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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

Toch nog een 
beetje carnaval 
- de grote 
carnavalsquiz

AFWEZIG VAN 
15/02/21 t/m 19/02/21:       

* D. van den Top, huisarts
* J.K. van de Sande en 
J. de Snoo, huisartsen 

info waarneming via telnr. eigen praktijk
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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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Wordt 
eeuwenoude 
boerderij 
Collse Hoeve 
gesloopt?

Nuenen
in de
sneeuw

Verkiezingen
17 maart

2021

Woord en beeld
Met een ouderwetse ansichtkaart 
werden inwoners uitgenodigd de on-
line vragenlijst in te vullen. Ze kon-
den daarvoor de foto’s selecteren die 
ze het beste vonden passen bij de 
termen. Daarnaast konden ze kiezen 
uit verschillende uitspraken passend 
bij de kwaliteiten. Zo krijgen we meer 
inzicht in de kwaliteiten en de bele-
ving daarbij. En kunnen we in de om-
gevingsvisie deze kwaliteiten nog 
beter beschrijven. Om ze in de toe-

Voor de online vragenlijst wierpen 
zes fotografen hun blik op onze dor-
pen en gaven zo hun visie op de kwa-
liteiten dorps, groen, rustig en gezel-
lig. Deze kwaliteiten werden eerder, 
tijdens interviews en bijeenkomsten, 
door de inwoners het meeste ge-
noemd. Maar wat betekenen deze 
subjectieve begrippen nu eigenlijk? 
Wat maakt Nuenen groen? Daarvoor 
was vervolgonderzoek nodig. Om zo 
meer inzicht te krijgen in hoe de in-
woners naar deze kwaliteiten kijken. 

1.500 deelnemers aan online onderzoek
Zo ziet de Nuenenaar  
dorps, gezellig, rustig en groen
Eind 2020 vroeg de gemeente Nuenen haar inwoners om hun kijk op de 
kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Belangrijk volgens en vóór 
de inwoners van Nuenen. Bijna 1.500 mensen vulden de online vragen-
lijst in. En dat leverde een mooie kijk op hoe de Nuenenaar zijn of haar ge-
meente ziet: veel groen in de wijk, buitengebied dichtbij, knus centrum 
en terrassen rond het park.

Leestijd voor politieke partijen

De partij- 
programma’s 
voor de Tweede 
Kamerverkiezingen
Volgende maand worden er in ons 
land Tweede Kamerverkiezingen ge-
houden en Rond de Linde stelt de ko-
mende weken ruimte beschikbaar 
voor die politieke partijen die hun par-
tijprogramma onder de aandacht van 
de kiezer willen brengen. Wilt u dat 
men in Nuenen c.a. op de hoogte is 
van de landelijke politieke stellingen? 
Stuur dan het officiële partijprogram-
ma (max. 350 woorden met logo) naar 
redactie@ronddelinde.nl

komst te kunnen koesteren en verbe-
teren. De omgevingsvisie gaat im-
mers over de fysieke leefomgeving 
en hoe de kwaliteit hiervan kan wor-
den verbeterd.

Favoriete plekken
Naast de vier kwaliteiten in woord en 
beeld, konden deelnemers ook aan-
geven wat hun favoriete plek was in 
de gemeente én welke plek in hun 
ogen beter kan. Ook dit onderdeel le-
verde zeer veel, nuttige reacties op. 
Deze worden nu geïnventariseerd en 
gerubriceerd zodat ze bij toekomsti-
ge ontwikkeling in beeld zijn. 

De omgevingsvisie
De gekozen uitspraken en foto’s uit 
het onderzoek, bieden een beter 
beeld van hoe de Nuenenaar kijkt 
naar de kwaliteiten dorps, groen, rus-
tig en gezellig. Deze inzichten zijn 
meegenomen in de omgevingsvisie 
voor de gemeente Nuenen. Deze 
wordt later dit jaar door de gemeen-

teraad besproken en naar verwach-
ting in de loop van dit jaar goedge-
keurd. Streven is de omgevingsvisie 
voor 1 januari 2022 gereed te heb-
ben. Op dat moment gaat namelijk 
de Omgevingswet in. Met de komst 
van deze wet verandert er veel. Zo 
bundelt de wet 26 bestaande wetten 
voor onder meer bouwen, milieu, wa-
ter, ruimtelijke ordening en natuur.

Voor meer info  over de omgevingsvi-
sie en een overzicht van alle resulta-
ten: www.nuenen.nl/omgevingsvisie

07-03-1939 - 04-02-2021

In memoriam Lucas Lijten
Wie aan het Eeneind denkt, denkt aan Lucas Lijten. Het Eeneind was het 
thuis van Lucas en zijn vrouw Ria. Daar lag de basis voor vele vriend-
schappen, werd gefeest, gebouwd, geleefd. Als je op ‘t Eeneind kwam, 
had je een goede kans door hem aangesproken te worden. Lucas, klein 
van stuk, visserspet op zijn hoofd, kwam je dan tegemoet met een gulle 
lach en altijd een grap. ‘Ik heur da ge me kent’, antwoordde hij als je be-
leefd vroeg naar meneer Lijten.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren waren alles voor hem. Iedere 
donderdag kwamen de kinderen, 
partners en kleinkinderen eten. Vaak 
waren er ook andere gasten aan tafel. 
Iedereen was welkom. Maar na het 
eten moesten ze het dan toch even 
horen. ‘Hedde oewen fruut wir vol? 
Gullie freet me errem, mar ut gaot al-
lemal van d’n groten hoop af! Als er 
iets stuk ging, kon je altijd bij hem 
aankloppen. Als er gebouwd of ver-
bouwd moest worden was hij de op-
zichter. Lucas stond altijd klaar. Hij 
sprak één taal en dat was Brabants of 
beter nog ABN; Algemeen Beschaafd 
Nuenens.

Op 4 februari 2021 overleed Lucas. 
Hij laat warme herinneringen achter 
aan een rijk leven dat getekend 
werd door nuchterheid, liefde, hu-
mor en levensvreugde. We nemen 
afscheid van de burgemister van het 
Eeneind.

Nieuws en achtergronden over NGN200 wekelijks in 
Rond de Linde Hier heu r ik thu i s©

Nieuws en achtergronden over 
NGN200 wekelijks in Rond de Linde
Vanaf deze week wordt in Rond de Linde wekelijks nieuws- en achter-
grondinformatie gepubliceerd over de activiteiten van Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar (NGN200). 

Canon
In deze ‘berichtenbox NGN200’ wordt 
steevast begonnen met de publicatie 
van één venster van de ‘canon van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
1821-2021’ ofwel 200 jaar geschiede-
nis in een tijdlijn van 50 vensters. De 
canon is door heemkundekring De 
Drijehornick opgezet naar het idee 
van Fien van Grootel en Theo Swin-
kels. Het venster van de canon be-
staat uit een foto en een korte tekst 
met een verwijzing naar de websites 
van De Drijehornick en NGN200. Daar 
kunnen de lezers meer details terug-
vinden. 

Inwoners DNA
Vanaf volgende week wordt ook een 
interview van een inwoner toege-
voegd aan de website ngn200.nl 
door Nannie van den Eijnden en Pe-
ter van Kemenade. In de loop van de 
tijd zal dit venster het DNA van Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Een-
eind tonen. Markante en kleurrijke 
inwoners komen aan bod. Regelma-
tig zal er een burgemeester-venster 
worden gepubliceerd. Maarten Hou-
ben is de 14e burgemeester sinds de 

vorming in 1821 van de huidige ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Jan van Hoven was de eerste. 
Ook de evenementenagenda wordt 
bijgehouden. Nu is die agenda nog 
kort, want zoals bekend wordt het 
feest- en herdenkingsjaar 2021 van-
wege COVID-19 met een jaar ver-
lengd: kleinschalige activiteiten in 
2021, grootschalige evenementen in 
2022.

Website
In de berichtenbox NGN200 wordt 
steeds verwezen naar de website 

www.ngn200.nl waar meer en uitge-
breidere informatie te vinden is over 
de activiteiten in het kader van Nue-
nen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar. 
Naast nieuws, achtergrondinformatie 
en historie is op de website ook infor-
matie over bestuur en organisatie 
van NGN200 te vinden. Bovendien is 
het mogelijk via info@ngn200.nl sug-
gesties te doen of ideeën kenbaar te 
maken.

Met hun kinderen Jolanda, Esther en 
Gert-Jan was het gezin Lijten com-
pleet. Samen waren ze actief met 
muziek, toneel, Sinterklaas en de 
wijkvereniging. Ze stonden midden 
in het leven en lieten geen activiteit 
onbenut om plezier te maken. Lucas 
was als trompettist betrokken bij Oe-
fening en Volharding, de Uffels, C’est 
la vie, het ROC-orkest en Vierkant 
Rond. Ook speelde hij jaren bij het 
concert carnavalesk. Hij speelde 
graag toneel: in het paastheater, als 
zwarte piet of in tal van rollen met 
carnaval. Lucas was altijd in voor een 
leuke streek en maakte van ieder 
feestje een evenement. Waar hij was, 
gebeurde wat. Toen hij werd uitge-
roepen als ‘schonste boerke’ werd dat 
goed gevierd. En zoals het een echt 
boerke betaamt, ging hij in de krui-
wagen naar huis.



ROND DE LINDE week 6 Donderdag 11 februari 2021

       

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:

Kijk voor de actuele afvalinzameling 

op de Blink AfvalApp of de website:
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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
Kijk voor de actuele afvalinzameling op de Blink AfvalApp of de website www.mijnblink.nl

GEEN AFVALINZAMELING DOOR EXTREEM WEER
De huidige en komende extreme weersomstandigheden (sneeuw en vorst) beinvloeden de
huis-aan-huisafvalinzameling. Het is niet veilig genoeg om in deze weersomstandigheden
met de grote vuilniswagens in de wijken te rijden. Veel woonwijken zijn niet of moeilijk
toegankelijk voor de inzamelvoertuigen.

• Deze week is er GEEN PMD inzameling. Helaas moeten we een week overslaan. We
verzoeken u om ook GEEN PMD zakken buiten op te hangen! Begin volgende week
bekijkt afvalinzamelaar Blink of de inzameling woensdag en donderdag weer volgens
schema kan plaatsvinden of dat ook daar een streep door gaat vanwege het
aanhoudende winterweer.

• Er is deze week ook GEEN GFT+E inzameling. De groene container wordt niet
leeggemaakt deze week. Vanwege de strenge vorst blijft alles vastplakken in de
container. De GFT+E inzameling is waarschijnlijk weer op 24 en 25 februari.

Voor meer informatie bekijk de Blink AfvalApp of de website www.mijnblink.nl en volg de
laatste berichtgeving op social media. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
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richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 
komt u niet naar het CMD.

GEEN AFVALINZAMELING 
DOOR EXTREEM WEER
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de laatste berichtgeving op 
social media. We vragen uw 
begrip voor deze uitzonder-
lijke situatie.

PAPIERINZAMELING   
WEEK VERPLAATST
Ook de papierinzameling gaat deze week niet door. De 
twee routes die deze week op de planning staan, worden 
een week verplaatst:
9 februari verplaatst naar 15 februari (avond)  Route: Cu-
lenhof, Den Doel, Duivendijk, Geldropsedijk (huisnummer 
2 tm 50) , t Kempke, Keizershof, Krommenakker, Opwet-
tenseweg (oneven) Pieterveld, Velakker.
10 februari verplaats naar 17 februari (overdag) Route: 
Gerwen, Parkstraat, Park, Berg.  

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
De openstelling van de milieustraat wordt ook door de 
extreme weersomstandigheden geraakt. Deze week is 
besloten om de milieustraat dicht te houden. Van dag tot 
dag wordt bekeken of en wanneer de milieustraat weer 
open kan. Bekijk daarvoor de website van Blink op www.
mijnblink.nl

WEEKMARKT 
Vanwege de extreme weersomstandigheden ging de 
weekmarkt in Nuenen centrum afgelopen maandag 8 
februari niet door. Vanwege het aanhoudende winterweer 
bestaat de kans dat komende maandag 15 februari de 
weekmarkt ook niet kan doorgaan. 

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 slu-
iten 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.  Er staan al voorwaarschuwings-
borden.  

OMBOUWEN LED- 
VERLICHTING UITGESTELD
De gemeente Nuenen gaat de straten ten noorden van de 
Berg en de Beekstraat voorzien van Led-verlichting. In de 
week van 8 februari zou aannemer Dynniq starten met het 
ombouwen van de openbare verlichting. De werkzaam-
heden zijn vooralsnog uitgesteld vanwege de weersom-
standigheden. Zodra het kan gaat de aannemer starten met 
de uitvoering. Dit betekent dat we de bestaande armaturen 
vervangen door nieuwe Led-armaturen. Voor nadere in-
formatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact-
centrum van de gemeente Nuenen via 040-2631 631.

VERWIJDERD 
VOERTUIG
Op 2 februari 2021 is door 
gemeente Nuenen een 
voertuig van de openbare 
weg verwijderd. Deze au-
to is tijdelijk opgeslagen 
op de gemeentewerf in 
Nuenen. Het betreft het 
volgende voertuig: een lichtblauwe Fiat Punto zonder 
kentekenplaten. Na telefonisch contact met Handhaving 
via 040-2631631 en tegen betaling van de gemaakte kosten 
kan de eventuele eigenaar het voertuig komen ophalen. 
Dit kan tot uiterlijk 4 mei 2021, daarna wordt het voertuig 
ter vernietiging afgevoerd. 

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 22 februari 2021 is er een hoorzitting van de 
algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende zaken:
• om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 

besluit van 1 december 2020 waarbij een omgevingsver-
gunning is verleend aan Stichting Woonbedrijf voor het 
splitsen van de woning aan de IJsvogelhof 4 te Nuenen, 
in drie appartementen.

• om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 19 oktober 2020 waarbij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor een agrarische bedrijfswon-
ing op het adres Stad van Gerwen 3B in Nuenen, is ge-
weigerd.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

CO2-WEETJE
Wist je dat :
• Vorstdagen en harde wind uw huis 

testen op: ‘hoe is de isolatie’.
• Slecht geïsoleerde huizen nu veel ener-

gie gebruiken.
• Isoleren van muren en dak vaak maar 

één dag werk is.
• Uw stookkosten in één minuut kan ver-

lagen door  uw verwarmingsketel op 60 graden te 
zetten.

• U goede informatie hierover vindt op www.zetmop60.
nl 

• Ervaring leert dat uw woning door deze maatregelen 
aangenamer warm is en blijft.

Lees meer over isolatie: www.milieucentraal.nl 

VERLENGING AVONDKLOK
De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 
uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten 
van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan 
leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

Schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer
Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie 
laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te 
ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken. Volgens 
de huidige regels mag u  naar buiten met mensen van 
uw eigen huishouden. Of met 1 persoon van buiten uw 
eigen huishouden, waarbij u onderling 1,5 meter afstand 
houdt. Houd voldoende afstand van andere mensen en 
ga weg als het druk is. Deze regels gelden dus ook voor 
schaatsen, sleeën en andere activiteiten in de sneeuw. 
Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen 
of in de sneeuw spelen. Zij hoeven onderling geen afstand 
te houden.

Mag er buiten op schaatsbanen worden geschaatst?
Ja. Schaatsen is een buitensport en dat is  toegestaan. 
Schaatsen mag met uw eigen huishouden of samen met 
maximaal één volwassene van buiten uw eigen huishoud-
en. Houd  in dat tweede geval 1,5 meter  afstand. Houd 
daarnaast afstand van mensen buiten je eigen huishoud-
en. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen 
schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand 
te houden. Publiek is niet toegestaan. Blijf in de buurt, 
beperk uw reisbewegingen. Schaatsverenigingen moeten 
ervoor zorgen dat het niet te druk is. Bij vragen overleggen 
ze met de lokale autoriteiten. Als het toch te druk wordt 
op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of ron-
dom een ko°  e-afhaalpunt of koek-en-zopie, ga dan weg. 
Burgemeesters kunnen bij drukte maatregelen tre± en.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

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

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

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

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

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

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 
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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

“Worst carnaval ever!”
Daarom Tiroler week bij de slager

Beierse Frikadel
..............................................................4 stuks 5,95
Ambachtelijke
Rookworst  .......................2 stuks 5,95
Gepaneerde Nünentaler
Schnitzels ................................4 stuks 6,95
Eisbein
“Oerhammetje” ....per stuk 3,00
Dom Schinken
“Beukenhout gerookt”  ..................... 100 gram 2,25
Thüringer
Braadworst ....................per stuk 1,50

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

GEMAK

OP BROOD

SPECIAL

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Schaatsen slijpen!
Brengen en ophalen via de werkplaats.

UW BESTELLINGEN
Beste klanten,
Wat hebben wij u gemist! Gelukkig hebben we 
in deze lastige tijd, nu een goed bericht voor u! 
Vanaf 10 februari zal afhalen mogelijk zijn in onze 
winkel. Tevens voor onze post pakketzaken zijn we 
ook geopend zoals u al gewend was. We kunnen 
dan weer ons vast assortiment voor u aanbieden. 

Hoe kunt u een bestelling bij ons plaatsen?
U kunt naar onze winkel bellen ( 040 291 3301 )
en dan telefonisch uw bestelling plaatsen. 
Deze bestelling kunt u dan bij ons afhalen. 
Verdere instructies krijgt u bij het opgeven van de 
bestelling. 
Onze openingstijden zullen vanaf die dag dan ook 
weer terug gaan naar: 
• maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 uur
• zaterdag: 09.00-17.00 uur 
• zondag zullen wij nog gesloten zijn.
We kijken enorm uit naar uw bestelling en om u 
weer te kunnen begroeten! Verder hopen we u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Team Primera-Risjamo

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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)

€ 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!

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

*
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

*
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De kazen van Lekkernij   
bij Bongers
De kazen van Lekkernij bij Bongers krijgen een nieuw etiket. Vanaf medio 
februari hebben de kazen het Stompetoren etiket. Waarom krijgt de ver-
trouwde kaas een nieuw jasje? Wij trokken de stoute schoenen aan en 
vroegen het aan Geert Bongers en Dion Clijsen zelf.

voordelen voor onze klanten. Stom-
petoren heeft regelmatig leuke ac-
ties. Nu we het Stompetoren etiket 
hebben, kunnen onze klanten van 
deze acties profiteren. Tot eind fe-
bruari ontvangt iedere klant een luxe 
jute tas bij aankoop van een stukje 
Stompetoren kaas. Daarnaast is er 
een ‘kaaskwis’. Als klanten de ant-
woorden inleveren, ontvangen ze 
gratis Stompetoren kaaskoekjes én 
maken ze kans op de hoofdprijs, een 
traptrekker.”

Ons is het helemaal duidelijk. Geert 
Bongers en Dion Clijsen zijn onder-
nemers met visie, ze kiezen voor kwa-
liteit en maken het de klanten graag 
naar de zin. Wij gaan naar de winkel 
voor een lekker stukje kaas en na-
tuurlijk een gratis jute tas.

“Onze kazen zijn echte Stompetoren 
kazen. Deze kazen behoren tot de 
absolute top van Nederland. Dat 
blijkt wel uit de vele prijzen die de 
kazen winnen. Iedereen mag weten 
dat onze kazen prijswinnende kazen 
zijn. Daar zijn we namelijk best een 
beetje trots op,” aldus Geert Bongers. 
“We hebben er lang over nagedacht. 
Het wisselen van etiket is natuurlijk 
niet iets wat je zomaar doet. Wat 
voor ons het allerbelangrijkste is, is 
de kwaliteit van de kaas. Die blijft 
hetzelfde. Het is immers dezelfde 
kaas, alleen in een ander jasje,” vult 
Dion Clijsen aan, de compagnon van 
Geert Bongers.

Dezelfde kaas met een nieuw etiket, 
verandert er helemaal niets? “De kaas 
verandert niet, maar er zijn wel leuke 

(L) Dion Clijsen en Geert Bongers

Hier heu r ik thu i s©

Berichtenbox NGN200
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

FEBRUARIFEBRUARIFEBRUARI

1

Voorwoord van de voorzitter
Wat wonen we toch in een fantastisch mooie gemeente. Het is een feit dat 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en ook Eeneind bekend staan als gemeen-
schappen waar heel veel mogelijk is als het gaat over behulpzaam zijn voor 
elkaar, die een rijk verenigingsleven huisvesten en dwars -positief durven 
denken en handelen.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Het officiële feestjaar is 2021. 
Vanwege COVID-19 wordt het met 

een jaar verlengd. Kleinschalige 
activiteiten vinden plaats in 2021, 

grootschalige evenementen in 2022, 
(alle activiteiten zijn onder 

voorbehoud).

•
26 en 27 juni 2021 

Twaalf Tuinen Tocht
Grote privétuinen openen de 

poorten.

•
Eind juli, begin augustus 

Historisch oogstfeest
Oogsten van de rogge zoals de 

boeren dat vroeger deden.
Er mocht niets van de oogst verloren 

gaan!

•
19 september 2021 

Open Monumentendag
Fietsroute langs unieke 

monumenten die een dag per jaar 
open zijn voor publiek.

Nieuwkomers in onze gemeente voe-
len zich dan ook snel thuis en sluiten 
zich veelal aan bij die activiteiten die in 
overvloed georganiseerd worden. Het 
bovenstaande is de opmaat om aan te 
geven waarom vele inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en Een-
eind in 2019 enthousiast gereageerd 
hebben op onze oproep een bijdrage te 
leveren aan het vieren van 200 jaar Nu-
enen-Gerwen-Nederwetten.

Het gemeentebestuur heeft een stich-
tingsbestuur verzocht om de organisa-
tie van het feestjaar op zich te nemen en 
dit bestuur is zeer voortvarend aan de 
slag is gegaan. Het heeft inmiddels vele 
activiteiten in de steigers gezet, destijds 
nog in de onwetendheid dat het woord 
‘corona’ wel eens roet in het eten kon 
gooien! Sindsdien is alles anders, maar 
het enthousiasme om zo snel als moge-
lijk vaart te zetten achter al die super 
leuke activiteiten die nu ‘on hold’ staan 
is er nog steeds. De diverse werkgroe-
pen staan in de startblokken om de 
draad weer op te pakken, in afgeslankte 
vorm in 2021 maar bruisend in 2022.

Wilt u een bijdrage leveren of hebt u 
wellicht een leuk idee om onze inwo-
ners nog meer te verbinden en om in 
contact te komen met elkaar, meld u 
aan, wij begroeten u hartelijk. Een van 
de vele activiteiten financieel adopte-
ren zou helemaal geweldig zijn!

Kijk ook regelmatig op onze website: 
www.ngn200.nl

Namens het stichtingsbestuur NGN200
Cor Molenaar, voorzitter

200 jaar geschiedenis
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele belang-
rijke gebeurtenissen geweest. Heemkun-
dekring De Drijehornick kijkt in een ca-
non (tijdlijn) van 50 vensters terug op 
200 jaar historie. De vensters worden ie-
dere week aangevuld tot ze alle 50 op 
een rij staan.

1821 Vorming gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
In het Koninklijk Besluit van 17 augustus 
1819 wordt de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten gevormd per 1 ja-
nuari 1821. Feitelijk betekende dit dat de 

200 jaar historie. De vensters worden ie-

Foto: Freekje Groenemans

bestaande gemeente Nederwetten en 
Eckart werd gesplitst. Eckart werd bij 
de gemeente Woensel gevoegd en Ne-
derwetten werd toegevoegd aan Nue-
nen-Gerwen.

Meer weten? Kijk op www.ngn200.nl 
of ga naar www.drijehornick.nl

Gemeentehuis Beekstraat. 
Bron: archief heemkundekring 

De Drijehornick

Patrick van den Aker en (L) Tim Haentjes namens Jan Linders Nuenen

Run for KiKa Marathon
De gehele maand januari konden de klanten bij Jan Linders hun 
statiegeldbonnetjes doneren aan Run for KiKa marathon (Stich-
ting Kinderen Kankervrij).
Patrick van den Aker zet zich middels diverse acties in voor Kika en 
heeft deze statiegeldactie bij Jan Linders begeleid. De actie heeft 
het geweldige bedrag van € 266,40 opgebracht voor KiKa.
Een fantastisch mooie bijdrage in de strijd tegen kinderkanker, al-
dus Patrick van den Aker, die alle klanten dan ook hartelijk wil dan-
ken voor hun gedoneerde bonnetjes.

Uw bestellingen 
bij Primera
Beste klanten. Wat hebben wij u ge-
mist! Gelukkig hebben we in deze 
lastige tijd, nu een goed bericht voor 
u! Vanaf 10 februari zal afhalen mo-
gelijk zijn in onze winkel. Tevens voor 
onze post pakketzaken zijn we ook 
geopend zoals u al gewend was. We 
kunnen dan weer ons vast assorti-
ment voor u aanbieden. 

Hoe kunt u een bestelling bij ons 
plaatsen?
U kunt naar onze winkel bellen (040 
291 3301) en dan telefonisch uw be-
stelling plaatsen. 
Deze bestelling kunt u dan bij ons af-
halen. Verdere instructies krijgt u bij 
het opgeven van de bestelling. 

Onze openingstijden zullen vanaf die 
dag dan ook weer terug gaan naar: 
• maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 uur
• zaterdag: 09.00-17.00 uur 
• zondag zullen wij nog gesloten zijn.

We kijken enorm uit naar uw bestel-
ling en om u weer te kunnen begroe-
ten! Verder hopen we u hiermee vol-
doende geïnformeerd te hebben.

Team Primera-Risjamo

Vestiging wet Voorkeursrecht Gemeen-
ten op percelen Landgoed Gulbergen
Door Gerrit van Ginkel

Om de regie te behouden bij verdere ontwikkeling dient de wet Voorkeurs-
recht om te kunnen sturen bij verdere ontwikkeling. Er bestaat slechts een 
gentleman-agreement dat bij een verkoopovereenkomst de gronden van de 
Gemeente Nuenen direct zullen worden overgedaan aan de MRE.
Daardoor ontstaan er risico’s zonder zekerheden. Daarom dit amendement 
waarbij goedkeuring van de Gemeenteraad vereist wordt en betrokkenheid 
gevraagd werd in een vroeg stadium van de onderhandelingen.
Louis Koenen van W70 diende dit amendement in om meer zekerheid bij ver-
koop en doorverkoop.
De PvdA vond het amendement overbodig en de Combinatie eveneens.
Met een stemming van 8 voor en 11 tegen werd het amendement verworpen.
Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. 

Grote Clubactie biedt verenigingsleven helpende hand

Extra inkomsten clubs   
blijven hard nodig
Het kabinet verlengt het steunpakket voor de amateursport tot eind juni, 
maar extra inkomsten zijn meer dan ooit hard nodig. Ledenaantallen lo-
pen terug waardoor ook de inkomsten uit contributie teruglopen. Spaar-
tegoeden bij clubs raken op. Geld dat eigenlijk bedoeld is voor bijvoor-
beeld onderhoud aan het complex. Ook lopen clubs veel geld mis door 
het dicht blijven van de kantines, een belangrijke inkomstenbron. Al bij-
na 50 jaar ondersteunt de Grote Clubactie verenigingen op het gebied 
van sport, cultuur en muziek in de werving van extra inkomsten. Juist nu 
is dat zo noodzakelijk.

mogelijke actie. Door nieuwe tech-
nologieën en vele verbeteringen is 
de Grote Clubactie nog eenvoudiger 
dan ooit. Minder werk en een hogere 
opbrengst. Iedereen binnen de 
vereniging kan simpel en snel loten 
verkopen en zo geld ophalen voor de 
club. Jaarlijks halen verenigingen 
met de actie tussen de € 1.000,- en 
€ 30.000,- op. 80% gaat direct naar 
de club en deelname is gratis.

Volg het webinar
Benieuwd hoe de Grote Clubactie 
werkt en hoe jouw vereniging extra 
inkomsten kan realiseren? Schrijf je 
dan nu in voor het gratis webinar van 
de Grote Clubactie op donderdag 18 
maart of maandag 22 maart van 
19.30 tot 20.00 uur via de link: clubac-
tie.nl/webinargca of kijk op clubactie.
nl en vraag de informatiebrochure 
voor jouw vereniging aan.

Nu al 2.500 deelnemende 
verenigingen
Afgelopen jaar werd dankzij de ver-
nieuwde online verkoopmethodes 
een recordbedrag van € 9,5 miljoen 
door de deelnemende verenigingen 
opgehaald met de Grote Clubactie. 
Afgelopen maand werden de miljoe-
nen euro’s overgemaakt naar de 
deelnemende verenigingen aan de 
actie van 2020. Momenteel kunnen 
verenigingen zich weer aanmelden 
voor de Grote Clubactie van 2021. En 
daar wordt gretig gebruik van ge-
maakt. 

De Grote Clubactie 2021
Pas op zaterdag 18 september start 
de landelijke lotenverkoop van de 
Grote Clubactie 2021. Clubs die zich 
nu al inschrijven, worden op weg 
naar deze verkoopperiode begeleid 
in het opzetten van een zo succesvol 

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

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

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

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

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Tweede speelveldje op   
het Eeneind en niemand blij 
Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest op het Eeneind rondom de 
kavelruil Kleine Heiakker - Hoge Mikkert. De spanningen liepen hoog op. 
Regionale en plaatselijke pers hielden ons daarvan op de hoogte. Alle in-
grediënten voor een soap waren aanwezig. De Raad van Nuenen deed 
daar in de raadsvergadering van 4 februari nog een schepje bovenop.

Wij kunnen slechts gissen naar de be-
weegredenen van de fracties. O ja, 
elke woning is er één wordt er dan ge-
zegd, we komen in Nuenen toch al 
woningen tekort. Hoe consequent is 
dit, als we het bijvoorbeeld hebben 
over hoger bouwen?!

De Raad vond destijds bij het instel-
len van een Wijkraad, dat dit een be-
langrijk instrument is om bewo-
nersparticipatie inhoud te geven. Is 
het kinnesinne naar de Wijkraad van-
wege de aversie van een aanwonen-
de tegen de Wijkraad? Aversie van 
een deel van de Raad tegen leden van 
het College? 
Tijdens de raadsvergadering op 4 fe-
bruari is voor ons wel een grens be-
reikt. Voor ons is duidelijk dat veel 
raadsleden zeggen vóór inspraak en 
participatie te zijn. Maar als je naar de 
praktijk kijkt, dan raak je als inwoner 
van Nuenen het spoor bijster. 

Wij, fractie van de PvdA, zijn echt ver-
baasd over de uitslag van de stem-
ming hierover. Immers, de Wijkraad, 
het gekozen orgaan, was unaniem in 
zijn advies om het speelveldje op de 
Hoge Mikkert te handhaven. Tegen 
het bestemmen van de Hoge Mikkert 
als bouwkavel is, zo is al uit een en-
quête gebleken, weerstand op het 
Eeneind.

Dat advies spoorde 1 op 1 met het ad-
vies van het College van B&W. Appel-
tje eitje, zo dachten wij als fractie. Ech-
ter, een meerderheid van de Gemeen-
teraad besloot Hoge Mikkert als bouw-
kavel te bestemmen. Wat daarvan na 
bebouwing met 1 woning overblijft, 
kan als speelveldje gebruikt worden. 
Het is te verwachten dat de omwonen-
den in bezwaar gaan. En zo blijft er on-
rust en onlust bestaan. De Wijkraad is 
gefrustreerd, de omwonenden zijn ge-
frustreerd, wij zijn gefrustreerd.

Kleine meerderheid voor amendement en Raadsvoorstel

Eindelijk beslissingen over 
kavelruil Eeneind
Door Gerrit van Ginkel

De kavelruil op het Eeneind was een splijtzwam onder de bewoners van 
het Eeneind. De wijkraad was ook niet bij machte om een oplossing te be-
denken die de rust terugbracht in de kleine woongemeenschap.

Voor het CDA weegt het advies het 
zwaarst. Zij is tegen de kavelruil en 
wil de huidige situatie consolideren.
Nat.Nuenen had moeite met de fi-
nanciële onderbouwing van de ver-
andering van inkomsten voor de Ge-
meente en wil dat nog toetsen. De 
fractie voorzag wel dat een deel van 
de raad geen beslissing wilde nemen 
over het bouwkavel.

De wethouder van Brakel antwoord-
de dat dan de beide kavels ingericht 
zouden worden als speelterrein.

Het handelt hier om een kavel op de 
Mikkert waar de kleinste kinderen 
kunnen spelen en om een kavel aan 
de Heiakker aan het spoor dat als 
trapveldje in gebruik is. Dat veldje 
heeft een woonbestemming maar is 
door zijn ligging aan het spoor niet 
interessant voor verkoop.
Het voorstel van de Gemeente is nu 
om het speelveldje aan de Mikkert te 
bestemmen als bouwlocatie en het 
veldje aan de Heiakker om te be-
stemmen als speelveldje. Het amen-
dement wilde van nieuwe bouwka-
vel op de Mikkert 200 m² afhalen om 
in gebruik te nemen als kinderspeel-
tuintje.
Voor het amendement waren De 
Combinatie, D66, W70 en Nat.Nue-
nen. Tegen waren De PvdA, CDA, GL 
en de VVD. Daardoor waren er 10 
stemmen voor en 9 tegen het amen-
dement.
De stemming voor het aangepaste 
raadsvoorstel verliep zoals hierboven 
beschreven.
Op 25 maart zal in de volgende ge-
meenteraadsvergadering het gewij-
zigde bestemmingsplan geagen-
deerd worden.

Tweespalt oplossen
Voordat de stemmingen plaats von-
den werd er druk gediscussieerd over 
de voorstellen. Inspreker Igor Paulus-
sen van de Wijkraad hoopt dat de 
tweespalt opgelost zal worden. De 
wijkraad wil geen kavelruil die te link 
is voor kleine kinderen.
De VVD wil alles laten zoals het is.
De PvdA wil de Heiakker bestemmen 
voor oudere kinderen. Het andere ka-
vel (Mikkert) is meer geschikt voor 
kleine kinderen. Het amendement 
zal geen rust brengen op het Een-
eind.
D66 wil de knoop doorhakken. De 
jeugd heeft de toekomst. Daarom ka-
velruilen. De partij voorzag dat de te-
genstellingen opnieuw aange-
scherpt zullen worden met dit amen-
dement. De bewoners moeten ook 
eens met elkaar om kunnen gaan.
De Combinatie vond dat iedere keer 
weer wat anders boven kwam. Deze 
manier is een goed compromis.

Motie voor voorstel historisch 
erfgoed van Collse Hoeve
Door Gerrit van Ginkel 

Omdat de Collse Hoeve zowel architectonische als cultuurhistorische 
waarde heeft, werd door W70 en NN een motie ingediend. Dit alles om te 
voorkomen dat het hotel afgebroken zou worden om plaats te maken 
voor een Flex-campus waar 232 arbeidsmigranten en Nuenense starters 
gehuisvest kunnen worden.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 02-02-2020 EN 08-02-2021

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Lijsterbesstraat 5 Plaatsen opbouw, 
 aanbouw en dakterras 
Spegelt 86 Uitbreiden bedrijfswoning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Bakelaer 8 Aanbrengen uitweg 
Laan van Nuenhem 11 Vervangen dakkapel voorzijde 
 woning 
Nieuw Ervensestraat 13 Plaatsen erker, dakkapellen en 
 gevelwijzigingen voorzijde woning 
Olen, perceel G99 Plaatsen automatische kroosrek- 
 reiniger in Wilhelminakanaal 
Eikenlaan 22 Herbouwen woonhuis 

 Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein Standplaats Frietje Frits elke zater- 
 dag in 2021 vanaf 1 februari

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
08-02-2021 Nuenen c.a. Verordening Onroerende-  
  zaakbelastingen 2021 
08-02-2021 De Tienden 10 Melding Activiteitenbesluit  
  milieubeheer: Oprichten au-
to-  bedrijf AMZ Auto’s 
08-02-2021 Nuenen c.a. Verordening marktgelden 2021 
08-02-2021 Nuenen c.a. Besluit Algemene strekking:   
  Vaststellen tarieven werken voor  
  derden gemeente Nuenen 2021

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om be-
richten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.
nl

 VERGUNNINGEN PERIODE    

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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Groot feest in Dierenrijk:   
Olifantje Rashmi is geboren
Groot feest in Dierenrijk: er is een olifantje geboren! Moeder Htoo Yin Aye 
is afgelopen nacht bevallen van een kalfje. Het kleintje, het geslacht is 
nog niet bekend, heeft de naam Rashmi gekregen.

Het kleine Aziatische olifantje en zijn 
of haar moeder maken het goed. 
Deze kleine liet lang op zich wachten: 
moeder Htoo Yin Aye was al in de-
cember uitgerekend. “Maar bij een 
olifant heb je een marge van drie 
maanden, dus het had ook nog maart 
kunnen worden", vertelt Stephan Rij-
nen, hoofd dierenverzorger in Die-
renrijk. Een gemiddelde olifanten-
zwangerschap duurt 22 maanden.
Het kalfje werd vrijdagochtend vroeg 
om 3.30 uur geboren. “Zo'n geboorte 
is altijd toch een beetje spannend. 
Maar het ziet er allemaal heel goed 
uit." Volgens Rijnen had iedereen in 
de dierentuin naar de geboorte uit-
gekeken. "Het is toch heel bijzonder 
om dit mee te maken en zo'n kleintje 
te zien rondlopen. We hopen dan ook 
dat we dit ook snel weer met bezoe-
kers kunnen delen."

Feest
Rashmi, wat zonlicht betekent, is het 
eerste Aziatisch olifantje dat dit jaar 
in Europa is geboren. De afgelopen 
twaalf maanden kwamen er in Ne-
derland twee andere kalfjes ter we-
reld. In Dierenrijk was grote zus Jing 
de laatste geboorte, in maart 2018.
Deze geboorte is het tweede feestje 
deze week in Dierenrijk. Donderdag 
won de dierentuin ook al brons bij de 
ANWB-verkiezing ‘Leukste uitje van 
Noord-Brabant'.

Bron Dierenrijk

Foto Dierenrijk

Het wordt steeds duidelijker dat de re-
latie tussen de gemeenteraad en het 
College verslechtert. Dit leidt tot uit-
stel van beslissingen en compromis-
sen die niet optimaal zijn. Jammer 
voor de inwoners van Nuenen, want 
daadkracht is belangrijk in veel dos-
siers. Denk aan woningbouw, verkeer, 
duurzaamheid, Klooster, Hongerman.

En wie wil in de toekomst nog lid wor-
den van een Wijkraad? Wij pleitten als 
PvdA Nuenen al eerder voor duidelij-
ke spelregels. Wie mag wanneer en 
hoe meedenken en meepraten? Wat 
is de invloed op de beslissing? 
Wat wij als PvdA-fractie hieraan kun-
nen doen? Wij blijven waarde hech-
ten aan het oordeel van de gekozen 
wijkraden, blijven in collegiale sfeer 
met raadsleden en College in gesprek 
en ons inzetten voor de gehele Nue-
nense gemeenschap. Om het beste te 
doen voor Nuenen. Nuenen als een 
zelfstandige, kleine gemeente in een 
woelige wereld. Die het verdient 
voortvarend, professioneel en integer 
bestuurd te worden.

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Wesenbeek, fractievoorzitter.

Voor D66 was het geen monument. 
De PvdA wist dat het gebouw in zijn 
huidige status 40 jaar oud was. Er is 
van alles bijgebouwd in de loop der 
tijd. De plek heeft wel cultuur- histori-
sche waarde maar de motie om de 
Collse Hoeve als een gemeentelijk 
monument of een erfgoed met histo-
rische waarde te benoemen is on-
haalbaar.

De Combinatie vond het onderzoek 
toch de moeite waard. Het CDA vond 
het geen verkeerd initiatief voor ar-

beidsmigranten maar de boerderij 
moet wel behouden blijven.
NN heeft respect voor de historie en 
het gebouw moet niet tegen de vlak-
te. GL wilde de voorgevel laten staan. 
De VVD wist dat 20 jaar geleden al on-
derzoek gedaan is voor een monu-
mentenstatus. De provincie stemde 
niet in. De motie werd aangenomen 
met 12 stemmen en 7 tegen. De wet-
houder vertelde dat iedereen een om-
gevingsvergunning kan aanvragen 
maar er is nog niets beslist. Het komt 
25.03 op de agenda. 

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Jubileumboerenbruidsparen    
in Raopersgat
Carnaval, het feest van zotheid, spot en uitbundigheid en het getal 11 zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kennen een raad van elf, het 
carnavalsseizoen start op de 11e dag van de 11e maand en een jubileum 
wordt gevierd bij 11 jaar of een veelvoud daarvan. 

is verbonden, snakt er naar om haar 
muzikale bijdrage weer aan dit car-
navaleske gebeuren te kunnen leve-
ren.

Helaas, het is pas voorbij als het voor-
bij is. Door de gevolgen van het virus 
hebben sommigen onherstelbare 
emotionele of economische schade 
opgelopen of zullen dit mogelijk nog 
oplopen. Door samen te werken kun-
nen we alle problemen de baas. Onze 
gemeenschappelijke vijand is het co-
ronavirus! Laten we onze intelligentie 
en energie gezamenlijk positief ge-
bruiken om zo snel mogelijk weer te-
rug te kunnen naar het normaal en 
ons land dan op ludieke en carnava-
leske wijze en in een gezellige en ge-
moedelijke sfeer op z’n kop zetten.

Commissie 
Boerenbruiloft Raopersgat

In Raopersgat werd in 1978 de 1e 
boerenbruiloft gehouden. Sindsdien 
zijn er tijdens carnaval 42 boeren-
bruidsparen met gevoel voor traditie, 
ceremonie en humor in d’n onecht 
verbonden. Degene met gevoel voor 
cijfers en getallen zal al opgemerkt 
hebben dat in 2022 het 44 jaar gele-
den is dat in Raopersgat het 1e boe-
renbruidspaar in d’n onecht werd 
verbonden. Zoals veel andere activi-
teiten kan ook de boerenbruiloft in 
Raopersgat dit jaar niet doorgaan. 
Het is de 2e keer in de bestaansge-
schiedenis van de boerenbruiloft dat 
er geen nieuw boerenbruidspaar is 
onthuld. Hopelijk hebben we in de 
loop van dit jaar onze vrijheid terug 
en kunnen we de boerenbruiloft in 
ons jubileumjaar hervatten.

Wat we dit jaar wel kunnen en zullen 
doen, is aandacht schenken aan 
onze oud-boerenparen van wie het 
11 jaar of een veelvoud daarvan ge-
leden is dat hun boerenbruiloft 
plaatsvond. In 1988 werden Jan en 
Mien Aalders - de Vocht, in 1999 Ad 
en Betsie Donkers - Vorstenbosch en 
in 2010 Ton en Hannie Jacobs - Hees-
akkers in d’n onecht verbonden. He-
laas zijn Mien en Ad ons ontvallen. 
De boerenbruiloftorganisatie ziet er 
naar uit weer op pad te kunnen om 
in het diepste geheim een trouwlus-
tig stel te kiezen dat samen met hun 
getuigen de gangmakers van het 
volgende seizoen kunnen zijn. Ook 
het illustere muziekgezelschap ‘Ut 
Aaw Herremenieke van Liessent’ dat 
onlosmakelijk met de boerenbruiloft 

Klein� sjenie!   
3 Uurkes Vurraf 
gaat door in   
aangepaste vorm
Niet in je mooiste pèkske rondhossen 
in een bomvolle tent, maar wèl in je 
eigen huiskamer! 
Traditiegetrouw geeft Omroep Bra-
bant met 3 Uurkes Vurraf het start-
schot voor carnaval in Brabant. Voor 
de 32ste keer kan heel Brabant op 
vrijdag 12 februari vanaf 15.00 uur op 
carnavalsvrijdag genieten van de al-
lerbeste carnavalsartiesten, die wor-
den ontvangen door presentator Jor-
dy Graat. De aftrap van carnaval in 
Brabant is met 3 Uurkes Vurraf een 
traditie geworden. Een traditie die 
Omroep Brabant graag in ere houdt. 
Helaas is het onmogelijk met de hui-
dige coronamaatregelen om een sa-
menkomst in een grote feesttent te 
organiseren, maar er is een alterna-
tief gevonden. Daarbij roept Omroep 
Brabant iedereen op om carnaval 
binnen je eigen huishouden te vie-
ren; feest en geniet, maar doe dat wel 
coronaproof.
Met prijsvragen en via een loting zijn 
driehonderd huishoudens geselec-
teerd om als VIP het feest mee te vie-
ren. In de eigen huiskamer, waarbij 
de coronamaatregelen in acht wor-
den genomen. De feestvierders in 
deze huiskamers zullen in de uitzen-
ding te zien zijn op grote videoscher-
men op het podium. Ook wordt er 
live geschakeld naar de huiskamers 
waar de feestvierders in beeld te zien 
zullen zijn. 
3 Uurkes Vurraf is vrijdag 12 februari 
15.00 uur LIVE bij Omroep Brabant 
voor iedereen te volgen op televisie èn 
online. Omroep Brabant is te vinden 
bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant 
op kanaal 712), KPN-kanaal 507 en di-
gitaal op omroepbrabant.nl

Klippeltje 2021:       
dwèrs door coronatijd!
Al eerder gaf CV de Dwèrsklippels aan dat er helaas geen dwèrse activitei-
ten zullen, mogen en kunnen plaatsvinden in ons durrup. Wij beseffen 
echter dat onder velen van jullie toch een vraag zal zijn naar een ‘bepaald 
iets’…ofwel: ons jaarlijks klippeltje!

Collector’s item
Daarom is er dus ook gewoon een 
klippeltje 2021. Alhoewel ‘gewoon’? 
Er staat dit jaar wel een héél speciale 
tekst op:
DWERSKLIPPELS 2021
DWÈRS DOOR CORONATIJD

Een absoluut collector’s item, dat het 
verzamelaarshart sneller doet slaan!

Wat moet je doen?
Maak € 2,50 over op bankrekening 
NL92 INGB 0001 9745 45 t.n.v. Jan v 
Hassel. En vermeld je adres erbij, dan 
weten we waar we jouw klippeltje 
moeten afleveren. Ook voor eerdere 
jaren zijn er nog enkele klippeltjes te 
koop ad € 1,- Bestel nu, want klippel-
tje 2021 mag natuurlijk niet ontbre-
ken in jouw verzameling! 

Toch nog een beetje carnaval  
- de grote carnavalsquiz
Inmiddels weten we het wel… geen Hoogheden, geen optocht etc etc. 
Het carnaval op voorhand al afgelasten, is voor ons als besturen van de 
Gezamenlijke Carnavalsverenigingen Nuenen c.a. een zware beslissing 
geweest. Maar toen dit besluit in december viel, hadden we echt nog niet 
gedacht aan het feit dat we nu in een pittige lockdown zouden zitten met 
zelfs een avondklok. Helaas is het niet anders en we gaan door. 

in onze gemeente en zal er carna-
valszaterdag 13 februari vanaf 15.00 
uur 4 uur lang gequizet en gelachen 
worden vanuit het Quizcafé. Schrijf 
je gratis in (degrotecarnavalsquiz@
gmail.com) en doe mee! We gaan er 
ondanks alles een mooi feest van 
maken, dit jaar even geen carnaval 
samen maar lekker thuis. Wij gaan 
ons volledig storten op het nieuwe 
seizoen, een seizoen met Prinsen en 
Prinsessen, Optochten, muziekskes 
en heel veel carnavalsplezier! Hou 
nog ff vol, houd je aan alle maatre-
gelen en blijf gezond!

Fijne carnaval en tot volgend jaar
Besturen CV De Wetters, Road van 
Zatterdag, CV De Dwèrsklippels en 
CV De Narre-Kappen

Er zijn binnen de 4 verenigingen di-
verse initiatieven ontstaan om het 
carnaval niet stilletjes voorbij te la-
ten gaan. Vlaggen wapperen in de 
dorpen, ramen worden versierd, co-
ronacarnavalspakketten worden uit-
gedeeld en nog meer van die kleine 
dingen om het mooiste feest van het 
jaar niet over te slaan. Er zijn ook vele 
ideeën voorbij gekomen om toch 
iets van (online)carnaval te kunnen 
vieren maar met alle geldende maat-
regen valt dat niet mee. Uiteindelijk 
hebben een paar enthousiastelin-
gen zich vol op de organisatie van 
een online carnavalsquiz gestort, 
waarvoor veel dank. Namens de Ge-
zamenlijke Carnavalsverenigingen 
hebben zij een carnavalsquiz opge-
zet vol met vragen over het carnaval 

Door: Frank van den Heuvel, de helft van Krèk Inder 

Het gaat gebeuren. Helaas. Voor het eerst in mijn leven geen carnaval. Het 
is die impuls, die shot, actueler gezegd, die vaccinatie, die ik ieder jaar no-
dig heb om verder te kunnen. Het klinkt wat dramatisch, maar carnaval is 
zo’n cesuur in het jaar; zoals de intocht van Sinterklaas, de nachtmis met 
Kerstmis, de verrijzenis met Pasen en ga zo maar door. Het jaar is nu niet 
compleet. Natuurlijk kan ik Rob van der Laar, voorzitter van de Brabantse 
carnavalsverenigingen, napraten: ‘We kunnen zeggen dat we dit jaar geen 
carnaval hebben, maar we kunnen ook redeneren dat het voorseizoen op 
weg naar carnaval 2022 extra lang is.’ Tja, zo kun je alles verdraaien.

En toch, en toch: is carnaval dit jaar 
wel zo ‘gevaarlijk’? Misschien is het 
dit jaar wel minder gevaarlijk dan vo-
rig jaar, maar wisten we toen minder. 
Soms is minder weten ook een ze-
gen. Verder zijn er nu geen winter-
sporters die terugkomen met een vi-
rus dat verspreid wordt tijdens carna-

val. En er zijn steeds meer deskundi-
gen, zoals ikzelf en met mij een kleine 
17 miljoen Nederlanders, die zeggen 
dat er ‘meer aspecten spelen’ dan en-
kel medische. Hetgeen ook zo is. Plu-
riformiteit en veelzijdigheid is een 
breed gekoesterd iets tijdens carna-
val. En we missen deze maanden pre-

cies wat ons normaal altijd bindt: 
‘kerk, kroeg, kantoor, klas en, inder-
daad, karnaval’. Dat is niet gezond. 
Daarom een suggestie.

Ooit moeten we met zijn allen weer 
naar het normale leven. In dat kader 
is het goed ook dingen te durven, te 
experimenteren, uit te proberen. Is 
het een idee dat we in Nuenen een 
experiment gaan doen om te kijken 
wat wel kan? Dat betekent dat we ge-
durende enkele dagen, hoeft niet 
een hele week, maar vier dagen, alles 
loslaten en teruggaan naar pakweg 
de derde week februari 2020, een jaar 
geleden. Alles is open. Kantoren, win-
kels, cafés, een extra tent die we op-
bouwen en ga zo maar door. Je mag 
meer dan één persoon thuis uitnodi-
gen of, beter, je gaat met de hele 
groep extern. We besluiten dat we 
weer mogen zingen, schreeuwen, 
blazen, etc. We mogen elkaar weer 
aanraken op allerlei manieren: hos-
send, achter elkaar lopend (polonai-
se) of gewoon een arm om iemand 
heen. Kan zomaar warm, steunend 
en betrokken zijn. Niet bang zijn, 
maar gewoon doen. Ik las, als viro-
loog in opleiding, over het immuun-
systeem. De grootste vijanden van 
een goed functionerend immuunsys-
teem zijn: angst, stress, depressies. 
Laten dat nou net de dingen zijn 

waar we tijdens carnaval geen last 
van hebben. Sterker, deze worden 
opgeruimd, geparkeerd.

Terug naar Nuenen als testlocatie: in 
deze regio van Brainport Eindhoven 
werken we graag met ‘living labs’ om 
machines, chips en auto’s te testen. 
Waarom dit niet? Carnaval gaat in 
Nuenen gewoon door als in ieder an-
der jaar. Voor ouderen, jeugd, optocht, 
concert Carnavalesk, Club 111 en ga 
zo maar door. De prinses van 2020 
mag nog een jaar extra Dwèrsklippel-
land besturen. Daarmee zijn we mis-
schien ook de eerste carnavalslocatie 
waar een vrouw twee jaar achter el-
kaar opperhoofd is. Zowaar een extra 
experiment. Stel dat we deze mooie 
test gaan doen. Stel dat het druk is als 
vanouds. Stel dat niemand het corona-
virus krijgt. Stel dat we zo goed bidden 
tijdens de carnavalsmis dat God ons 
verhoort. Stel dat iedereen na de car-
navalsvakantie weer gelukkig aan het 
werk, naar school, etc. gaat. Dan is dat 
toch winst voor alles en iedereen. Na-
tuurlijk, sommige mensen zullen en-
kele dagen ziekelijk, verkouden, brak, 
etc. zijn. Zoals andere jaren. Dit zal 
zelfs als heerlijk herkenbaar fenomeen 
omarmd worden. Kortom: Nuenen 
kan nu echt dwèrs zijn en daarmee 
vooruitstrevend, revolutionair.

Het mooie is dat virologen uit de hele 
wereld naar Nuenen komen om dit 

prachtige gebied, deze meest nuttige 
testlocatie nader te onderzoeken. Het 
anti-Wuhan van de wereld. Toerisme 
naar Nuenen explodeert. Het zal Van 
Gogh een boost geven, maar deze 
schilder ook naar de achtergrond du-
wen. Misschien gaan mensen overal 
ter wereld wel meer aardappelen 
eten, omdat ze denken dat het daar-
door komt. Opperdorpsarts Pieter van 
Wijk gaat naar iedere talkshow om 
medisch wonder Nuenen uit te leg-
gen. Gerenommeerde tonpoaters als 
Den Dröge en Grard Eikul, die jaren-
lang als de grootste onzinvertellers 
van Zuid-Nederland gezien werden, 
zullen weer serieus genomen worden. 
De gemeente gaat een partnerschap 
aan met dat ene dorpje in Gallië dat 
Caesar weerstond: jumelage Van 
Gogh & Asterix. Theatergezelschap-
pen komen naar Nuenen om op te tre-
den. Apollo wordt herbouwd. Het 
nieuwe Philipsstadion komt in Nue-
nen. Eindhoven en andere gemeen-
ten vragen Nuenen om geannexeerd 
te mogen worden. Een volledig ver-
splinterde gemeenteraad wordt als 
bestuurlijke oplossing gezien. En bur-
gemeester Houben mag misschien 
wel voorzitter van het Veiligheidsbe-
raad van burgemeesters worden. Sor-
ry, nu draaf ik door, maar toch. Nue-
nen kan eindelijk echt dwèrs zijn. En 
het grote voordeel: ik heb dan alsnog 
mijn vaccinatie, maar dan de echte. 
Ook al werkt deze maar één jaar.

Jubileumboerenbruidsparen    

Klippeltje 2021:       

Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 11 februari 2021

Vecteezy.comVecteezy.com

Ik mis mijn jaarlijkse carnavalsvaccinatie  
of kan Nuenen een keer echt dwèrs zijn?
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Verwondering
Vandaag wil ik mijn verwondering omtrent de vrije meningsuiting en het mondkapje met 
u delen. 
In het begin van de coronacrisis werd door meneer Rutte en de Jonge aanhoudend gezegd 
dat niet medische mondkapjes niet werken. Ik kon dat toen niet geloven en ben daarom 
gaan uitzoeken wat er over geschreven is. Het leek mij, tot ik mij daar zelf in verdiepte, lo-
gisch dat ze wel zouden werken. Later ben ik door alles wat ik er over gelezen heb, over-
tuigd geraakt dat meneer Rutte en de Jonge toch gelijk hadden.
Uiteindelijk is mijn voornaamste bron; Ellanie de Bruijne, deskundige infectie-preventie 
van het Amsterdam UMC. Ze geeft les over het juiste gebruik van mondkapjes. Zij geeft aan 
dat het artsen en verpleegkundigen, bijna niet goed te leren is en dat dat voor de gewone 
burger helemaal niet te doen is. Zij zegt: "Bij juist gebruik, de juiste draagduur én de juiste 
mondkapjes kúnnen ze werken. Maar bij verkeerd gebruik vergroot je met een mondkapje 
juist de kans op besmetting." Dat risico zit er vooral in dat mensen heel veel met hun han-
den aan het mondkapje zitten: ze doen het tijdelijk onder hun kin of zetten het steeds op en 
af. "Dat doen ze met niet-schoon gemaakte handen, waarmee ze bijvoorbeeld net een 
deurklink hebben aangeraakt." 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173081/mondkapjes-wel-niet-dis-
cussie-viroloog-burgemeesters
En dit is precies wat ik zie gebeuren en wat niet te voorkomen is. Áls een mondkapje het co-
ronavirus tegen houdt (de meningen van deskundigen zijn hierover verdeeld), dan is er dus 
een kans dat het coronavirus in het gebruikte mondkapjes zit. Overal zie je mensen het 
mondkapje uit hun jaszak vissen, opzetten en daarna van alles aanraken… Er is bijna nie-
mand te vinden die de richtlijnen van het RIVM omtrent de mondkapjes opvolgt. Met alle 
kwalijke gevolgen, grotere kans op verspreiding van het coronavirus, van dien. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/instruc-
ties-mondkapje-dragen
Wat mij verwondert en verbaast is dat in het begin van de coronacrisis bijna iedereen 
dacht dat mondkapjes in Nederland nooit verplicht zouden kunnen worden en dat dat nu 
toch een feit is. Dit ondanks het feit dat het RIVM en de WHO maanden lang aangegeven 
hebben dat mondkapjes niet werken bij het bestrijden van het coronavirus. Ook onze bur-
gemeester beroept zich bij handhaving alleen op ‘de wet’ en heeft geen onderzoeken ge-
zien die het tegendeel bewijzen.
* Jaap van Dissel zegt op 1 april 2020: “Over niet-medische mondkapjes is het RIVM heel dui-
delijk: Als u een mondkapje op zou doen dan zou dat geen bescherming bieden, dat hebben 
we steeds gezegd en dat is nog steeds het standpunt". https://nos.nl/artikel/2350488-hoe-
iets-wat-geen-bescherming-biedt-toch-landelijk-geadviseerd-werd.html
* Minister de Jonge zegt op 3 april: “een niet-medisch mondkapje voegt niets toe, werkt 
niet, laten we dat nu niet doen. Het biedt alleen schijnveiligheid, we baseren ons op onze 
deskundigen en die staan in verbinding met de WHO”.
https://www.gids.tv/video/194712/hugo-de-jonge-vindt-verplichten-mondkapjes-onzin-
voegt-niets-toek
Ik zie om mij heen polarisatie door verschillende meningen, steeds meer toenemen en dat 
baart mij zorgen. Mensen zoals ik, die zich over het bovenstaande serieus zorgen maken, 
worden al snel in de hoek van corona-ontkenner, complotdenker of nog erger als asociaal 
weggezet. 
Weet u dat er een groep van meer dan 1000, alleen al Nederlandse artsen zich uitspreken 
tegen de huidige coronamaatregelen, waaronder de mondkapjesplicht? 
Zij beroepen zich op vele wereldwijde onderzoeken (met bron vermelding). Ik hoor hier 
nauwelijks iets over op het journaal of in kranten, ook dit baart mij zorgen. https://artsen-
collectief.nl/mondkapjes/

Hannie van de Wetering
Bio-Kracht Nuenen, Hannie.v.d.wetering@gmail.com

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

Niets geleerd
De gemeente attendeert ons via deze krant erop dat in perioden van vorst het afval in 
de kliko kan vastvriezen en derhalve niet of slechts ten dele wordt geleegd. Echter er 
moet voor volledige leging worden betaald. De waarschuwing klinkt op het eerste ge-
zicht sympathiek, maar is bij nader inzien perfide. Niet presteren maar wel een reke-
ning presenteren. Heeft de gemeente dan niets gemerkt en geleerd van de toeslagenaf-
faire? Ook daar werden burgers zonder nadenken tot betalen gedwongen.
Ik stel voor dat de chip in de kliko deze week wordt geblokkeerd. No cure, no pay.

Jan van Bruggen, Loenys van Lancveltlaan 14, 5671CN Nuenen
Tel. 040-2838896

Harrie de Vries, mijn vader, zittend op zijn bankje voor de Collse Hoeve.

Collse Hoeve slopen? Nee!
Ik las in het Eindhovens Dagblad dat de Collse Hoeve mogelijk wordt gesloopt. Ik wist 
niet wat ik las, ongelofelijk als dit echt gaat gebeuren! Er zijn al zoveel oude gebouwen 
in Nuenen verdwenen. Waar zijn we hier in Nuenen toch mee bezig?
Dit gaat mij echt aan het hart. Ik ben op de Collse Hoeve geboren en heb er mijn jonge 
jaren doorgebracht totdat ik trouwde en het ouderlijk huis verliet.
Mij is bekend dat toen de gemeente de boerderij in 1973 kocht, erover gesproken is dat 
de boerderij behouden zou moeten blijven. Maar ja, projectontwikkelaars gaat het 
vooral om het geld en ze hebben er verder geen boodschap aan. Ik ben er van over-
tuigd dat veel Nuenenaren hiervan staan te kijken. 
Burgermeester, wethouders en gemeenteraadsleden, laat dit niet gebeuren! De Collse 
Hoeve is een pronkstuk voor de hele gemeenschap en dat mag nooit en te nimmer ver-

loren gaan.
Ik hoop dat de gemeente dit ter harte 
neemt en er een stokje voor steekt.

Marinus de Vries, van 
Brunschothof 58, Nuenen

loren gaan.

Wordt eeuwenoude boerderij 
Collse Hoeve gesloopt?
Er zijn plannen voor de bouw van Flexcampus Nuenen op de gronden van 
en rondom hotel-restaurant de Collse Hoeve. De Collse Hoeve is geves-
tigd in een eeuwenoude boerderij aan de Collse Hoefdijk in Nuenen-Een-
eind. Op de plek die vrijkomt na de sloop van de boerderij is een grote 
parkeerplaats gepland. De Nuenense gemeenteraad heeft de plannen 
nog niet goedgekeurd. 

deze boerderij. Deze orde bevorder-
de van hieruit de ontginning van de 
Collse en Vaarlese Heide. In de 18e 
eeuw werd de boerderij eigendom 
van de familie Van Coll. In 1985 werd 
ze verbouwd tot hotel-restaurant.

‘Hier heur in thuis’
De Nuenense zanger Gerard van 
Maasakkers woonde van 1977 tot 
1980 in de eeuwenoude boerderij de 
Collse Hoeve (zie foto’s). In die pe-
riode bracht hij twee lp’s uit. ‘Komt er 
mer in’ verscheen in 1978 en ‘Vur de 
wind’ in 1980. Zijn lied ‘Hier heur in 
thuis’ is actueel in verband met het 
200-jarig bestaan van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Dat valt precies op 1 januari 2021. Op 
de site www.ngn200.nl staat te lezen: 
“Om ons gevoel van thuis, verbinding 
en trots uit te drukken, is gekozen 
voor het liedje van Gerard van Maas-
akkers: ‘Hier heur ik thuis’. Dat loopt 
als een rode draad door alle commu-
nicatie.” 

Een meerderheid van de raad is van 
mening dat de boerderij de Collse 
Hoeve zowel een architectonische als 
cultuurhistorische waarde heeft. “Wij 
vinden het van belang dat het Nue-
nens erfgoed wordt gerespecteerd 
en behouden”, aldus die meerder-
heid in de vergadering van 4 februari.

Historie
Het gemeentelijke informatiebord bij 
de Collse Hoeve vermeldt deze histo-
rie: De boerderij wordt al genoemd in 
de uitgiftebrief voor de gemeente-
grenzen van Nuenen-Gerwen van 
Hertog Jan II in 1300. De kloosterorde 
van de Wilhelmieten in ’s-Hertogen-
bosch werd in 1309 eigenaar van 

De Collse Hoeve ruim 40 jaar geleden. In de periode 1977-1980 woonde Gerard van 
Maasakkers in die boerderij (foto’s Cees van Keulen) 

Geniet nog meer van het sneeuw- 
landschap met vogels in je tuin!
Heerlijk hè, als buiten alles bedekt is met een dik pak sneeuw! Wil je het 
winterse plaatje nog mooier maken, haal dan vogels naar je tuin of bal-
kon door ze te voeren. Jij geniet van alle levendigheid om huis en de vo-
gels zijn je dankbaar voor wat extra hulp in barre tijden.

Verschillende soorten
Wanneer je verschillende soorten 
voer op verschillende manieren aan-
biedt, zul je ook meer verschillende 
soorten vogels in je tuin mogen ver-
welkomen. Probeer het maar eens uit 
door te variëren met voedertafels, 
voedersilo’s en voederhuisjes voor 
vetproducten. Zeker met de huidige 
temperaturen wordt het gegaran-
deerd druk in je tuin en zul je wellicht 
ook vogels zien die je niet eerder in je 
tuin zag. Zoals goudhaantjes, staart-
meesjes of een sperwer.
Op www.vivara.nl vind je een uitge-
breid aanbod aan voederhuisjes, 
voer en nestkastjes. Vivara biedt al-
leen kwalitatief hoogwaardig en ca-
lorierijk voer dat in eigen huis wordt 
samengesteld en gefabriceerd met 
de allerbeste ingrediënten. Helemaal 
mooi; als je hier bestelt, ondersteun 
je ook natuurbeschermingsorganisa-
ties, waaronder Vogelbescherming 
Nederland.

Wist je dat tuinvogels tijdens de hui-
dige koude nachten wel twintig pro-
cent van hun lichaamsgewicht kwijt-
raken? Ze moeten al hun vetreserves 
aanspreken om de lange nachten te 
overleven. Overdag hebben ze maar 
acht uur de tijd om voedsel te vinden 
om die tekorten weer aan te vullen. 
Met sneeuwval is dat extra moeilijk, 
omdat er nog minder natuurlijk 
voedsel beschikbaar is. Je kunt ze 
helpen door een vetbolletje - geen 
netjes, daar raken ze in verstrikt en 
het zorgt voor zwerfafval - op te han-
gen. Maar er zijn zoveel meer manie-
ren van vogels voeren, waar de vo-
gels blij van worden én waarmee je 
tuin of balkon er een stuk gezelliger 
gaat uitzien.

Welk vogelvoer?
Een geschikt aanbod van vogelvoer 
in tuin of op balkon bestaat uit za-
den, pinda’s en vet. Kijk bij het kopen 
van zadenmixen, zonnebloempitten 
en zonnebloemkernen vooral naar 
de energiewaarde die op de verpak-
king staat aangegeven. Vermijd ook 
onnodige opvulingrediënten zoals 
graszaden en linzen. Vetproducten, 
zoals vogelpindakaas, vetblokken en 
pindacakes vormen een waardevolle 
bron van natuurlijke energie voor vo-
gels. Vetbollen zijn overal te koop, de 
kwaliteit loopt echter sterk uiteen. 
Goedkope vetbollen zijn vaak ge-
maakt van afvalproducten en doen 
weinig goed voor vogels. Let ook bij 
vetproducten dus altijd op de ener-
giewaarde.
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Helaas is onze dirigent 

Trees Asmussen 
ons op zondag 31 januari 
plotseling ontvallen.

Een geweldig mens…
Zo GROOTS als ze klein was.

Bijna 25 jaar dirigent van Mondharmonica Orkest De Luchthappers.
We zullen haar heel erg missen. Het doet zeer! Trees, je was muzikaal 
erg kundig, soms veel te zacht, maar je STOND er!

Mondharmonica Orkest De Luchthappers

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

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

Hardwerkend, behulpzaam, lief, handig en vol met humor

Lucas Lijten
echtgenoot van 

Ria Lijten-Daamen

 7 maart 1939 4 februari 2021

  Ria
  Jolanda † en Michiel
   Anne en Tom
   Toon
   Tijs
  Esther en Albert
   Pleun
    Jip
  Gert-Jan en Natascha
   Luuk en Emma
   Bert
Dilis Ariens Camp 14
5674 VH Nuenen

Wij hebben in kleine kring afscheid van Lucas genomen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 februari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 14 februari 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 14 februari 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Aswoensdag 17 februari 19.00 uur: 
Oecumenische gebedsdienst, voor-
gangers van beide kerken.

Misintenties 
Zaterdag 13 februari 18.30 uur: Fran-
cien van Helvoirt - van Gompel; Drie-
ka van de Tillaart.
Zondag 14 februari 09.30 uur en 
11.00 uur: Jeanne Cuppers - van der 
Kooij; Jan van Liempt; Henk van de 
Vorst; Kees en Constant van Dongen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Charles 
van der Sommen, Jacob Catsstraat 6. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 14 februari 11.00 uur: vie-

ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Wim van 
Hout.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 februari 09.30 uur: viering 
met orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties
Piet Coolen. 

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

Op zondag 14 februari is er weer een 
Anders-dan-anders dienst. Dit keer 
met het onderwerp ‘Kerkmuziek door 
de eeuwen heen’. Voorganger is ds. 
Ada Rebel in samenwerking met een 
groep gemeenteleden. Er zal een col-
lecte zijn voor het ZWO-project in 
Ruanda. Om de livestream te kunnen 
volgen gaat u naar de pagina Verbin-
ding 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 1ste vrijdag: 17.30 uur. 
3. Aanvang gezongen H. Mis van 17 
februari (Aswoensdag): 18.00 uur. 
Houd voor de meest recente tijden 
het Informatieblad aan. 

Donderdag 11 februari, 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Verschijning van 
Onze Lieve Vrouw te Lourdes..
Vrijdag 12 februari, 07.15 uur H. Mis, 
de zeven H. Stichters van de Servie-
ten van Maria.
Zaterdag 13 februari, 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 
10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 14 februari. Zondag Quin-
quagesima. 08.00 uur gelezen H. Mis. 
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 15 februari, 18.30 uur H. 
Mis; gedachtenis van H. Faustinus en 
Jovita, martelaren.
Dinsdag 16 februari, 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 17 februari. Aswoensdag. 
18.00 uur Aswijding, askruisje en ge-
zongen H. Mis.

Alaaf…Carnaval, even uit je dak, maar nu even niet….

Gelukkig is de vastentijd  
coronaproof!
Hé, doe je mee? Met wat?
Nee, geen anti-snoep, anti-rook, anti-drink-actie tijdens de vasten.
Ja, wel voor klimaat, duurzaamheid, een groenere levensstijl…
Nee, wij kunnen de wereld niet redden….
Nee, wij zitten niet in de klimaattop, waar men het over minimale percentages 
heeft…
Nee, niet op de top, maar vanuit het dal, niet top-down, maar bottom-up.

We zien en horen om ons heen grote 
verhalen over klimaatcrisis en de kli-
maatverandering. Het is niet moeilijk 
om je daar snel lamgeslagen bij te 
voelen. Zijn er toch mensen te vin-
den, die geloven dat er nog wel wat 

te doen valt? Onderzoek: een kwart 
van de mensen in Nederland wil in 
2021 duurzamer gaan leven, vooral 
jongeren, de toekomst!

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 6 
en 7 (onder voorbehoud) te zien:
• Gesprek met de burgemeester 
• In de serie ‘de andere kant van co-

rona’: Bibliotheek Dommeldal
• Interview over de voorstelling ‘In 

Gesprek’ in Jo van Dijkhof
• Frits Rooijakkers 70 jaar ZLTO
• Nicole en John Geven in Max Pub 

Quiz op TV
• Syrische tennistrainer in Gerwen
• Carnavalslied van Gertje Raas-

sens en Dick Boonman
• Miekes kookgoed
• Brochure 26 vrouwelijke ge-

meenteraadsleden 1946-2020
• Geschiedenis en renovatie van 

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

rona‘: Myerle Hendrix

Makkelijker in en uit bed
Iedere week wordt een ander hulpmiddel uit de praktijk van Fysio- en er-
gotherapie Kwiek in Nuenen toegelicht door ergotherapeut Sofia Rodri-
gues Corralero. Weet u welk hulpmiddel dit is?

bed gaat u eerst op uw zij liggen. 
Hierbij kunt u de bedbeugel als extra 
ondersteuning gebruiken. Daarna 
trekt u de knieën op richting de borst 
en komt u rustig tot zit door op te du-
wen aan de bedbeugel. Naast het vei-
lig in en uit bed gaan, ondersteunt 
een bedbeugel ook met het anders 
gaan liggen in bed.
Voor meer info: tel. 06 271 953 67 of 
sofia@ergotherapiekwiek.nl 

Dit hulpmiddel is eenvoudig onder 
uw matras te plaatsen. Het is een 
bedbeugel en zorgt voor steun om 
makkelijker en zelfstandig in en uit 
bed te komen. Voor de schouders en 
rug is dit vaak veel prettiger dan een 
papegaai, ook wel bedheffer ge-
noemd. Bijvoorbeeld voor mensen 
die beperkingen hebben door 
krachtverlies of pijn aan de rug of ar-
men. Wanneer u overeind komt uit 

ergotherapie

Wat kunnen wij wel?
• Voedselproducten uit eigen dorp 

of streek kopen. 
• Eet noten, peulvruchten, padden-

stoelen, eieren of kaas i.p.v. dieron-
vriendelijke en CO2-uitstotende 
vleesproducten. 

• Tweedehands kleding kopen. 
Nieuwe kleding vraagt enorm veel 
van het milieu.

• Andere invulling van verplaatsen: 
minder vliegen of/en auto rijden, 
meer openbaar vervoer, wandelen 
en fietsen, dichterbij op vakantie.

• Afval beperken, minder plastic, 
composteren van GFT… enz. 

Je weet het, maar nu nog doen. Je kans 
is om iets te proberen in de vastentijd. 
En misschien bevalt het zo goed, dat je 
er na Pasen mee doorgaat. Pasen is 
nieuw leven, nieuwe levensstijl. Laten 
we het eens proberen met voeding.

Met wie??
Met ons. We zijn een groep mensen, 
die lid zijn van de ‘Groene kerk’. Maar 
we beperken ons niet tot de kerkle-
den. We vragen gemeenteleden, pa-
rochianen en ook alle dorpsbewo-
ners mee te doen om gedurende de 
vastentijd geen vlees te eten. 
We informeren en stimuleren ie-
dereen die mee wil doen via de web-
sites: www.pgn-nuenen.nl en www.
parochienuenen.nl. Je vindt ons on-
der https://groeneters.wixsite.com/
vasten. Je krijgt dan allerlei informa-
tie zoals: Vega recepten, een foot-
print test, mogelijkheden om te rea-
geren en recepten te delen, enz. 
Nederlanders zijn gezonder gaan 
eten en vaker vegetarisch. Nuenena-
ren ook? Doe mee!!

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
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Stedelijk College Eindhoven start 
nieuw programma bovenbouw mavo 
Stedelijk College aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven start in school-
jaar 2021-2022 met een nieuw, praktijkgericht programma in de boven-
bouw van de mavo.

een certificaat voor het praktijkge-
richt programma. 

Hoe ziet deze nieuwe mavo eruit? 
• In de bovenbouw van de mavo krij-

gen leerlingen naast de theoreti-
sche vakken vijf lesuren per week 
les in een praktijkvak. Een goede 
combinatie van denken en doen! 

• Leerlingen ontwikkelen brede, 
praktische vaardigheden zoals on-
derzoeken, ontwerpen en planma-
tig werken. Deze vaardigheden be-
reiden leerlingen nog beter voor op 
verschillende opleidingen (havo en 
mbo) en beroepen. 

• Het praktijkgerichte onderwijs 
wordt samen met bedrijven uit de 
regio ontwikkeld en uitgevoerd. Zo 
leren leerlingen bijvoorbeeld ook 
hoe je een gesprek voert met een 
opdrachtgever. 

• Thema’s als duurzaamheid, techno-
logie, gezondheid en globalisering 
komen aan bod bij de nieuwe mavo. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
via communicatie@silfo.nl
https://stedelijkcollege.nl

De mavo verandert vanaf 2024 voor 
alle scholen in Nederland. Stedelijk 
College Eindhoven, locatie Oude 
Bossche Baan, is de enige school in 
Eindhoven die haar leerlingen dit 
programma al in het nieuwe school-
jaar mag aanbieden voor het profiel 
Zorg en Welzijn in de bovenbouw. 
Naast theoretische lessen komt er 
een praktijkgericht programma bin-
nen het profiel dat de leerling heeft 
gekozen in de bovenbouw. 

De Oude Bossche Baan borduurt hier 
voort op het succesvolle praktijkge-
richte programma in de onderbouw. 
Komend schooljaar (2021-2022) gaat 
de Oude Bossche Baan het praktijk-
gerichte programma aanbieden aan 
derdejaars mavoleerlingen die het 
profiel Zorg en Welzijn hebben geko-
zen. Zij ontvangen aan het einde van 
de opleiding een mavodiploma dat 
toegang geeft tot havo en mbo-4. 
Daarnaast biedt de school ook een 
praktijkgericht programma aan voor 
leerlingen die het profiel Economie & 
Ondernemen of Techniek hebben ge-
kozen. Leerlingen van die profielen 
ontvangen, naast hun mavodiploma, 

Sluitingsdatum: 
15 februari

Wie schrijft het 
beste verhaal  
over ’Tweestrijd’?
Na het succes in 2019 heeft Cultuur 
Overdag, in samenwerking met Bi-
bliotheek Dommeldal, besloten op-
nieuw een verhalenwedstrijd te or-
ganiseren met het thema van de 
Boekenweek als inspiratiebron. Het 
thema van de Boekenweek 2021 is 
’Tweestrijd’. Door de coronacrisis is 
het thema zeer actueel; tegelijker-
tijd is het ook tijdloos en universeel. 
Zijn we immers niet iedere dag in 
tweestrijd over wat te willen en wat 
te doen? Over wat we van iets vin-
den en wat we er vervolgens mee 
doen?

Woon je in Nuenen c.a., Son en Breu-
gel, Geldrop/Mierlo of Heeze/Leen-
de? Houd je van schrijven? Klim dan 
in pen of grijp je toetsenbord; schrijf 
een mooi en pakkend verhaal geïn-
spireerd door het thema ‘Tweestrijd’. 
Laat je je fantasie de vrije loop of spit 
in je geheugen naar bijzondere erva-
ringen. 

Zoals bij iedere wedstrijd zijn er ook 
een aantal spelregels, zoals: het moet 
gaan om een verhaal (geen gedicht) 
van maximaal 600 woorden dat door 
de schrijver is verzonnen of werkelijk 
is gebeurd. 

Alle spelregels zijn terug te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl/verhalen-
wedstrijd 

Een driekoppige jury beoordeelt de 
verhalen. De vijf beste inzendingen 
lezen op zondag 14 maart tijdens een 
‘digitale’ finale hun eigen verhaal 
voor, waarna de jury bekend maakt 
wie het winnende verhaal geschre-
ven heeft. De winnaar ontvangt een 
boekenbon, krijgt eeuwige roem en 
publicatie in diverse media.

Stuur je verhaal o.v.v. voor- en ach-
ternaam en volledig adres vóór 15 
februari naar verhalenwedstrijd@
cultuuroverdag.nl

Online bingo bij jeugd BCL
Met de organisatie van een nieuwe ‘online bingo’ probeert Badminton 
Club Lieshout contact te houden met haar leden. Samen sporten is im-
mers in deze lockdown periode niet toegestaan dus kunnen de leden el-
kaar ook niet treffen. Om de contacten binnen de vereniging tóch warm 
te houden ontwikkelen de vrijwilligers steeds weer nieuwe initiatieven: 
deze keer een online bingo voor de jeugd.

men met jeugdbegeleider Ainara 
Vandegard ook wat leuke prijsjes bij-
een gescharreld, waardoor het ook 
nog écht spannend kan worden. Vóór 
de bingo worden alle jeugdleden van 
bingokaarten voorzien en een inlog-
code: op die wijze kan iedere deelne-
mer digitaal, en dus veilig, aansluiten 
en mee doen. 

Jaarvergadering ook online
Met deze aanvullende activiteiten 
hoopt Badminton Club Lieshout de 
leden bij elkaar te houden. Fysiek 
sporten en elkaar treffen kan ‘nu even 
niet’ en dus moeten zaken anders 
georganiseerd worden. Dat geldt bij-
voorbeeld ook voor de komende 
jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring op 25 februari a.s. Die (verplich-
te) jaarlijkse bijeenkomst waar het 
bestuur openheid van zaken geeft en 
goedkeuring van de leden krijgt over 
het gevoerde beleid zal dit jaar óók 
online georganiseerd worden. De le-
den ontvangen ook hier vooraf alle 
gegevens voor.

Op de agenda van de jeugd stond 
deze week een avondje ‘verkleed 
badminton’. Het mag duidelijk zijn 
dat deze agenda al lang voor de coro-
nacrisis en daarmee samenhangen-
de lockdown is samengesteld: Bad-
minton Club Lieshout organiseert 
immers naast het reguliere trainings-
programma steeds weer aanvullende 
activiteiten om de leden dichter bij 
elkaar te brengen. Omdat het ‘ver-
kleed badminton’ nu niet door kan 
gaan heeft de jeugdbegeleiding ge-
kozen om er een ‘online bingo’ van te 
maken. De vrijwilligers blijven crea-
tief: ze zoeken steeds weer naar een 
alternatief waarbij steeds gekeken 
wordt naar wat wél kan, in plaats van 
wat níet kan. 

Carnaval
De online bingo zal in het teken staan 
van carnaval: het verkleed badmin-
ton stond dat immers ook. Om die re-
den is er dan ook een heuse dressco-
de aan de bingo verbonden. Be-
stuurslid Tim van Bommel heeft sa-

Vorig jaar kon nog nét, voor de coronacrisis, wél verkleed gebadmintond worden

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 6

Horizontaal: 1 amfi bie 6 afwezig 11 titel 12 verlies 14 Romanum Imperium 16 schuld 
18 werkschuw 19 spelleiding 21 koraaleiland 22 staat in Amerika 24 bereide dierenhuid 
25 pl. in België 26 langs 27 Bijbelse priester 29 pl. in Flevoland 30 reinigingsmiddel 
32 huisvuil 34 landbouwwerktuig 35 onder andere 37 gil 40 halsmisdrijf 44 jaartelling 
46 pausennaam 47 handvat 48 grote bijl 50 lokaal 52 soort appel 54 vriend 55 godsdienst 
57 insect 58 rangtelwoord 59 Greenwichtijd 60 beroep 63 bijwoord 64 na 65 boomscheut.

Verticaal: 1 Grieks eiland 2 verdrukking 3 paardje 4 en dergelijke 5 verslag 
6 deel v.e. geschrift 7 uitroep van afkeer 8 plaaggeest 9 insecteneter 10 lompe vrouw 
11 staat in Amerika 13 vogeleigenschap 15 Europese vrouw 17 dreun 20 kleur 22 laag 
23 sprookjesfi guur 26 vliegend dier 28 elpenbeen 31 via 33 bloeiwijze 36 doende 
37 onbehaard 38 voordat 39 claxon 40 drasland 41 wilde haver 42 op die plaats 
43 herfstbloem 45 haardracht 49 broodje 51 uiting van vreugde 53 gevangenis 
54 spijskaart 56 schaakterm 58 mannetjesbij 61 pers. vnw. 62 Militaire Politie.

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

T O T F I E T S I E L
R E L E E N T A M L E
A R M V E R S L A G E E D
G A Z A K I A A P B E

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

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

Oplossingen wk 5
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

DOMINOEFFECT

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.

ALANT
ALARM
ALPEN
BREUK
CLOWN
CREDO
DIENARES
FRICTIE
FRIES
GANZEN
GRIFFELMES
HOEFDIER
KAMGAREN
KORPS
LIBERO
MAAIER
NAPRET
NOODWINKEL
OEFENING
OMROEPLAND
ONDANK
ONMIN
ONTKENNEN
OPLADEN
PLASMA
PURMEREND
RADIO
SOEZEN
SOLOZANGER
SPORTVROUW
TRIMMER
TWIST
VASTLOPEN
VEDEL
VENETIE
VLOOT
WEGKEILEN
WONDER
ZEBRA
ZEGGE
ZITZAK
ZOGEHETEN

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

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

1 3 8 5
9 5 4 8

4 3
2 9 8

3 4
6 1 9

7 5
5 9 2 4

2 3 5 7

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 4, Dhr. / Mw. van Houtum, Nuenen.

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.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
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Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Wijzigende omstandigheden 
afscheid

e actuele voorschri en rondom 
een uitvaart in deze corona e -
riode vindt u terug o  onze site o  
htt s vdsta en.nl coronavirus
uitvaart. o veranderen de toege -
stane aantallen genodigden 
regelmatig, net zoals de voor-
schri en voor een ha je of een 
drankje na a oo . it vraagt veel 

e ibiliteit van nabestaanden. ant 
de ene dag mogen er  geno -
digden komen en de volgende dag 
nog maar . ie nodigt u dan nog 
uit, of eigenlijk wie niet  ok het feit 
dat eerder uitges roken wensen niet 
altijd gevolgd kunnen worden, voelt 
heel vervelend

n dat allemaal in een tijd, die een 
jaar geleden nog onvoorstelbaar 
was. isschien kunt u al maanden -
lang uw kleinkinderen niet knu elen. 

f wellicht kunt u nog altijd geen 
troostende arm om die vriend slaan, 
of een afscheidskus geven aan een 
dierbare. 

Techniek helpt
oorheen onvoorstelbaar, maar 

helaas realiteit voor nu.  N et zoals 
een afscheid nu, met minder 
mensen, zonder die troostende 
arm van anderen. uist dan is er 
zoveel behoe e aan troost, contact, zoveel behoe e aan troost, contact, 
aandacht van mensen dichtbij. 

elukkig beschikken we wel over de 
technische middelen om via strea -
ming meer mensen bij de uitvaart 
te betrekken. aar het blij  toch 
anders dan velen zouden willen. 

Onze gesprekken vooraf
e vroegere thuisges rekken na een 

overlijden doen we waar mogelijk 
online of bij ons in het uitvaartcen -
trum, zodat we ons kunnen houden 
aan de  richtlijnen. et is 
goed te weten dat ondanks deze 
be erkingen onze betrokkenheid 
onveranderd blij . e zijn ook nu 
gevoelsmatig dichtbij, waardoor we 
u nog altijd goed kunnen bijstaan.

Troost
ndanks alle be erkingen doen wij 

ons uiterste best om er een mooi 
afscheid van te maken. aarbij 
het gevoel centraal staat, naast 
de ersoonlijke herinneringen aan 
uw overleden dierbare. amen 
met u zorgen we voor een waardig 
afscheid, dat voelt als die troostende 
arm om u heen  warm, ersoonlijk 
en dichtbij.

Met afstand het meest dichtbij.
We leven alweer bijna een jaar in een wereld, die helemaal in het teken 
staat van corona. In plaats van dat maatregelen versoepelden, werden 
deze de afgelopen tijd alleen maar strenger. We blijven de richtlijnen van 
het RIVM volgen in de hoop dat deze ons brengen naar de wereld van 
weleer, waar velen van ons enorm naar uitkijken.

Nederwetten 
speurt!
DOEN! Nederwetten organiseert 
weer een hele leuke nieuwe activi-
teit: een mini Wèttegij’t?! Quiz Speur-
tocht. Natuurlijk mag iedereen hier, 
gratis, aan deelnemen.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk 
om een nieuwe editie van de Wèt-
tegij’t?! Quiz te organiseren. Vandaar 
dat het idee is ontstaan om een ande-
re gezellige, actieve coronaproof ac-
tiviteit te gaan organiseren.
Op de website van de vereniging 
komt een link naar het Wèttegij’t?! 
Quiz speurboek. In het speurboek 
staan diverse opdrachten waarvan 
de oplossing in Nederwetten ligt. Het 
is de bedoeling om wandelend door 
Nederwetten de oplossingen te vin-
den en de opdrachten te vervullen. 
Het speurwerk kan op ieder moment 
gedaan worden. Ook is het mogelijk 
om het speurwerk over meerdere da-
gen te verdelen. Het is dus een ideale 
activiteit om in de carnavalsvakantie 
lekker de benen te gaan strekken en 
in Nederwetten te gaan speuren. Het 
dringende advies is om de actuele 
coronaregels op te volgen.

Het speurboek is vanaf vrijdag 12 fe-
bruari gratis beschikbaar. Ga hiervoor 
naar de website van de vereniging: 
www.doennederwetten.nl. De echte 
speurders die kans willen maken op 
de titel ‘Wèttegij’t?! speurder’ dienen 
de antwoorden voor 1 maart 2021 te 
mailen. 
Dorpsgenoten, trek je wandelschoe-
nen aan en ga speuren! We wensen je 
veel wandelplezier en succes met 
speuren!

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

Niet iedereen kan zich voorstellen dat Eeneind en Vaarle 
ooit behoorden tot de ultieme vakantiebestemming voor rijke stedelingen 
van boven de rivieren. Het was per trein goed bereikbaar, het stationnetje 
lag ver buiten de dorpskern onder de rook van Eindhoven en zo kon het 
gebeuren dat scheepsbouwkundige ingenieur Adriaan Schippers uit Rot-
terdam in oktober 1918 de Collse hoeve kocht met maar liefst 42 hectaren 
grond. De prijs: 28.000 gulden. In 1931 liet hij een tweekapper bouwen aan 
de Parallelweg en twee jaar later kocht hij er nog een huis, dat hij voortaan 
als zomerhuis gebruikte. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben er onver-
getelijke vakanties doorgebracht. Op de Collse hoeve mochten ze koeien 
melken en aardappels rapen bij boer De Vries. Ze zagen kalfjes geboren 
worden en reden er paard. Aan alles komt een eind, Adriaan overleed, de 

kinderen werden groot en de Coll-
se hoeve werd restaurant. Wat zal 
de toekomst brengen?
Op de foto Ingrid en Maya Schip-
pers bij boer De Vries op de Collse 
hoeve.
Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 303 
en verder.

kinderen werden groot en de Coll-

Connected to Namibia:   
Sieraden met een missie
In onze vorige artikelen hebben we geschreven over het opzetten van 
een webshop om de projecten van Connected to Namibia te kunnen fi-
nancieren.De shop is nu een feit. Misschien moet er hier en daar nog wat 
verbeteringen worden aangebracht. Het is een proces waar we toch conti-
nu mee aan de slag gaan. We staan open voor suggesties. We moeten wel 
in het oog houden dat de opzet van de shop door vrijwilligers wordt ge-
daan en dat heeft ook zijn beperkingen. Maar toch.

den waar in de nummering een N 
voor staat, zijn afkomstig uit Nami-
bië. De sieraden met een E zijn ge-
maakt van edestenen en met een Z 
van zoetwaterparels. De keuze is dus 

De sieraden die via de shop op onze 
website, www.connectedtonamibia.
nl/shop, worden verkocht zijn alle-
maal met de hand gemaakt en geen 
sieraad is precies hetzelfde. De siera-

Sneeuwploeg Dorpsraad 
Lieshout meteen actief 
De ‘sneeuwploeg’ van de Dorpsraad Lieshout was al enkele jaren ‘in ruste’. 
Daar is dit jaar duidelijk verandering in gekomen. Na de voorspelde val 
van een dik pak sneeuw is de ploeg meteen uit haar winterslaap ontwaakt 
en direct aan de slag gegaan. Met inzet van vrijwilligers en apparatuur 
hebben ze meteen op de eerste dag al de belangrijkste stoepen in Lies-
hout schoongemaakt, zodat de veiligheid én dus de leefbaarheid in het 
dorp, ondanks de sneeuwval gegarandeerd kan worden.

De sneeuwploeg was meteen actief in de dik-besneeuwde straten van Lieshout

zeer divers. Iedere maand wordt een 
nieuwe serie sieraden aan de shop 
toegevoegd. De opbrengst van de 
sieraden wordt nu gebruikt voor toi-
let en doucheruimte bij de school in 
Ombyarundu, regio Ruacana. 

We hebben bij de school en voor de 
gemeenschap in het najaar van 2020 
waterfaciliteiten op zonne-energie 
kunnen realiseren. Een uitkomst ze-
ker nu met Covid-19 en de hygiëni-
sche maatregelen die daarbij horen. 
Het was daarom een grote wens om 
ook toilet en douchefaciliteiten te 
krijgen. Het team in Namibië heeft 
hiervoor het nodige huiswerk ge-
daan en heeft gekozen voor ver-
plaatsbare kant- en klare- units, wel-
ke weinig onderhoud vragen. Met 
speciale trucks worden deze naar de 
plaats van bestemming gebracht en 
op de watervoorziening aangeslo-
ten. We proberen een gesloten sys-
teem te maken waarbij het afvalwa-
ter op een natuurlijke manier wordt 
gezuiverd, zodat het weer gebruikt 
kan worden voor de groentetuinen. 

Het project zal ongeveer € 15.000,- 
gaan kosten. Wilde Ganzen zal ons 
weer helpen om over een gedeelte 
van dit bedrag een premie te geven. 
Maar daarvoor moeten we wel nog 
een resterend bedrag zelf opbren-
gen. Met de verkoop van sieraden 
zou dat een goede impuls zijn. 

Valentijnsdag of iemand iets geven 
als waardering of voor een verjaar-
dag. Er zijn allerlei mogelijkheden om 
iemand in het zonnetje te zetten met 
een prachtig sieraad. 

Helpt u mee? 
Uiteraard is een donatie ook welkom. 
IBAN: NL43INGB0005219398.

In het najaar heeft CTN droogtehulp 
gegeven voor de boeren in het Zui-
den van Namibia. Positief nieuws: na 
2 jaar heeft het daar bijna overal flink 
geregend! 

Toos Verbruggen

Sneeuwruimplan
Het ‘sneeuwruimplan’ van de Dorps-
raad Lieshout is de afgelopen jaren 
verder verfijnd en in de steigers ge-
zet. Samen met de vrijwilligers Frits, 
Ilse en Arie heeft Kees Heldens de 
wijze van werken vastgelegd. En dat 
alleen voor het moment dat het no-
dig zou zijn. Gezien het snel wijzigen-
de klimaat leek immers een mogelij-
ke inzet nog ver weg.

Aan de slag
Maar, deze week was het plots zo ver 
en is de ploeg op zondagochtend 
meteen aan de slag gegaan. Ieder 
met hun eigen sneeuwruimer -een 
benzine aangedreven rijdend appa-
raat met roterende borstels- zijn Frits, 
Ilse en Arie meteen de belangrijkste 
stoepen in de kern van het dorp gaan 
schoonmaken. Onderling hebben ze 

voor dat schoonmaken een overzich-
telijke verdeling gemaakt, zodat 
maximaal efficiënt gewerkt kan wor-
den en de stoepen snel begaanbaar 
zijn.

Veiligheid
Met deze snelle en efficiënte inzet le-
vert de ‘sneeuwploeg’ een welkome 
bijdrage aan de leefbaarheid van Lies-
hout: vooral als het plots zoveel ge-
sneeuwd heeft. Veiligheid is immers 
belangrijk voor de inwoners, zeker als 
ze tóch even de straat op moeten.

Kijk ook eens op www.dorpsraad-
lieshout.nl en zie welke leefbaar-
heidsinitiatieven de Dorpsraad Lies-
hout ondersteunt.
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LINDEBLAADJES CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

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

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

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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

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

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

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

gevestigd te Lieshout

Vacature

Wat bieden wij?
• Een markt conform contract
• Een intensieve opleiding en coaching
• Professionalisme
• Een zeer afwisselende job en grote variatie in werkzaamheden
• Een dynamisch team met leuke collega’s

Functie eisen:
• Je genoot een technische opleiding of gelijkaardig door ervaring
• Je bent handig en kan probleemoplossend denken
• Sanitaire kennis is een pluspunt
• Je bent ondernemend, werkt nauwkeurig en je bent een team speler
• Je bent communicatief
• In bezit van een rijbewijs
• Je bent fl exibel

Solliciteren?
Je sollicitatie is welkom op info@resporepair.nl

Respo Repair Service is meer dan 50 jaar specialist in het repareren van esthetische schades in en rondom woningen. 
Wij hebben speciale procedures ontwikkeld om inkepingen, krassen, deuken, putjes,… te herstellen in diverse harde materialen. 
Onze reparaties worden vakkundig en op een hoogwaardige manier afgewerkt. Door onze unieke reparatieprocedés lossen we 
uw schadeproblemen perfect op zonder aan kwaliteit in te leveren. Als expert in reparaties kan u op ons rekenen voor diverse 

reparaties aan uw sanitair (bad, douche,…), badkamermeubelen, aanrechtbladen, kozijnen, tegels e.d. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Monteur / reparateur
Functieprofi el:

Als monteur bij Respo Repair Service ga je zelfstandig op pad met een bedrijfsbus. Je bezoekt particuliere en zakelijke klanten 
om ter plekke de oppervlakteschade aan bijvoorbeeld sanitair, kozijnen, aanrechtbladen, tegels,…. te repareren. 

Daarnaast plaats je als reparateur ook inzetbaden en inzetdouches.

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

Het Steenen Huys 30, Nuenen | Tel. 040 - 780 2232
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Controle is 

kosteloos

Voorkom klachten aan 
uw gebitsprothese

Neem contact met ons op

Een jaarlijkse controle op pasvorm en slijtage is ons advies. Zo voorkomt u problemen 
met uw kaak of prothese. Wanneer u door blijft lopen met een versleten gebits-
prothese brengt dit onherstelbare schade toe. Naar verloop van tijd slinkt de kaak 
waardoor de pasvorm niet meer optimaal is. Dit kan leiden tot pijnklachten en 
blijvende vervorming van het tandvlees. Tijdens een controle kan ook slijtage tijdig 
gesignaleerd en behandeld worden zodat u langer plezier heeft van uw gebits-
prothese.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat een gebitsprothese goed onderhouden wordt en 
regelmatig gecontroleerd. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van uw gebit-
sprothese en praten, eten, lachen en uzelf zeker voelen over uw gebit! Om deze reden 
is een controle afspraak bij ons altijd kosteloos.

Neem contact met ons op voor het maken van een controle afspraak.
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