5 Donderdag 4 februari 2021

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

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor een verantwoord stukje vlees 
en een goed advies!!

4 Houthakkersteaks 
........................................................................ 6,95
Achterham
.......................................................... 150 gram 2,95
1 Beker Erwtensoep
+ 1 Rookworst
“Voor 2 personen”  ......................................... 6,95
Sfera di Amore
“Varkenshaas, Ardenner Ham en Parmezaan”
 ......................................................... 100 gram 1,95
Bourgondisch
Gebraad
.......................................................... 150 gram 2,95
Saté Pakket
“500 gram vlees + 250 gram saus”  .................. 7,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Drambuie 0,7lt.
Honing whisky likeur €19,95

Legner
100% jenever 1lt. €10,00

Café Marakesh
Koffie likeur 0,7lt. €11,50

Sutton Hill
Australië

Chardonnay of Shiraz 
5+1 gratis per stuk €7,50

Acties geldig van 4 t/m 25 februari 

Wil Schuts 
schildersbedrijf v.o.f.

Voor al uw voorkomende 
schilderwerkzaamheden.
Ambachtelijk uitgevoerd.

Tel. 06-146 178 66

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Veldsink 
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

opendagen.helicon.nl

 Allround coördinator instructeur buitensport
 Outdoor en recreatie
 Voeding- en leefstijladviseur
 Dier en gedrag
 Dier en ondernemen
 Paraveterinair/dierenartsassistent
 Wildlife management

Kom
je ook

online?

Zondag 7 februari

Open dag

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia

Kou Lou Yuk 5 st. 

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kipfilet Kerrie

18,95

SHOEBY NUENEN staat ook nu iedere dag graag voor jullie klaar.
- Als DHL service punt zijn wij iedere dag open van 10.00 tot 17.00 uur 
 op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.
- Tevens hebben wij onze service aangescherpt door gratis thuis te bezorgen! 
 Kijk voor inspiratie op Instagram, Facebook of op Shoeby.nl 
 en geef je bestelling door via WhatsApp 06-82920548 
 of bel naar de winkel 040-2906510. 
 Vandaag besteld = vandaag in huis en je betaalt achteraf.
- Laat ons als Personal Shoppers jouw Personal Style Box 
 samenstellen. 

Nieuwsgierig? Bel met 040-2906510 of WhatsApp naar 
06-82920548, Steun de lokale ondernemer.

Liefs, Liesbeth Shoeby Nuenen

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Henegouwenlaan 2 / (t)vwo / (t)havo / (t)mavo         Oude Bossche Baan 20 / vmbo - alle leerwegen

Inschrijven en actuele informatie  
over onze (online) voorlichting en aanmelding: 
www.stedelijkcollege.nl/welkomgroep8 
Of scan de QR-code. 

www.stedelijkcollege.nl

23 & 24
februari 

2021Kennis-
making

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

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

*

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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 BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

TE KOOP: Volvo 960  5-deurs wit
2.5 Ambassador - line  |  Bouwjaar 1995

benzine, automaat   |  Kilometerstand 230.000
(betreft bemiddeling voor klant)
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

DUURZAAMHEIDSKRANT
Begin van dit jaar ontving u de duurzaam-
heidskrant in uw brievenbus. Nu is de digitale 
versie van deze krant altijd beschikbaar op 
onze website: www.nuenen.nl !   Hij staat 
boordevol   ideeën, inspirerende artike-
len,  nuttige tips, plaatselijke initiatieven voor 
een prettige leefomgeving. Bewoners en be-
drijven gaan samen vooruit voor een groene 
en toekomstbestendige gemeente.

 VERGUNNINGEN      
 PERIODE 26-01-2020 EN 01-02-2021

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende be-
sluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Rutger van Erplaan 8 Plaatsen dakopbouw 
Rutger van Erplaan 1 Oprichten woonhuis 
Den Binnen 17 Aanbrengen uitweg 
Den Binnen 11 Wijzigen gebruik tot garagebedrijf 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghstraat 90 Terrasvergunning Beyond

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-01-2021 Nuenen-West Rectifi catie verkeersbesluit – 

Tijdelijke verkeersmaatregelen   
basisschool Het Mooiste Blauw,  
Nuenen c.a. 

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

die ze zelf misschien niet hadden bedacht. Zo ontstaan er positieve ervaringen tussen
kinderen en hun verzorgers. Lees meer over de actie op: www.hetvergetenkind.nl

AFVALINZAMELING
Met deze tips zorgt u ervoor dat uw GFT+e afval
niet vastgevroren achterblijft in de container tijdens
de vorstperiode. Want u betaalt er toch voor, terwijl
uw container vol achterblijft na de lediging. We
komen niet apart terug om alsnog de container te
ledigen. Wilt u bij vorst uw GFT+e container
aanbieden, gebruik dan de volgende tips:

• Leg een paar proppen krantenpapier of
kartonnen eierdoosjes op de bodem van de container.

• Gebruik geen papieren vuilniszakken.
• Zet de containers één nacht voor de ophaaldag ergens binnen, zodat de inhoud kan

ontdooien.
• Plaats tussen de deksel en de container een stokje om het dichtvriezen van de deksel

te voorkomen.
• Is de mogelijkheid om de container ontdooid aan te bieden niet aanwezig, verzamel

dan uw GFT+e afval zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval (zonder de zak) dan op
de ophaaldag in de GF+e container doen.

• Stamp het afval niet aan.
• Steek, wanneer u de container aanbiedt, het afval langs de wanden los met schop of

stok.

CO2-WEETJE
Wist je dat:

• Dat de straatverlichting ten Noorden van de Berg en de Beekstraat wordt
voorzien van LED verlichting.

• Afvalscheiding in Nuenen centrum nog beter kan met de nieuwe
afvalbakken.

• Er op 17 februari een informatieve (gratis) EnergyWebinar is van
buurkracht.

• Er nog voor 1000 woningeneigenaren budget is voor de voucher actie.
Op is Op.

• We hopen op goedkeuring van de aangevraagde subsidie: Reductie Regeling Energie
voor huurders.

DUURZAAMHEIDSKRANT
Begin van dit jaar ontving u de duurzaamheidskrant in uw brievenbus.
Nu is de digitale versie van deze krant altijd beschikbaar op onze
website: www.nuenen.nl !  Hij staat boordevol  ideeën, inspirerende
artikelen,  nuttige tips, plaatselijke initiatieven voor een prettige
leefomgeving. Bewoners en bedrijven gaan samen vooruit voor een groene en
toekomstbestendige gemeente.

VOUCHER ACTIE
De  subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren loopt nog tot
31 maart 2020. Met deze regeling kunnen eigenaar-bewoners tot een
bedrag van € 70,- gratis energiebesparende producten in huis te
halen, zoals ledlampen en radiatorfolie. Wij willen op deze manier
woningeigenaren helpen de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente
terug te dringen.
De actie loopt gestaag. Inmiddels zijn er al meer dan 1.800 aanvragen ingediend. Tot nu toe
is er voor €123.000 subsidie aangevraagd voor energiebesparende producten. Er is nog
budget over voor 1000 woningeigenaren. Op=op

Hoe  maakt u gebruik van de subsidie?
Als het goed is heeft u een brief met een unieke waardeboncode ontvangen. Deze

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 verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij electronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of op enige andere ma-
nier zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming 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

Agrarische visie met verrijker  
bezorgd bij Gemeente Nuenen c.a.
Namens de 49 agrarische bedrijven in het buitengebied van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten bezorgden Lex Huijbers en René de Louw afgelopen 
woensdag de gemeente hun omgevingsvisie op ludieke wijze met een 
verrijker. Wethouders Carolien van Brakel en Joep Pernot en ambtenaar 
Arie Ras namen de toekomstvisie op de ontwikkeling van het buitenge-
bied in ontvangst.

de gemeente”. Ze sprak haar vertrou-
wen uit in de samenwerking en ziet 
kansen om het buitengebied, samen 
met de agrarische bedrijven, van 
waarde te laten zijn. Inwoners geven 
aan het groen, de rust en de ruimte 
te waarderen. Wethouder Joep Per-
not is bij de omgevingsvisie betrok-
ken vanuit het thema duurzaamheid. 
“De druk op de verandering van de 
landbouwsector is groot de komen-
de 20 jaar”, zei hij. “We willen het bui-
tengebied graag behouden, daar 
zijn we trots op. Ik hoop dat het do-
cument handvatten geeft om de 
transitie van het buitengebied en de 
duurzaamheid vorm te geven en 
vertrouw erop dat we daarin een 
modus zullen vinden.”

“Er is een nieuwe omgevingswet in 
de maak in Den Haag”, vertelt Lex 
Huijbers, gebiedsvoorzitter ZLTO 
(Zuidelijke Land en Tuinbouw Orga-
nisatie) afdeling Nuenen. “Dat is een 
heel proces, want het is de eerste 
grote wettelijke verandering sinds 
Thorbecke (in 1848 grondlegger van 
de Nederlandse parlementaire de-
mocratie) waar 34 wetten mee ge-
moeid zijn. Op onderdelen moet de 
gemeente plannen maken en daar-
voor ontwikkelt de gemeente eerst 
een omgevingsvisie”, vervolgt hij. 
“We zijn een beetje eigenwijs en pro-
actief en hebben zelf al een visie ge-
schreven. Zo’n twintigtal agrarische 
bedrijven hebben we online geraad-
pleegd. We hopen dat de wethou-
ders en ambtenaar - met wie we een 
goede relatie hebben - dit als een ca-
deautje zien en ons document gaan 
gebruiken in de opstelling van hun 
omgevingsvisie. We willen elkaar 
helpen.”

Bouwsteen
Wethouder Carolien van Brakel be-
dankte Lex mede namens het colle-
ge en noemde het document “een 
bouwsteen voor de totale visie van 

Lex Huijbers, Joep Pernot, Carolien van Brakel en Arie Ras
Foto: Frank van Welie, fotograaf LON.

Vincent van Gogh:      
bekende extremist….
Wist jij dat Vincent van Gogh een bekende extremist is? Deze vraag werd 
mij onlangs gesteld door een goed ingevoerde journalist, een Brabander 
die weet hoe de hazen lopen op het mediapark in Hilversum. Ik stond met 
mijn mond vol tanden en gaf even later als reactie: zeker een gevalletje van 
nepnieuws. Hij wist het zeker…. Wie noemt de wereldberoemde kunst-
schilder Vincent van Gogh een extremist? Dat wil ik natuurlijk weten.

Brabantse burgemeester Maarten 
Houben. De volgende termen komen 
aan de orde: avondklok, vrijheidsbe-
perking, extremisme, radicalisering, 
geweld (Radio EenVandaag, uitzen-
ding gemist 21 januari 2021).
En ja hoor, het is duidelijk te horen: 
‘Een van onze bekende inwoners, 
Vincent van Gogh, was een bekende 
extremist.’ Het is de stem van Maar-
ten Houben, burgemeester van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Su-
zanne Bosman gaat niet in op deze 
opmerking van Houben. Houben 
probeert een en ander te verduidelij-
ken: extremisme kan tot radicalise-
ring leiden. En als vervolgens dat 
weer leidt tot personen die bereid 
zijn geweld te gaan gebruiken dan 
ontstaan er problemen. 

Burgemeester Maarten Houben, aan 
het woord in dit radioprogramma, is 
ook voorzitter van de programma-
raad radicalisering Oost-Brabant. Die 
raad houdt zich bezig met de aanpak 
van mensen met extreme ideeën. 
‘Extremisme kan in basis helemaal 
geen kwaad’, aldus Maarten Houben. 
Een geruststellende gedachte voor 
de bewonderaars van de wereldbe-
roemde kunstschilder Vincent van 
Gogh. En ook voor Vincent van Gogh. 
Hij hoeft niet te vrezen dat hij met te-
rugwerkende kracht vervolgd zal 
worden voor extremisme….. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Vincent van Gogh:      
bekende extremist….

Achter De Schermen 
bij Brammetje
Vorige week is het eerste seizoen van 
BRAMMETJE na zes afleveringen ten 
einde gekomen. Maar... als kers op de 
taart hebben de makers nog een leu-
ke verrassing in petto! Komende za-
terdag wordt bij Lokale Omroep Nue-
nen ‘Achter de Schermen bij BRAM-
METJE’ uitgezonden. 
In deze speciale episode neemt film-
maker Bas Schuts de kijker mee ach-
ter de schermen bij onder andere de 
repetities, decorbouw en opnames 
van BRAMMETJE. Er komen leuke in-
terviews, unieke setbeelden en heel 
veel hilarische bloopers voorbij. 
Reden genoeg om in deze quarantai-
netijd even lekker onderuit te gaan 
zitten en nog een half uurtje te kijken 
naar wat Nuenense gezelligheid en 
positiviteit! 84S videoproducties be-
dankt iedereen van harte voor het kij-
ken en hopelijk tot het tweede sei-
zoen van ‘BRAMMETJE’!

Een terugblik op de afgelopen maanden

Nog even TE stil en TE nat  
op Weverkeshof
We hopen dat jullie allemaal gezond het nieuwe jaar zijn ingestapt, maar 
nog steeds is er te weinig volk en zijn er nog geen bezoekers op Weverkes-
hof. Een saai begin dus van dit jaar.

overheid. Na het ingaan van de zo-
mertijd gaan we kijken of en hoe We-
verkeshof weer open kan gaan rond 
1 april. Hopelijk geen grap.
Dan zijn er al schapen- en geitenlam-
metjes, dan komen met Pasen hopelijk 
de kuikens weer uit het ei, dan staan 
veel bomen weer in knop, vliegen de 
vogels en de bijen weer druk rond. 
Wij verwachten dat in de kas en ook 
buiten dan wat is ingezaaid. Dat hangt 
ook af van de Covid-maatregelen en 
natuurlijk van onze tuinders. Ook zij 
willen, net als wij allemaal, weer eens 
aan een normaler leven beginnen. Wij 
hopen, samen met jullie, dat we alles 
weer snel open kunnen gooien. Alle 
deuren open, de zon naar binnen, kof-
fie schenken en bezoekers over het 
terrein. We willen parasolbomen gaan 
planten op het middenterrein van de 
kippen en konijnen. Intussen zij we 
bezig met infoborden over onze bo-
men, varkens, geiten en konijnen. We 
maken al plannen, maar het is nu niet 
allemaal planbaar. 
Maar een ding is zeker: de komende 
zomer 2021 wordt Weverkeshof weer 
ons paradijsje!

Wij hopen al onze bezoekers weer 
snel te zien op Weverkeshof!

Hierbij even geen terugblik op 2020, 
want dat is toch niet veel soeps ge-
weest. Hoewel, de gedeeltelijke ope-
ning in de zomer had ook zijn char-
me: bezoekers die zich vooraf moes-
ten inschrijven, melden aan de poort, 
sprayen van de handen en vaste 
looproute. En dan toch de vele op-
merkingen dat Weverkeshof (voor 
Nuenen en door Nuenen) het goed 
voor mekaar had. Vrijwilligers en be-
zoekers waren zich meer dan bewust 
hoe fijn en belangrijk Weverkeshof 
voor ons allemaal is. Maar met de 
lockdown was dat over. Tenminste 
voor bijna allemaal op vooral de dier-
verzorgers na.
De laatste loodjes blijven het zwaarst. 
De dierverzorgers zijn nog tweemaal 
daags saai aanwezig. Geen gastvrou-
wen, geen verwarming, zelf koffie 
verzorgen, kort aanwezig i.v.m. met 
dat vervelende Covid.

Er waren betere tijden: er komen 
betere tijden
Januari en februari zijn bij ons de 
moddermaanden: niet veel te bele-
ven, anders dan mopperen over de 
modder en de nattigheid. In maart 
gaat het de goede kant op, ook al ver-
wachten we weinig ruimte vanuit de 

Onze wereldberoemde Vincent draait 
zich om in zijn graf. Hij een extremist? 
Dat moet een grapje zijn, probeer ik 
als laatste opmerking richting de jour-
nalist. Deze poging levert de volgen-
de toelichting op. De journalist had de 
uitspraak gehoord uit de mond van 
een Brabantse burgemeester in het 
actualiteitenprogramma EenVandaag 
op NPO radio 1. Zijn naam was hem 
even ontschoten. De burgemeester 
sprak vol trots over Vincent van Gogh 
en het was in een uitzending over ra-
dicalisering en geweld.
Een zoekpoging op Google brengt 
uitkomst. De ervaren presentator Su-
zanne Bosman is in gesprek met de 
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STELLA
Personal Trainster
Diëtiste
Crossfi t

MAIKEL
Personal Trainer
Herstel / Revalidatie 
Techniek

DAAN
Personal Trainer
Kracht / bodybuilding

GIEL
Personal Trainer
Club Manager
Bootcamp / Boxing

AKTIE : ALLE EX-MEMBERS VAN VOOR SEPTEMBER 2020

SPORTEN DE GEHELE 
MAAND FEBRUARI GRATIS

BIJ CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

WIJ MISSEN JULLIE !

TEAM CARDO PREMIUM SPORTS CLUB hoopt je weer te mogen verwelkomen in de meest exclusieve boutique fi tnessclub van Nuenen.

PERSONAL TRAINING  |  YOGA  |  SMALL GROUP TRAINING  |  BOXING  |  BOOTCAMP  |  BOUTIQUE FITNESS
DUIVENDIJK 5C  |  5672 AD  NUENEN  |  040 - 3032623  |  NUENEN@CARDOPREMIUM.COM  |  CARDOPREMIUM.NL 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
INFORMEER NAAR ONZE 

COME BACK AANBIEDING, 
GEHEEL VOLGENS COVID-19 RIVM 

RICHTLIJNEN, GEDURENDE LOCKDOWN

BEL 040-3032623 OF 
MAIL GIEL@CARDOPREMIUM.COM

- - - - - - - - - - - - - - - - 

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

PASTINAAKSOEP
OF

WILDBOUILLON 
OF

SALADE MET GEROOSTERDE POMPOEN & GEITENKAAS 
OF

 CARPACCIO MET PARMEZAANSE KAAS 
& TRUFFELMAYONAISE

***
SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS 

OF

CORVINAFILET MET ROMIGE KOKOSSAUS 
OF

 SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS 
OF

 VARKENSHAAS MET STROGANOFFSAUS 
OF

 PADDENSTOELENSTOOFPOTJE (VEGA)
***

AMANDELTAART MET ORANJE GANACHE & HANGOP 
OF

TRIFLE MET BLAUWE BESSEN & SCHUIMKOEKJES 
OF

 YOGHURT MET GRANOLA & VERS FRUIT

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

FEBRUARI

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. 

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

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

Valentijn Specials
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Valentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn SpecialsValentijn Specials

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
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Nuenen Centrum 
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Ellens knutselbox helpt tegen  
verveling bij kinderen in coronatijd 
Veel activiteiten liggen als gevolg van de coronabeperkingen stil. Zo ook 
de hobbyclubjes die Ellen Bezemer uit Gerwen organiseert voor kinde-
ren. Daar waar normaal gesproken kinderen vanaf 7 jaar iedere maand in 
kleine groepjes iets leuks komen knutselen, is het nu stil in het knutsela-
telier van Ellen. Omdat er veel kinderen zijn die zich in deze tijd regelma-
tig vervelen, is ze gestart met een knutselbox. Er zitten allerlei verschil-
lende pakketjes in de box met knutselspullen, met een opdracht en een 
korte uitleg. Bijvoorbeeld: maak een kaart met een happende haai, oor-
bellen van gekleurde ringetjes of armbandjes in pastelkleuren. Je kunt 
ook voor Valentijn een fotolijstje versieren. 

prijsje. Zo wordt het nog leuker om 
mee te doen. 

Ook meedoen? Je vindt de knutsel-
box in Gerwen, De Busser 2, naast de 
voordeur. De knutselbox staat dage-
lijks buiten van 10.00 tot 18.00 uur. 
Een kleine vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Daarvan koopt Ellen 
(verpakkings)materiaal voor nieuwe 
pakketjes. Het geld a.u.b. in de brie-
venbus doen. Neem maximaal 1 pak-
ketje per kind per dag mee, zodat er 
voor andere kinderen ook nog wat 
overblijft. 
Voor vragen kun je Ellen bereiken 

op telefoon-
nummer 
06-39 61 

03 58. 

Een heleboel jongens en meisjes tus-
sen 5 en 15 jaar hebben de weg naar 
de knutselbox al gevonden en ko-
men één of meerdere keren per week 
een pakketje halen. Daarom wordt 
de knutselbox regelmatig voorzien 
van nieuwe pakketjes. 
Ellen: “Ik hoop dat de lockdown snel 
is afgelopen, maar als dat niet zo is, 
heb ik nog heel veel nieuwe ideeën. 
Maar die verklap ik nog niet.” Ellen 
vertelt dat enthousiaste kinderen 
een foto maakten van hun knutsel-
werk en die naar haar opstuurden. 
Dat bracht haar 
op het idee om 
iedere week
een lotje te
trekken uit
alle inzen-
dingen. De 
winnaar 
krijgt 
een
leuk

Voor vragen kun je Ellen bereiken 
op telefoon-

nummer 
06-39 61 

03 58. 

op het idee om 
iedere week
een lotje te
trekken uit
alle inzen-
dingen. De 
winnaar 
krijgt 
een
leuk

Supermarkt Jan Linders 
houdt van de mensen!
De lijfspreuk van de oprichter De heer Jan Linders was: “Houd van de 
mensen, dan houden de mensen van jou”. Dat zei de man die met 62 su-
permarkten actief betrokken was en waar elke supermarkt echt onder-
deel is van de omgeving. Want in 2020 was de Zonnebloem Nuenen het 
Goede Doel in de supermarkt van Jan Linders in Nuenen.

Met veel enthousiasme heeft ie-
dereen zich persoonlijk in gezet voor 
het lokale goede doel van het jaar bij 
de supermarkt. Dit alles onder de lei-
ding van de supermarktmanager Tim 
Haentjes en zijn medewerkers; een 
geweldig dankjewel. Voorlopig zijn 
er nog geen activiteiten in de winkels 
toegestaan, wij hopen dat daar in de 
loop van het jaar verandering in gaat 
komen. Zodat we weer actief mee 
kunnen doen in de winkel en dat de 
opbrengst groeit en geheel ten goe-
de komt aan de Zonnebloem. Want 

Omdat er in 2020 nagenoeg geen ac-
tiviteiten georganiseerd mochten 
worden, heeft Jan Linders Fonds een 
verlengingsjaar voorgesteld. Daarom 
zijn wij ook dit jaar het lokale goede 
doel voor 2021. Ondanks alles is er 
toch een opbrengst gecreëerd voor 
2020. Door een activiteit op Valen-
tijnsdag met bloemen en een collec-
tieve actie van de aardbeienvlaaien 
in september. Er werd bij het Jan Lin-
ders Fonds een financiële bijdrage 
aan het goede doel geleverd, en in ja-
nuari is er een mooi bedrag van 
€ 629,- aan De Zonnebloem overge-
maakt. Het wordt door de Zonne-
bloem zeer op prijs gesteld en onze 
gasten gaan ervan genieten als dat 
weer mogelijk is.

Nieuwe directeur Nanouk Teensma basisschool Het Mooiste 
Blauw stelt zich voor

Hoe is het om te starten   
in deze lockdown?
Op 1 januari heb ik het stokje overgenomen van Marianne Boschman en 
ben ik de nieuwe directeur op Het Mooiste Blauw. Een mooie uitdaging en 
nu vooral een bijzondere in deze tweede lockdown waarin alle scholen 
dicht zijn. Ik had gehoopt dat de sluiting van de basisscholen bij twee we-
ken zou blijven. Ik was dan ook teleurgesteld dat de basisscholen niet 
eerder open mochten. De landelijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn 
te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het vi-
rus om een veilige heropening te kunnen garanderen. Ik begrijp deze 
maatregel, maar wat hadden wij de kinderen liever weer allemaal op 
school gehad. Nu blijven we in ieder geval tot en met 7 februari dicht. 

waarin kinderen enthousiast en fana-
tiek meedoen en ik word langzaam 
weer een beetje vrolijk.

Mooi hoe we met elkaar de verbin-
ding blijven zoeken op Het Mooiste 
Blauw. Wat zijn we met elkaar keihard 
aan het werk om het voor de kinde-
ren goed te doen. Te zorgen dat ze 
deze lockdown op hun manier goed 
doorkomen. Samen met de ouders 
en kinderen in contact te blijven. Ook 
als het even niet gaat. Dit contact is 
heel belangrijk. Zo hebben we nog 
een online weekopening gedaan in 
de midden- en bovenbouw. Om de 
week door te nemen, de jarigen in 
het zonnetje te zetten en een leuke 
quiz te doen met elkaar. Dit was vrij-
blijvend voor alle kinderen, maar het 
overgrote deel was aanwezig. Zo zie 
je dat in deze tijd de kinderen be-
hoefte hebben om elkaar en hun 
stamgroepleider te zien. En dan niet 
alleen in een instructie of gesprekje. 
Hier proberen we dan ook waar mo-
gelijk, momenten voor te zoeken.

Vandaag liep ik even lekker buiten in 
de pauze, zodat de collega’s pauze 
konden houden. En als ik dan zo bui-
ten loop, met de zon op ons gezicht, 

Elke dag stap ik op mijn fiets richting 
Het Mooiste Blauw. Op school aange-
komen zie ik kinderen voor de nood-
opvang verzamelen. Gedag zeggen 
tegen papa of mama, tas en jas in de 
kluisjes en verzamelen in een thuis-
groep. Ik loop even een rondje en 
krijg spontaan een knuffel van een 
kind. Ik zie collega’s hard aan het 
werk voor deze noodopvang, want 
het is een grote club kinderen. On-
dertussen zie ik diezelfde collega’s 
tijd zoeken om ook de kinderen thuis 
van antwoorden te voorzien op hun 
vragen of even contact met ze te 
hebben via Google Meet. Ik zie colle-
ga’s die naar school komen om in-
structiefilmpjes te maken. Ik hoor 
collega’s met elkaar online meeten 
om dingen met elkaar af te stemmen 
en bij te stellen, of gewoon even hun 
hart te luchten. Ik zie de collega’s van 
de onderbouw die allerlei materialen 
bij elkaar verzamelen om tasjes voor 
thuis te maken voor de onderbouw-
kinderen ter aanvulling van de al 
mooi gevulde onderbouwsite. Ik 
hoor collega’s vertellen dat de kinde-
ren blij zijn met het gevarieerde aan-
bod en met het zelf hun tijd in kun-
nen plannen. Ik kijk mee met een on-
line geluidenquiz van de bovenbouw 

Mindmap. “Visualiseren is de afgelopen twee jaar mijn passie geworden. Een verhaal 
laten zien door te tekenen, zodat het voor iedereen in één oogopslag duidelijk kan wor-
den. Hierdoor worden meerdere zintuigen geprikkeld. En het helpt mij om beter tot de 
kern van de boodschap te komen. Ik stel mij dan ook graag aan jullie voor door middel 
van een visual.” Nanouk Teensma

de kinderen die hun jas over de hou-
ten balken hangen omdat het zo lek-
ker warm is, dan kijk ik vol bewonde-
ring naar het prachtige, nieuwe 
schoolgebouw waar we sinds de zo-
mer in zitten. Een gebouw waar het 
team zijn plekje gevonden heeft, de 
kinderen zich thuis beginnen te voe-
len en waar we steeds meer moge-
lijkheden zien om ons jenaplanon-
derwijs mooi vorm te kunnen geven. 
Een school waar je niet alleen leert le-
zen, rekenen, schrijven en spellen. 
Ook een school waar ieder kind de 
kans krijgt zijn of haar eigen talenten 
te ontdekken, te ontwikkelen en wij 
de kinderen stimuleren om grenzen 
te verkennen. Dat is waar Het Mooi-
ste Blauw voor staat en voor gaat. En 
met dit nieuwe schoolgebouw in een 
groeiende en groene omgeving zie ik 
steeds meer mogelijkheden om dit 
nog mooier te maken.

Als ik dan zo rondloop en alles zie en 
hoor, dan ben ik echt trots. Trots op 
hoe we het met elkaar zo samen 
doen. Het is voor mij een bijzonder 
begin, als nieuwe directeur op Het 
Mooiste Blauw. Maar ik begin steeds 
méér te stralen, te zien wat voor mooi 
onderwijs wij op Het Mooiste Blauw 
geven met prachtige kinderen, met 
hun betrokken ouders en een en-
thousiast en gedreven team. 

Nieuwsgierig geworden naar Het 
Mooiste Blauw? Neem dan contact 
met mij op door een mailtje te sturen 
naar directie@hetmooisteblauw.nl 
en dan maken we een afspraak. 

Nanouk Teensma, directeur basis-
school Het Mooiste Blauw
Het Mooiste Blauw | Pennekart 1 | 040 
7370161 | www.hetmooisteblauw.nl 

Kunst na kanker in actie   
voor KWF kankerfonds
Ik heb persoonlijk een mijlpaal bereikt in mijn leven met kanker. Door be-
handeling met immunotherapie heb ik zelfs nu nog na jaren een redelijk 
goede kwaliteit van leven. Daar ben ik heel dankbaar voor. 

elkaar met hun (verwerkings)kunst 
om deze te exposeren en te verkopen 
waarna 80% van de opbrengst wordt 
gedoneerd naar het KWF, een goed 
doel dat zich inzet voor onderzoek 
naar kanker. 

Ellen Selder Berens
Initiatiefneemster en oprichter van 

www.kunstnakanker.nl

Nu ben ik trots en blij te melden dat ik 
met Kunst na kanker bij kan dragen 
aan het #KWF kankerfonds. Dat is no-
dig want 1 op de 3 mensen krijgt te 
maken met kanker.
Elke donatie draagt bij aan minder 
kanker, meer genezing en een beter 
leven met en na kanker. Bij verkoop 
van een schilderij wordt 80% gedo-
neerd aan het #KWF. Dit is het mo-
ment om een mooi schilderij te ko-
pen waarmee je ook een goed doel 
steunt. 
Wil jij onderzoek naar kanker ook 
ondersteunen? Deel dan deze infor-
matie. Kijk voor meer informatie op 
de actiepagina https://acties.kwf.nl/
fundraisers/wwwkunstnakankernl
Kunst na kanker brengt mensen bij 

de hoogste opbrengsten worden 
vanuit het Jan Linders Fonds nog 
eens verdubbeld (tot max. € 500,-).

Van de opbrengst kan de Zonne-
bloem weer bezoekjes, activiteiten 
en dagjes uit organiseren voor men-
sen die een lichamelijke beperking 
hebben en die op ons rekenen. Maar 
ook om vereenzaming tegen te gaan. 
Hopelijk ontmoeten we u in de win-
kel als het weer kan.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Carnavalslied “We hebben d’r 
echt álles aan gedaan”
Nuenen is stil met Carnaval. Geen schôn pekske uitzoeken of pronkzitting in 
het Klooster, geen optocht of tent, geen blaaskapel en gehos in de cafés aan 
het Park. Een schrale winter dus. Als fervente carnavalsvierders hebben Dick 
Boonman en Gertje Raassens de handen ineengeslagen en een carnavalslied 
opgenomen.

Carnavalsgevoel delen
Ze hopen hiermee aan veel Nuenena-
ren een lach en een lichtpuntje te ge-
ven in deze carnavalstijd. En wellicht 
inspireert het ook anderen om een 
leuk alternatief te organiseren om toch 
een beetje carnavalsgevoel met elkaar 
te delen. Houd dit duo in de gaten, 
want de samenwerking smaakt naar 
meer. 
Het nummer is op Youtube te bekijken; 
https://youtu.be/phAmK3ZRx4g. Ver-
der is het nummer te zien op de face-
bookpagina van Nuenen Gerwen Ne-
derwetten Eeneind, de facebookpa-
gina van Gertje Raassens en wellicht 
ook op de website van de Dwèrsklip-
pels. Ook de LON zal het nummer vanaf 
donderdag uitzenden. 

Een ludiek alternatief
Vorig jaar rond deze tijd was corona 
nog ‘ver van ons bed’. Er werden zelfs 
grappen over gemaakt tijdens carna-
val. Niemand kon toen vermoeden dat 
corona enkele weken later ook Neder-
land zou treffen en voor lange tijd plat 
zou leggen. We zijn nu een jaar verder 
en ook het Carnaval in Nuenen heeft 
eraan moeten geloven dit jaar. Dick 
wilde een alternatief bedenken om 
toch wat carnavalssfeer te maken. Sa-
men met Gertje groeide dit idee uit tot 
een waar carnavalsnummer, met vi-
deoclip rondom Nuenense stekjes die 
normaal altijd centraal staan bij het 
Nuenense Carnaval. Op het welbeken-
de nummer van Adèle Bloemendaal 
‘Wat heb je gedaan, Daan’, heeft Gertje 
een komische Nuenense tekst geschre-
ven en hebben zij dit lied samen in vol 
ornaat gezongen. Harrie van den Hurk 
heeft gefilmd en Aart Kramer heeft de 
videomontage verzorgd. 

Nu ook: Fysio & Manueeltherapie
(Sport)revalidatie, herstel van (langdurige) klachten,
uitgebreid onderzoek of second opinion, actieve

aanpak en behandelopties.

www.byroel.com | trainenbyroel@gmail.com
Bel/Whatsapp: 06 - 11 33 96 69

Refeling 66 in Nuenen (Zuid)

NIEUW!

Volg mij:

‘Heel Nuenen Loopt’ tocht  
veel gelopen!
We hebben nu twee van de drie weken gehad en wat hebben er al veel men-
sen de ‘Heel Nuenen Loopt’ tocht gelopen! Bij het startpunt hangt een lijst 
waarbij je een streepje kunt zetten; hier stond de teller afgelopen zondag op 
300 en wellicht nu nog op veel meer. Echt heel fijn om te zien dat we gezinnen 
een leuke buitenactiviteit kunnen aanbieden.

Vooral de rode route (2,5 km) wordt 
veel gelopen en we hebben er al 30 
antwoordformulieren van binnen. De 
groene route (5 km) blijft wat achter. Bij 
deze route zijn de vragen wat moeilij-
ker en speciaal gemaakt voor alle tie-
ners in onze mooie gemeente (maar 
zijn ook door de ouders wel op te los-
sen). Dus wil je nog (of nog een keer) 
de route lopen en kans maken op de 
leuke prijzen? Loop de groene route en 
voer de opdrachten goed uit en lever 
alles in (antwoordformulier verzenden 
en de opdrachten mailen). Maar je mag 
ook gewoon de rode route lopen hoor!

We hebben al leuke opdrachten bin-
nen gekregen kijk maar naar de bijge-
voegde foto.

Dus wil je ook schatten zoeken in het 
bos, of een geocache doen (is weer ge-
repareerd) of een mooi natuurkunst-
werk maken? KOM OP en doe de ‘Heel 
Nuenen Loopt’ Tocht! 

De tocht is tot en met zondag 7 fe-
bruari te lopen. Meer informatie mail 
naar HeelNuenenLoopt@gmail.com 

...voor de vacature van:
PERSONEELSCONSULENT

Vestiging Nuenen

Berg 47

5671 CB  NUENEN

(040) 283 69 90

Nuenen@apspersoneel.nl

APS Personeelservices

Als Personeelsconsulent ben je samen met collega’s verantwoordelijk 
voor het onderhouden en uitbouwen van zowel het kandidaten- 
als relatienetwerk. Door jouw hbo werk- en denkniveau weet 
jij de match te maken tussen kandidaten en bedrijven. Omdat je 
ook op klantbezoek gaat is een rijbewijs B en eigen vervoer een 
vereiste. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal uitstekend 
in woord en geschrift voor het uitwerken van je eigen content.

Ben jij op zoek naar een commerciële uitdaging? Eentje 
waarbij elke dag er anders uitziet? Wil jij werken bij het 
leukste familiebedrijf van de regio? Binnen een jong, fris en 
gezellig team, waar volop ruimte is voor eigen inbreng en 
persoonlijke ontwikkeling? Dan is de afwisselende functie van 
Personeelsconsulent ideaal voor jou! 

- Een uitstekend salaris met een 13e maand bij een vast contract
- Pensioenregeling, reiskosten, verzorging van lunch en 28 vakantiedagen
- Scholings-, ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
- Leuke uitstapjes zoals etentjes, borrels, festivals en weekendjes weg

Zoekt Commercieel Talent...

apspersoneel.nl

Wat bieden wij jou?

Interesse of nog vragen? Bel Hilde, Manon of Karlijn! 
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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

De warme belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen, 
erehagen en lieve woorden in verband met het overlijden van

Charles van Engelen
heeft ons enorm ontroerd en gesteund. 

Daar willen we iedereen enorm voor bedanken op deze manier. 

Riky Meussen 
Kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 februari 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorgan-
ger pastor S. Kuipers.
Zondag 7 februari 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor S. Kui-
pers.
Zondag 7 februari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties 
Zaterdag 6 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 7 februari 09.30 uur en 11.00 
uur: Pastoor Carel Swinkels (vanwege 
verjaardag); Willemien Coolen - van 
Santvoort; Jo Jegerings.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Mien 
Breusers - Manders, Van Lenthof 2. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Er is een extra collecte voor de PCI!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 februari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Willy van ’t Hof; Riet Prinsen - de Win; 
Jan van de Ven.

Mededeling:
Volgend weekend is er een extra col-
lecte voor de PCI. We kunnen deze 
collecte van harte bij u aan bevelen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 7 februari 09.30 uur: viering 
met cantor en orgelspel, voorgan-
gers leden van de werkgroep.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders - Foolen; 
Antoon Rooijakkers; Harrie Verschuu-
ren; Dora Saris - Swinkels.

Mededelingen
Volgend weekend is er een extra col-
lecte voor de PCI. We kunnen deze 
collecte van harte bij u aan bevelen.

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

Op zondag 7 februari wordt de derde 
carrouseldienst gehouden. In die 
dienst gaat voor ds. Angeliek Knol uit 
Best. Binnen het centrale thema ‘bui-
tenbeentjes in de bijbel’ zal zij spre-
ken over de persoon van Paulus. Er 
zal een collecte zijn voor het wereld-
diaconaat. Om de livestream te kun-
nen volgen gaat u naar de pagina 
Verbinding op onze website. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze 
dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Wegens de avondklok geldt tot na-
der order voor de avondmissen de 
volgende regeling: 
1. Aanvang stille of gedialogeerde 

Mis, 18.30 uur. 
2. Aanvang lof eerste vrijdag.17.30 

uur. 

3. Aanvang gezongen H. Mis van 17 
februari (Aswoensdag), 18.00 uur. 

Houdt voor de meest recente tijden 
het Informatieblad aan. 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 4 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Andreas Corsini, 
bisschop en belijder.
Vrijdag 5 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het Heilig Hart van 
Jezus; gedachtenis van H. Agatha, 
maagd en martelares.
Zaterdag 6 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekte Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Titus, bis-
schop en martelaar; en van de H. 
Dorothea, maagd en martelares. 
Daarna uitstelling tot 12.30 uur. 10.30 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 7 februari. Septuagesima. 
08.00 uur gelezen H. Mis; 10.30 uur 
gezongen Hoogmis. Kinderzegen.
Maandag 8 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes van Matha, belijder.
Dinsdag 9 februari. 18.30 H. Mis, H. 
Cyrillus, bisschop van Alexandrië en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Apol-
lonia, maagd en martelares.
Woensdag 10 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Scholastica.

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').

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

Ergotherapie Kwiek helpt door 
te trainen in zelfstandigheid
Soms is iets alledaags ineens niet meer vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld 
door een ongeluk of revalidatie na ziekte. Ergotherapeut Sofia Rodrigues 
Corralero kan helpen. Zij is ergotherapeut gericht op volwassenen en ou-
deren bij Fysio- en ergotherapie Kwiek in Nuenen.

ergotherapie

Ergotherapie biedt onder andere 
praktische oplossingen om simpele 
handelingen weer zelf te kunnen 
doen. Zoals oefeningen om de oog-
handcoördinatie te verbeteren of 
vaardigheidslessen op een scootmo-
biel of aangepaste fiets. Ook geeft 
Sofia advies en begeleiding over di-
verse hulpmiddelen om uw zelfstan-
digheid te vergroten. Komende we-
ken wordt door haar in Rond de Lin-
de iedere week een ander hulpmid-
del uit de praktijk toegelicht.

Ergotherapie is precies afgestemd op 
wat u wilt én kunt. De ergotherapeut 
komt bij u thuis en wordt 10 uur per 
jaar vergoed met en zonder verwijs-
brief van de arts. 
Wilt u meer weten of vrijblijvend een 
afspraak maken voor een kennisma-
kingsgesprek? Bel of mail naar Sofia 
Rodrigues Corralero: 06 271 953 67 of 
sofia@ergotherapiekwiek.nl

Verder na corona 
Voor mensen die corona hebben gehad, is het niet altijd vanzelfsprekend 
dat ze de draad weer gewoon op kunnen pakken als ze beter zijn. Soms 
blijven zij lang klachten houden en ondervinden zij belemmeringen in 
het dagelijks functioneren. 

NUENEN
SON EN BREUGEL

Ook kan een ziekteperiode en mis-
schien zelfs wel een ziekenhuisopna-
me, voor psychische klachten zorgen. 
Natuurlijk zijn er veel mogelijkheden 
om hiervoor professionele onder-
steuning te krijgen maar wij krijgen 
ook signalen dat ex-corona-patiën-
ten behoefte hebben aan contact 
met lotgenoten. Samen praten over 
wat je is overkomen en hoe je daar-
mee omgaat kan heel helpend zijn. In 
een zelfhulpgroep vind je steun, be-
grip en (h)erkenning. Je staat er niet 
meer alleen voor. 

Wij willen daarom inventariseren of 
er mensen zijn die samen een groep 
willen vormen onder begeleiding 
van Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Bra-
bant. Dat kan een aparte groep zijn 
voor Son & Breugel en een aparte 
groep voor Nuenen maar ook een sa-
mengestelde groep. Dit is afhankelijk 
van het aantal deelnemers. Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost-Brabant zal bij vol-
doende belangstelling een informa-

tiebijeenkomst organiseren om uit te 
leggen hoe zij zo’n groep kunnen on-
dersteunen. Heeft u interesse om 
deel te nemen aan zo’n groep en/of 
wilt u eerst wat meer weten door 
deel te nemen aan de informatie-
bijeenkomst? Laat het ons dan we-
ten. U kunt een bericht sturen naar: 
teamnuenen@levgroep.nl 
of teamsonenbreugel@levgroep.nl 

Bellen kan ook: tel. 040-2831675. 
Voor meer informatie over het Zelf-
hulp Netwerk tel. 040-2118328 of:
www.zelfhulpnetwerk.nl 

Taizé-vesper    
‘via livestream’
Komende zondag 7 februari is de 
eerstvolgende Taizévesper. 
Helaas is het door de ‘beperkingen’ 
niet mogelijk om hierbij aanwezig te 
zijn, maar de vesper wordt uitgezon-
den via een ‘live stream’ vanuit ‘de Re-
genboog’. Misschien is het nu voor 
een ieder een mooie kennismaking 
met dit soort vespers. 

Hoe vreemd is het moment van een 
nieuw jaar nu? Hoop en verwachting 
staan nu in het teken van een ‘nieuw 
normaal’. Wat mag je hopen en wat 
wil je verwachten? De dagen gaan al 
lengen en de vogels gaan zachtjes al 
een beetje te keer.
In deze tijd stil staan we nog stil bij ie-
dereen in onze omgeving. Je staat 
ook meer stil bij wat je lief is. 
In deze vesper proberen we verstil-
lende momenten te vinden om na te 
denken hoe het allemaal de afgelo-
pen tijd is gegaan. En natuurlijk vra-
gen we ons af hoe het ‘straks’ gaat 
worden?

De vesper wordt weer uitgezonden 
vanuit ‘de Regenboog’. We zoeken 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie ver-
stillende muziek. Er zijn piano-impro-
visaties tijdens de vesper en er is af-
wisselend mooie muziek uit Taizé. 

Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag…..  Als je de 
vesper thuis wilt volgen kan je de link 
van de livestream vinden op  www.
pgn-nuenen.nl/verbinding). De ves-
per begint zondagavond 7 februari 
2021 om 19:30u. Vooraf is er piano-
muziek. Misschien een mooi kennis-
making met een Taizévesper.

Open brief aan de directie     
EE Accomodations en directie Laride
Beste heer Van Essen, beste heer Wijnhoven,
Het afgelopen weekend las ik in het Eindhovens Dagblad het artikel over de plannen 
voor de locatie van de Collse Hoeve. Met daarin een belangrijke rol voor uw bedrijf. Ik 
zal eerlijk zeggen: Ik schrok behoorlijk van het plan. 
De afgelopen jaren ben ik vaak langs de Collse Hoefdijk gereden. Ik heb er zelfs ooit nog 
leren rijden. Dat was toen nog best een uitdaging: langs de weg stonden rijen eiken en 
de weg was smal, nog landelijk gelegen tussen akkers. Met hier en daar zicht op de op-
rukkende industrie rond Eeneind.
Hoe anders is dit nu. De weg is heringericht. Met rotondes en afslagen naar links en 
rechts. Het is de hoofdader van een gebied vol bedrijvigheid. Het doel is om snel van a 
naar b te gaan. Niet om stil te staan.
Er zijn gelukkig nog kleine stukjes die uitnodigen even af te remmen. De Collse Hoeve is 
het hart van de omgeving. Van hieruit werd ooit de omgeving verkend en verder ont-
gonnen. Brabants boerenland. Voor veel Nuenenaren zal dat beeld in gedachten nog 
opdoemen tijdens de (steeds) snellere verplaatsing over de weg. Voor mijn ouders is dat 
zeker het geval. Zij groeiden op in deze omgeving die ze nauwelijk nog herkennen.
En nu dreigt de Collse Hoeve te verdwijnen.
Natuurlijk: Ondernemerschap brengt vooruitgang. En daar kun je niet tegen zijn. Maar 
soms gaan ontwikkelingen te snel, zonder oog voor de naaste omgeving of de lange 
termijn. En dat is precies waarom ik zo schrok van het voorstel. Het staat los van de om-
geving. Of erger, het dreigt deze zelfs helemaal uit te wissen. En dat voelt niet goed. On-
Brabants zelfs. Want zonder rekening te houden met de omgeving kom je op de zand-
grond niet ver.
Vanuit Pacte des Cygnes, waar ik me sinds een aantal jaren graag actief voor inzet, stre-
ven we naar een Brabant waarin we juist die verbondenheid weer centraal willen stel-
len. Met aandacht voor de mens, de omgeving en de historie. En vanuit Pacte des Cyg-
nes wil ik die oproep ook doen aan jullie, en aan jullie bedrijf. Behoudt de Collse Hoeve 
en je behoudt een plek vol herinneringen, van ‘typisch Nuenen’. Een plek om bij stil 
staan waar we vandaan komen.
En doe het niet uit goodwill, maar als een eerbetoon aan de omgeving. Want zonder 
die omgeving, van de wegen waarop we rijden tot het water uit de kraan en de mensen 
die het allemaal maar mogelijk maken, kan een onderneming niet groeien. 

Vanuit Pacte des Cygnes, Ramon de Louw
www.pactedescygnes.org

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 5

Horizontaal: 1 muziekautomaat 6 inktvis 12 drietal 13 zangstuk 14 Europese Unie 16 uniek 
18 naaldboom 19 insect 20 kern 22 pl. in Gelderland 24 natuurproduct 25 voorzetsel 
27 vervoermiddel 29 mager 30 zangnoot 31 watering 33 mak 35 Frans lidwoord 
37 behoeftig 38 reportage 39 plechtige gelofte 40 bevel 41 baal 42 vierhandig zoogdier 
44 dierengeluid 45 houding 47 afgetobde vrouw 50 tweetal 52 woonschip 54 een zekere 
56 zandheuvel 58 met dank 59 echtgenoot 61 advies 64 Sovjet-Unie 65 naarling 
66 spoorstaaf 68 wraak 69 leerkracht.

Verticaal: 1 voertuig 2 karaat 3 roem 4 stoer persoon 5 vrouwelijk dier 7 hoofddeksel 
8 vervoermiddel 9 nageslacht 10 per adres 11 tralie 15 vanzelfsprekend 17 scheepstouw 
18 tennisterm 19 uitblinker 21 tegenover 23 kosthuis 24 pers. vnw. 26 buisverlichting 
27 heks 28 stang 29 in memoriam 30 spinsel 32 bijbelse fi guur 34 Turks bevelhebber 
36 pl. in Gelderland 41 zuster 43 per dag 46 ego 48 bijbelse fi guur 49 ijzerhoudende grond 
51 United Nations 52 liefdesgod 53 land in Zuid-Amerika 55 echt 57 insect 59 etcetera 
60 erfelijkheidsdrager 62 vlaktemaat 63 projectieplaatje 65 voegwoord 67 lage rivierstand.

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

G U P M O E
G L E G E R H E K E L M
A D E L T E L E N L I L A
M I N N E L K P M IJ N
M A G N E E T S M O K I N G
A T O E T U N I E O

H E R F S T E G Y P T E

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

Oplossingen wk 4
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

T R E I N K A A R T J E

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.

AUTOREIS
BANDIET
BANENMARKT
BOSAARDBEI
CARRE
DRAAIMOLEN
EINDE
EREKRUIS
FOYER
GEVER
JARIG
KAMER
KANTELRAAM
KAREKIET
KEEPER
KLAUW
LAMZAK
MAART
MARMOT
MEDEWERKER
MICROBE
MORFINE
MUSEUM
OPGETOGEN
ORDER
OVERDRUK
POEIER
PROLEET
REGIO
SAMEN
SCHAAKCLUB
SCHULD
SPINRAG
TAPAS
TEMPO
TENNISBOND
ULTIEM
URUGUAY
VERHAREN
VERZORGEN
VLIER
VOELBAAR

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

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 62 63 64

65 66 67

68 69

2
9 7 1 8

5 7 3 2
3 5 4

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

6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 3, Mw. M. Sneijders, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

06 - 51 49 71 61
06 - 43 24 36 23
info@jaspersinstallaties.nl
www.jaspersinstallaties.nl  

L O O D G I E T E R S W E R K

V E RWA R M I N G

WA R M T E P O M P E N  E N  A I R C O ’ S

O N D E R H O U D

Z I N K  &  K O P E RW E R K

B I T U M I N E U Z E  D A K W E R K E N

C O M P L E T E  B A D K A M E R S

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

Veilig betalen doe je veilig met:

Valentijnsdag 14 februari 
Hoe verras jij jouw valentijn? 

*Gratis bezorgen of afhalen 
bij onze servicepunten in Nuenen en Laarbeek 

Luxe giftbox met bubbels & chocolade € 22,50

       Koop online en toch lokaal op www.wijngeheimen.nl 
E: info@wijngeheimen.nl  | T: 0499-725080

* U
itsluitend van toepassing op deze actie en geldig t/m

 15-02-21

1 fles 0,75 cl Spumante Millesimato van Ca’Neri, ambachtelijk chocolade hart  
(14*14*3 cm) in melk/puur voorzien van tekst ” ik hou van jou” en een valentijnskaart 

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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.

Webinar Energiebesparing
In deze coronatijd zijn we 
meer thuis dan anders. Dat 
kost meer energie en heeft 
gevolgen voor de energie-
rekening. Stichting Buur-
kracht en de gemeente 
Nuenen werken samen 
om inwoners op weg te 
helpen met het verlagen van energielasten. Gemeente 
Nuenen biedt inwoners daarom gratis toegang tot een 
EnergyWebinar en deelname aan online Energyparty’s.

EnergyWebinar
Stichting Buurkracht verzorgt dit webinar op woens-
dag 17 februari om 19.45 uur. Inwoners die zich aan-
melden voor het gratis energiewebinar krijgen tien 
slimme en snelle tips voor een comfortabel huis en 
energiebesparing, zonder daar veel kosten voor te ma-
ken. Ook wordt men geïnformeerd wat er binnen de 
gemeente nog meer mogelijk is op dit gebied. Het we-
binar duurt 60 minuten en er kunnen maximaal 250 
mensen deelnemen. Aanmelden kan via www.buur-
kracht.nl/energywebinar-nuenen.
Een andere mogelijkheid is deelname aan een online 
Energyparty, met maximaal 8 deelnemers, eveneens 
gratis. Kijk op de website voor de beschikbare data.

Inwonersenquête
Daarnaast onderzoekt Buurkracht hoe de inwoners van 
Nuenen denken over energiebesparing in coronatijd. In-
woners van Nuenen worden uitgenodigd om deel te ne-
men aan een korte enquête. Inzichten over hoe mensen 
denken over energiebesparing en wat hun wensen zijn, 
geeft de gemeente handvatten om inwoners verder te-
gemoet te komen op het gebied van energiebesparing. 
Deelnemers aan de enquête krijgen desgewenst de re-
sultaten toegestuurd en als dank een ledlamp thuis ge-
stuurd. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Mee-
doen kan via www.buurkracht.nl/onderzoek-nuenen. 

Zie www.buurkracht.nl voor meer informatie over Buur-
kracht. U kunt voor vragen ook terecht bij Floortje Mus-
kens, PR & Communicatie Buurtkracht, 06-24670046 of 
floortje@buurkracht.nl
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SEK Podotherapie     
en Buchrnhornen    
slaan handen ineen
In Nuenen is Podotherapiepraktijk SEK op Aardappeleterssteegje 1B al 
jarenlang een begrip. De voetspecialist biedt uitkomst voor mensen met 
voetproblemen door gebruik van vakkennis en persoonlijke aandacht. 
Sinds dit jaar is de praktijk van Rosemary Sek ook het onderkomen van 
Buchrnhornen, Hét Voet- en Beweegcenter.

niet alles in je eentje kunt oplossen 
en dat je met andere disciplines en 
specialisten moet samenwerken voor 
het beste resultaat. 

Samenwerken met specialisten in 
de regio
“Met meer slagkracht kijken Podothe-
rapiepraktijk SEK en Buchrnhornen 
ook naar meer samenwerking met de 
regio”, aldus Yvonne van Bruggen (Po-
dotherapeut en Manager Podothera-
pie Buchrnhornen). Korte lijntjes met 
huisartsen en praktijkondersteuners, 
maar ook specialisten binnen voet- 
en bewegingszorg, zorgen ervoor dat 
een zo goed mogelijk behandelplan 
kan worden opgesteld. Klachten wor-
den zo sneller verholpen. 

Heb je klachten of ben je nieuwsgie-
rig naar de mogelijkheden? Neem 
dan contact op via 040 - 283 92 91 of 
ga naar  www.buchrnhornen.nl

Dat Buchrnhornen en SEK een sa-
menwerking zijn aangegaan is vol-
gens Rosemary Sek een logische 
stap. Beiden stellen de bezoeker écht 
centraal en zoeken altijd naar een 
maatwerkoplossing. Door krachten 
te bundelen is er meer ruimte voor 
kwaliteit en patiëntenzorg. Daar-
naast is de praktijk telefonisch beter 
bereikbaar en er zijn meer afspraak-
mogelijkheden. Rosemary: “Met de 
komst van Anouk Mols, Podothera-
peut van Buchrnhornen en specialist 
in diabetes voetzorg en complexe 
voetproblemen, is Nuenen een echte 
aanwinst rijker. Haar expertise op het 
vlak van podotherapie is groot. Ze 
neemt meer dan 20 jaar aan ervaring 
mee naar de praktijk. Zo tillen we sa-
men het niveau van de voetzorg in 
Nuenen naar een hoger niveau.” 
Ook Anouk is enthousiast. “Ik kijk erg 
uit naar deze mooie samenwerking. 
Voor mij is duidelijk geworden dat je 

‘Crowdfunding hartverwarmend’

‘Boekensteun’ voor Goesting
‘We willen een steentje bijdragen aan Nuenen en het Nuenen-gevoel. En 
het mes snijdt aan twee kanten: financiële steun voor Goesting en ons 
boek vindt zijn weg naar de Nuenense mensen en huishoudens, waar het 
volgens ons thuis hoort’, zegt Yvonne.

tegenover. Toen hebben wij besloten 
om de helft te doneren van elk boek 
dat we à € 24,50 verkopen.’

Afgelopen april namen Tom Smids en 
Bart van de Ven samen restaurant 
Goesting over, een droom kwam uit. 
Tom: ‘Door alle coronamaatregelen 
konden we maar twee maanden 
open zijn. En omdat we zo kort be-
staan, vallen we buiten alle steun-
maatregelen vanuit de overheid. Ook 
al zijn we allebei al jarenlang in de 
horeca werkzaam. Maar het water 
staat ons nu echt aan de lippen, we 
zijn alleen nog maar bezig met beta-
len. Zonder vooruitzichten.’
‘Het was wel een drempel om op 
deze manier geld in te gaan zamelen. 
Het voelt toch als je handje ophou-
den. Maar de reacties en donaties zijn 
hartverwarmend, het is ook mentaal 
een grote opsteker voor ons’, aldus 
Bart.

Wie geïnteresseerd is in het boek kan 
contact opnemen met Tonny van den 
Boomen, tel. 06-22996018 of mailen 
naar Yvonne Henderson, yhender-
son1961@gmail.com
Doneren aan Goesting zonder boek 
kan via www.gofund.me/2c66419f

Dat boek is Nuenen op het randje, 
over de Nuenense buurtschappen 
Soeterbeek, Boord, Opwetten, Wet-
tenseind, Eeneind, Refeling en Vaarle 
dat verscheen in 2013. De auteurs 
zijn Tonny van den Boomen en Yvon-
ne Henderson, ook bekend van de ru-
briek met dezelfde titel in dit blad.
Yvonne: ‘Ik las over de crowdfun-
dingsactie voor Goesting en heb 
toen aan de vrouw van Tom Smids, 
één van de eigenaren van Goesting, 
gevraagd wat ze van dit idee vonden. 
En Tonny, als voormalig restaurantei-
genaar, stond er ook meteen positief 

Dat boek is Nuenen op het randje, 
over de Nuenense buurtschappen 
Soeterbeek, Boord, Opwetten, Wet-
tenseind, Eeneind, Refeling en Vaarle 
dat verscheen in 2013. De auteurs 
zijn Tonny van den Boomen en Yvon-
ne Henderson, ook bekend van de ru-
briek met dezelfde titel in dit blad.
Yvonne: ‘Ik las over de crowdfun-
dingsactie voor Goesting en heb 
toen aan de vrouw van Tom Smids, 
één van de eigenaren van Goesting, 
gevraagd wat ze van dit idee vonden. 
En Tonny, als voormalig restaurantei-
genaar, stond er ook meteen positief 

Tom (l) en Bart

Tom:   
nieuwe inwoner in
onze gemeente
In Gerwen is 18 januari Tom geboren. 
De blije ouders zijn Thijs en Lindy 
Wesselink. In de voortuin van Kerkak-
kers 11a staat een groot geboorte-
bord om de komst van Tom bekend 
te maken. 

Tom: welkom in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen

Zoeken, zoeken, zoeken 
De woningmarkt is nog steeds een verkopersmarkt. Door de krapte hebben de 
kopers een zwakkere positie. De verkoper regeert! Hij of zij bepaalt in hoge 
mate de verkoopprijs, al is dat natuurlijk altijd binnen zekere grenzen. Maar je 
zou ook kunnen zeggen: de woningmarkt is op dit moment vooral een zoe-
kersmarkt. We zoeken ons allemaal suf. Vorig jaar registreerde Funda maar 
liefst 850 miljoen bezoeken, een stijging van 32% ten opzichte van 2019. Per 
uur zijn dat gemiddeld 2,3 miljoen bezoeken.
Waarschijnlijk kent u ook een paar Funda-verslaafden, mensen die dagelijks 
kijken zonder dat ze eigenlijk echt willen kopen. Het aantal zogenoemde ‘fun- 
of inspiratiezoekers’ is groot, volgens Funda zo’n 80%. Het meest bekeken ob-
ject van 2020 is een landhuis/buitenplaats in Aerdenhout met een vraagprijs 
van boven de 15 miljoen euro. We dromen wat af bij onze Funda-bezoeken …
Zo’n 20% van de Funda-bezoekers wordt als ‘serieuze zoekers’ beschouwd. Het 
aantal contactvragen vanuit de zoekmachine naar makelaars nam zo’n 30% 
toe naar 10,7 miljoen in 2020. Uit de gegevens van Funda blijkt verder dat vo-
rig jaar meer is gezocht op het trefwoord ‘buitenruimte’. Na de prijs en het aan-
tal dagen dat de woning te koop staat, was dit nu het belangrijkste toegepaste 
filter bij de zoekopdrachten. 
De ranglijst van de meest bezochte gemeente op Funda is al enkele jaren be-
hoorlijk constant. Hier is Eindhoven niet de vijfde stad van het land, maar de 
zesde. De gemeente Groningen (die Eindhoven in omvang op de hielen zit) is 

net iets populairder als zoekgebied. Kijken we naar de groei in 
populariteit, dan staat het prijzige Blaricum op de eerste 

plaats: een stijging van 35%. Daar zullen dus veel dro-
mers onder de zoekers zijn. Helmond staat hier op 
een 6e plek, een toename van ruim 29%. Hier is het 
aandeel serieuze zoekers vermoedelijk veel hoger, 
omdat de huizenprijzen in Helmond relatief laag zijn. 
Bezoekers van Funda kunnen ook zelf zoekwoorden 
invoeren. Hier zien we vaak deze woorden terugko-

men: gelijkvloers, vrijstaand, zwembad, dubbele bewo-
ning, (woon)boerderij en eigen grond. Maar ook op voor-

zieningen voor paard(en) is veel gezocht. Gezien de 
slechte ontwikkeling van het aanbod, zal het ook 
dit jaar vooral ‘zoeken, zoeken, zoeken’ blijven op 
de woningmarkt.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Voortgang huisvesting
Voor de eerste helft van 2020 heeft de Provincie de gemeente beoordeeld 
als voldoet gedeeltelijk aan de taakstelling, doch verschoonbaar. Er had 
invulling moeten worden gegeven aan de restant taakstelling 2019 (3) en 
taakstelling eerste helft 2020 (8). Door de coronacrises en beperkingen 
die dat opleverde voor het huisvesten was dat niet helemaal gelukt. De 
Provincie heeft daar ook rekening mee gehouden in haar toezichtoordeel 
en de achterstand als verschoonbaar beoordeeld vanwege de bijzondere 
omstandigheden waarmee we allemaal te maken hadden. 

treft de realisatie van 16 tijdelijke 
woningen aan het Witte Hondpad. 
Ook het hoger beroep van de be-
zwaarmaker is door de Raad van Sta-
te op 18 november 2020 afgewezen. 
Daarmee is de in oktober 2018 ver-
leende omgevingsvergunning on-
herroepelijk geworden en kunnen 
de woningen ook definitief worden 
gerealiseerd. Maximaal de helft van 
de woningen zal worden ingezet 
voor de huisvesting van vergunning-
houders. De overige woningen zijn 
bedoeld voor overige doelgroepen 
zoals alleenstaanden, starters, ar-
beidsmigranten en studenten die 
een economische binding hebben 
met Nuenen. De tijdelijke woningen 
mogen conform de verleende omge-
vingsvergunning tot oktober 2028 
op deze locatie blijven staan. 
Wooninc heeft de bouwvoorberei-
ding opgestart. De oplevering en in-
gebruikname wordt uiterlijk in het 
3e kwartaal van 2021 verwacht. Mo-
menteel wordt nog onderzocht of de 
plaatsing nog kan worden bespoe-
digd. 

Naast de locatie aan het Witte Hond-
pad zijn er momenteel verschillende 
initiatieven voor realisatie van tijdelij-
ke flexwoningen in uitwerking, bij-
voorbeeld in Nuenen West. Deze flex-
woningen zijn bedoeld voor spoed-
zoekers. Mogelijk dat hier in 2022 ook 
enkele vergunninghouders kunnen 
worden gehuisvest.

Bron: Raadsinformatiebrief nr. 2021/7 
voortgang huisvesting

Voor de tweede helft van 2020 zal de 
Provincie de gemeente gaan beoor-
delen met: voldoet aan de taakstel-
ling. De kleine achterstand halverwe-
ge het jaar is in de tweede helft volle-
dig ingelopen. Er zijn zelfs 2 vergun-
ninghouders meer gehuisvest dan de 
taakstelling voorschreef. 

Overige huisvesting vergunning-
houders in 2020 
Om een achterstand in te lopen zijn 
er in 2018/2019 vier gezinnen met 
vergunninghouders gehuisvest in 
gemeentelijke woningen in Nuenen 
West. Deze woningen konden tijde-
lijk worden ingezet. In 2019 zijn twee 
gezinnen door verhuisd naar een re-
guliere woningcorporatie woning. In 
2020 zijn de overige twee gezinnen 
ook door verhuisd. 

De prognose Taakstelling 2021 
De prognose taakstelling voor 2021 
bedraagt in totaal 36 te huisvesten 
vergunninghouders. Het aantal is op-
gebouwd uit een vastgestelde taak-
stelling voor de eerste helft 2021 (18) 
en een prognose taakstelling tweede 
helft 2021 (18). Het Rijk kan de taak-
stelling nog wijzigen als de ontwik-
kelingen rondom het coronavirus lei-
den tot andere verwachtingen wat 
betreft afgifte van verblijfsvergun-
ningen. In april wordt ook pas de de-
finitieve taakstelling bekend ge-
maakt voor de tweede helft van 2021.

Realisatie tijdelijke woningen Wit-
te Hondpad in 2021 
Er is goed nieuws te melden wat be-
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ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

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

13 & 14 FEBRUARI

- Roerei (met zalm of bacon)
- Yoghurt met granola & fruit

- Croissant
- Suikerbrood

- Zuurdesembrood wit & bruin
- Beleg (jam, hagelslag, brie,

oude kaas, coburgerham & eiersalade)
- Jus d'orange

€16,50 P.P.

Fles bubbels (met of zonder alcohol)
€15

- Roerei (met zalm of bacon)
- Yoghurt met granola & fruit

- Croissant
- Suikerbrood

- Zuurdesembrood wit & bruin
- Beleg (jam, hagelslag, brie,

oude kaas, coburgerham & eiersalade)
- Jus d'orange

€16,50 P.P.

Fles bubbels (met of zonder alcohol)
€15

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
- Courgettesoep

- Warme gerechten
Gratin

Quiche
Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Chocolademousse met schuimkoekjes en
blauwe bes

€25,- P.P.

Fles bubbels (met of zonder alcohol)
€15

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
- Courgettesoep

- Warme gerechten
Gratin

Quiche
Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Chocolademousse met schuimkoekjes en
blauwe bes

€25,- P.P.

Fles bubbels (met of zonder alcohol)
€15

13 & 14 FEBRUARI
13 & 14 FEBRUARI
13 & 14 FEBRUARI

- Quiche met spinazie en feta kaas
- Courgettesoep 

 

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Aardbeientaartje
- Carrotcake

- Blauwe bessen taart
- Scones met clotted cream & aardbeienjam

- Chocolade met marshmallow
- Valentijn koekjes

- Wrap met Italiaanse ham, pesto & zongedroogde
tomaatjes

- Wrap met gerookte zalm & roomkaas
- Sandwich met roombrie & chutney

- Sandwich met gerookte kipfilet & perzik
- Notenbrood met geitenkaas & perenchutney

€19,50 p.p.

Bezorgd met een papieren étagère en met verschillende
theesoorten (Zonder theeservies en theepot)

- Quiche met spinazie en feta kaas
- Courgettesoep 

 

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Aardbeientaartje
- Carrotcake

- Blauwe bessen taart
- Scones met clotted cream & aardbeienjam

- Chocolade met marshmallow
- Valentijn koekjes

- Wrap met Italiaanse ham, pesto & zongedroogde
tomaatjes

- Wrap met gerookte zalm & roomkaas
- Sandwich met roombrie & chutney

- Sandwich met gerookte kipfilet & perzik
- Notenbrood met geitenkaas & perenchutney

€19,50 p.p.

Bezorgd met een papieren étagère en met verschillende
theesoorten (Zonder theeservies en theepot)

- Bruschetta met carpaccio
- Olijven

- Geitenkaasbolletjes met pistache & meloen
- Fuet worst
- Oude kaas

- Brood met diverse smeersels
- Zalmtartaar

- Italiaanse ham
- Notenbroodje met blauwe kaas

€27,50 prijs 2 personen
Uit te breiden met:
- Courgettesoepje

- Quiche met spinazie & fetakaas 
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli

+ €17,50 per 2 personen

Fles bubbels (met of zonder alcohol) 
€15

- Bruschetta met carpaccio
- Olijven

- Geitenkaasbolletjes met pistache & meloen
- Fuet worst
- Oude kaas

- Brood met diverse smeersels
- Zalmtartaar

- Italiaanse ham
- Notenbroodje met blauwe kaas

€27,50 prijs 2 personen
Uit te breiden met:
- Courgettesoepje

- Quiche met spinazie & fetakaas 
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli

+ €17,50 per 2 personen

Fles bubbels (met of zonder alcohol) 
€15

Bospaddenstoelen bouillon met groente 
of 

Courgettesoep 

Kabeljauwfilet met groene pesto & Italiaanse ham
of

Kipfilet gevuld met vijgencompote &
zuidvruchtensaus

Valentijnsdessert 

Proeverij van vis 
(Zalmtartaar met paling en Hollandse garnalen) 

of 
Proeverij van vlees

(Carpaccio, meloen met Schwarzwalderham en paté) 

€29,50

Bospaddenstoelen bouillon met groente 
of 

Courgettesoep 

Kabeljauwfilet met groene pesto & Italiaanse ham
of

Kipfilet gevuld met vijgencompote &
zuidvruchtensaus

Valentijnsdessert 

Proeverij van vis 
(Zalmtartaar met paling en Hollandse garnalen) 

of 
Proeverij van vlees

(Carpaccio, meloen met Schwarzwalderham en paté) 

€29,50
Mission, Chardonnay €10,-

Mission, Merlot €10,-
 

Chiloé, Sauvignon blanc €15,-
Mister Wisdom, Cabernet Sauvignon €15,-

 
La Linda, Viognier €18,50
 La Linda, Malbec €18,50 

Heritage Baron Louis Sparkling Dry Sec €15,-

Prosecco

WijnenMission, Chardonnay €10,-
Mission, Merlot €10,-

 
Chiloé, Sauvignon blanc €15,-

Mister Wisdom, Cabernet Sauvignon €15,-
 

La Linda, Viognier €18,50
 La Linda, Malbec €18,50 

Heritage Baron Louis Sparkling Dry Sec €15,-

Prosecco

Wijnen

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 en specialisten 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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