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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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Hete erwtensoep 
en een lief dessert 
van spicy  
chef Soenil

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

BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Bestuurswissel 
bij Atelier 
Nuenen

Spetterende 
carnavalsweek 
Wentelwiek

Kiest voor de leraar
Kiest voor gratis kinderopvang
Kiest voor veelzijdige schooldag 
Kiest voor een nieuwe studiebeurs.

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

ONDERWIJS

Arbeidsmarkt, belastingen, sociale 
zekerheid radicaal veranderen 
zodat zoveel mogelijk mensen  
hun eigen leven kunnen inrichten.

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

WERK EN 
INKOMEN

Deze week als bijlage  

Uitslag Heel Nuenen Loopt!
Bijna drie weken lang heeft iedereen de Heel Nuenen Loopt! route kun-
nen lopen en dat hebben dan ook veel kinderen, pubers en volwasse-
nen gedaan. Het is natuurlijk lastig om iets leuks te organiseren in deze 
bijzondere coronatijd, maar hier kunnen we toch wel spreken van een 
succes. De tocht is erg goed bezocht door jullie allemaal! Wij willen jul-
lie via deze weg ook bedanken voor de leuke respons die we hebben 
mogen ontvangen.

maar tien jaar is. “De combinatie was 
leuk”, vertelt haar moeder Annema-
rie: “Een heerlijke wandeling bij mooi 
weer, laagdrempelig en met leuke 
raadseltjes, die heel slim in elkaar wa-
ren gezet en waarvoor je je hersens 
moest gebruiken. Het is zó leuk dat 
de jongerenwerkers en de scouting 
deze moeite doen. Het was echt een 
leuke activiteit en het ging er vrolijk 

Naast een gezellige wandeling met 
leuke opdrachten stonden er natuur-
lijk ook prijzen op het spel. De drie 
besten van de rode route en de drie 
besten van de groene route hebben 
een mooie prijs gewonnen.

De volgende teams hebben gewonnen:

Route rood:
1e  De Meisjes van de Wit
2e  Speurders
3e  De 3 generaties - 
  Meisjes Stravens-Coolen

Route groen:
1e  Julie en Charlie
2e  MFR21
3e  Slimpo’s

De prijzen zijn mogelijk gemaakt 
door de gemeente Nuenen en al co-
ronaproof door de jongerenwerkers 
en de scouting overhandigd of er zijn 
afspraken gemaakt met de teams.

Maandagavond ontving Julie haar 
prijs in het bijzijn van haar moeder en 
oudere broer Mees, die bezorger is 
van Rond de Linde. Julie heeft samen 
met haar ouders en hondje Charlie 
één keer de grote kinderroute voor 
de jongeren gelopen, hoewel ze nog 

De derde prijs in de groene route is gewonnen door team Slimpo’s

Julie ontvangt haar eerste prijs in het bijzijn van haar moeder Annemarie en broer Mees

NUENEN

Complimenten!!
Bezorgers van Rond de Linde hebben 
afgelopen week ondanks de barre 
winterse omstandigheden gezorgd 
dat Rond de Linde bij alle bewoners 
op de mat lag. Dat verdient een dik 
compliment.

Rond de Linde

Woningnood bij jongeren in beeld
Door Janneke Mes

Er is een groot woningprobleem voor jongeren. Ze vallen tussen wal en 
schip; te veel inkomen voor een sociale huurwoning, en koop- of particu-
liere huurwoningen zijn weer te duur. Als jonge inwoner van Nuenen ving 
ook Valerie Nolte vaak bot bij het zoeken naar een betaalbare woning. Zij 
besloot om hier iets aan te gaan doen. 

hiervoor uitgenodigd in zijn studio 
op zaterdag 27 februari. Valerie heeft 
zelf de aftrap al gegeven, zie foto. 
Dus als je tussen 18 en 35 jaar oud 
bent, woningzoekend bent (nu of in 
de toekomst) en wilt meewerken aan 
deze expositie, kun je je opgeven 
voor 25 februari via info@johngeven-
studios.nl of https://johngevenfoto-
grafie.nl/ons-team/john-geven. 

Meer informatie over de woon-coö-
peratie en het expositieproject Buil-
ding Faces is te vinden op de site 
www.vrijevolkshuisvesting.nl

Naar aanleiding van een enquête is 
duidelijk naar voren gekomen hoe 
groot de disbalans in Nuenen is tussen 
woningvraag en -aanbod voor jonge-
ren tussen 18 en 35 jaar. Hieruit is een 
initiatief naar voren gekomen om een 
woon-coöperatie op te richten voor 
jongeren en starters die de eigen wo-
ningnood willen oplossen door middel 
van het bouwen van betaalbare wo-
ningen. Samen met Pieter Huijbregts, 
die veel inhoudelijke kennis heeft op 
het gebied van wonen en bouw, is Va-
lerie hierin de drijvende kracht om jon-
geren bij elkaar te brengen, zichtbaar-
heid te geven aan de knelpositie van 
jongeren en het creëren van oplossin-
gen hiervoor.

Building Faces
John Geven, raadslid bij de gemeen-
te, vernam van dit initiatief en wilde 
hieraan meewerken. Hij heeft aange-
boden om de jongeren in Nuenen 
letterlijk een gezicht te geven door 
middel van een online expositie, Buil-
ding Faces. Als professioneel foto-
graaf wil hij deze jongeren in zijn stu-
dio gaan portretteren op een 
artistieke manier. Jongeren worden 

Een dank je wel aan alle sponsoren van de ijsbaan

De Oud Prinsen bedanken    
alle sponsoren van de ijsbaan 2021!
A Jansen BV, BAN Bouw, Fons Linders Tuinmeesters, Mark Swinkels MSE Control, 
Reclamebedrijf Bloks, Van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling

aan toe.” De prijs is een bouwpakket 
met een zonnecel, die beweegt op 
zonne-energie. Een duurzaam ca-
deau dat past bij het idee van buiten 
zijn en bewegen.

Wij bedanken iedereen voor de inte-
resse en deelname! Mocht je geïnte-
resseerd zijn in ons werk, kijk dan op 

onze websites, instagram of op onze 
Facebook pagina’s.

Team jongerenwerk LEVgroep
 en scouting Rudyard Kipling

Insta: @jongerenwerknuenen
FB: LEV Nuenen
www.levnuenen.nl
FB: Scouting Rudyard Kipling
www.Rudyardkipling.nl
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE: AFVALAPP BLINK

Kent u de afvalapp van Blink? Hier vindt u alle 
informatie over afvalinzameling (o.a. de inza-
meldagen). U kunt ook meldingen aanzetten 
om berichten te ontvangen over het ophalen 
van afval en ander 
nieuws. Download 
de app via de Play/
App store.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

OMBOUWEN LED-VERLICHTING 
START OP 17-02
De gemeente Nuenen gaat de straten ten noorden van de 
Berg en de Beekstraat voorzien van Led-verlichting. Aan-
vankelijk zou aannemer Dynniq in de week van 8 februari 
starten met het ombouwen van de openbare verlichting, 
maar door het extreme weer van vorige week is dat uit-
gesteld. De werkzaamheden starten nu woensdag 17 fe-
bruari. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met het Klant Contactcentrum 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 auto 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 ko-
men ophalen. Dit kan tot 
uiterlijk 4 mei 2021, daar-
na wordt het voertuig ter 
vernietiging afgevoerd. 

MAAK VAN JE MONDKAPJE 
GEEN ZWERFKAPJE 
Helaas zien we nog steeds vaak mondkapjes op straat lig-
gen. ‘Zwerfkapjes’ vervuilen niet alleen de omgeving. Er 
bestaat ook een kans dat het mondkapje besmet is met 
het coronavirus. Wanneer kinderen het nietsvermoedend 
oppakken, zou dit kunnen leiden tot besmetting. Gooi een 
gebruikt wegwerpmondkapje daarom altijd in de (rest)
afvalbak!

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

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

AFVALINZAMELING WEER 
GESTART
Door de extreme weersomstandigheden was er vorige 
week geen afvalinzameling. Vanaf zaterdag 13 februari is 
de afvalinzameling weer opgepakt. Op de website van 
Blink (www.mijnblink.nl) en in de afvalapp van Blink vindt 
u de laatste informatie en actuele inzameldagen. Daar 
staan bijvoorbeeld ook de extra inzameldagen GFT+E van 
woensdag 24 en donderdag 25 februari.

MILIEUSTRAAT WEER OPEN
De milieustraat was vorige week gesloten vanwege het 
extreme weer. Vanaf vrijdag 12 februari is de milieustraat 
weer open. Openingstijden vindt u op onze website (www.
nuenen.nl/milieustraat) of in de afvalapp van Blink.

om berichten te ontvangen over het ophalen 
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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

Iedere dag verse kant en klaar 
maaltijden uit eigen keuken!

Hachee Pakket
500 gram vlees, uien en kruiden  ...................... 7,50
Carpaccio Misto
“Biefstuk met pesto, spinazie en parmaham”
 ......................................................... 100 gram 2,55
Varkenshaas Saté+Saus
“Kant en klaar, uit eigen keuken”  ..... per zakje 2,95
Italiaanse Biefstukrol
.......................................................... 100 gram 2,05
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Gebraden Fricandeau
“Uit eigen keuken”  ........................... 100 gram 1,95

KOOPJE

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

SPECIAL

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

*

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)

Klantenservice 
medewerker gezocht!
Op zoek naar een leuke parttime baan 
bij een familiebedrijf met � exibele 
werktijden? Sluit je dan aan bij ons team!

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan een e-mail naar:

 sfrencken@frencken.nu
www.frencken.nu 

Taxi naar vaccinatie
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de coronavaccinatie 

in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, 
maar geen vervoermiddel?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar de 
vaccinatie locatie brengen. Wij halen u thuis op, brengen u naar 
de locatie en wachten daar op u tot u klaar bent en brengen u 
weer naar huis.
Introductie prijs: vanuit Nuenen € 59,- 
Vanuit Gerwen of Nederwetten € 64,-

Geldig tot en met 28 februari 2021

Reserveer tijdig maar uiterlijk zes uur voor de vaccinatie 
afspraak, bel daarvoor naar tel: 040-2402079,
bereikbaar ma. t/m vrij. van 10.00 tot 16.00 uur. 

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi. 
Online kunt u ons vinden op wilnutaxi.nl

Voor andere ritten kunt u ons ook bellen 040-2097241.

Voorkom klachten uw 

gebitsprothese

Controle is 

kostenloos

Het Steenen Huys 30, Nuenen 
 Tel. 040 - 780 2232

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Expo i.s.m. Museum Helmond en Eindhovens Dagblad

Carnavalsfoto’s op gevel  
van De Cacaofabriek
Tot en met vrijdag 19 februari, worden op de gevel aan de zuidzijde van 
De Cacaofabriek foto’s geprojecteerd van het Helmonds carnaval. Voor 
de projecties heeft De Cacaofabriek de samenwerking gezocht met Muse-
um Helmond en het Eindhovens Dagblad. Museum Helmond heeft een 
kleine collectie foto’s van het Helmonds carnaval van fotograaf Martin 
Parr en vanuit het Eindhovens Dagblad zijn er bijdragen van de fotogra-
fen René Manders, Kees Martens, Ton van de Meulenhof en Sem Wijnho-
ven. De expo draait elke avond van 18.00 uur tot 21.00 uur. Ook is er een 
win-actie via de Facebook pagina van De Cacaofabriek.

valsfoto’s van Parr. Door de expositie 
op de gevel van De Cacaofabriek is er 
dus ook tijdens de lockdown toch 
een onderdeel van de collectie van 
het museum zichtbaar.

Eindhovens Dagblad
Ook de fotografen van het Eind-
hovens Dagblad hebben een gewel-
dig archief met beeldmateriaal van 
het carnaval. De fotograaf René Man-
ders dook in het archief om een aan-
tal speciale foto’s op te duiken. Deze 
foto’s vormen samen met foto’s van 
Parr een sfeervolle herinnering aan 
het carnaval van de afgelopen jaren 
en meteen ook een doorkijkje naar 
hoe we het in de toekomst weer kun-
nen gaan vieren.

Publieksactie
Voor het publiek heeft De Cacaofa-
briek een mooie winactie. De mooi-
ste, grappigste of meest ontroerende 
carnavalsfoto wint namelijk een 
mooie prijs. Check voor alle ins en 
outs de Facebook pagina.

Dit jaar zal carnaval en alle feesten 
die daarbij horen natuurlijk een stuk 
kleiner en vooral thuis en online zijn. 
De Cacaofabriek, sinds een aantal ja-
ren de locatie voor het traditionele 
lerarenbal op de vrijdag voorafgaand 
aan het carnavalsweekend, zal met 
deze ‘gevel expo’ tijdens de carna-
valsdagen op een bijzondere manier 
aandacht besteden aan het Hel-
monds carnaval. Zo hebben we toch 
nog een beetje ‘het carnavals gevoel’.

Martin Parr
In 2012 verbleef de beroemde Engel-
se fotograaf gedurende het carnaval 
in Helmond. Met zijn camera bezocht 
hij de meeste verenigingen, feest-
tempels en achterafzaaltjes die de 
stad rijk is. Als buitenstaander had hij 
oog voor de bijzondere rituelen die 
bij het carnaval horen, zoals de instal-
latie van de raad van elf, de dansma-
riekes en de carnavalsmis op zondag-
ochtend. Het museum verwierf met 
steun van de Vereniging Vrienden 
van het Museum een tiental carna-

Expo i.s.m. Museum Helmond en Eindhovens Dagblad

Credit photo: Martin Parr / Museum Helmond

Eenvoudiger eten
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?

de soorten: zwaarder of lichter, ge-
hoekt of buigbaar of verdikt voor be-
tere grip. Aangepast bestek wordt in-
gezet wanneer iemand last heeft van 
de gewrichten van de handen door 
reuma of wanneer het vasthouden 
van standaard bestek niet meer lukt. 
Smakelijk eten!

Voor meer info en/ of advies op maat: 
sofia@ergotherapiekwiek.nl of tel. 06 
271 953 67.

Deze hulpmiddelen kunnen ervoor 
zorgen dat het eten aangenamer ver-
loopt en zijn erop gericht om dit zelf-
standig te blijven doen. Het gaat 
hierbij om een noppenbord en aan-
gepast bestek. De noppen houden 
de boterham vast waardoor u met 
één hand een boterham kunt smeren 
en snijden. Dit wordt bijvoorbeeld 
gebruikt door mensen die een be-
roerte hebben gehad. Het aangepast 
bestek is verkrijgbaar in verschillen-

Carnaval
Vecteezy.com

Donderdag 18 februari 2021

Vecteezy.com

Spetterende carnavalsweek Wentelwiek
Na een paar weken thuisonderwijs, mochten de kinderen van Kindcen-
trum de Wentelwiek afgelopen maandag weer naar school. Uitgerekend 
de week voor carnaval, perfect dus voor een spetterende coronaproof 
feestweek! Een vet programma werd in elkaar geflanst en de school 
versierd.

Jumbo Kernkwartier. Wat een top-
pers! Daarna waren in de groepen al-

Op maandag was er ‘Gekke Hoedjes 
dag’, dinsdag lekker ‘Super Fout’, 
woensdag (hoe kan het anders) the-
ma ‘Blauw- Geel- Rood’ en donder-
dag doe eens ‘Raar met je haar’. Wat 
een geweldige creaties hebben wij 
voorbij zien komen. Genieten voor 
jong en oud met een grote ‘G’! De 
stemming zat er meteen goed in en 
er kon extra goed gewerkt worden!

Carnavalsvrijdag
Als klap op de vuurpijl... ging op vrij-
dag iedereen helemaal los met zijn of 
haar leukste, gekste, coolste, mooiste 
carnavalspèkske. Het programma 
vond voor elke groep in de eigen klas 
plaats. ’s Morgens om 8.30 uur was er 
de aftrap met een feestelijk en heer-
lijk coronaproof carnavalsontbijt, 
verzorgd en mogelijk gemaakt door 
de Ouderraad en sponsoring van 

Een     
mysterieuze   
keienlegger
Het Nuenense Dwèrsklippelgat is al 
dagen in rep en roer over een myste-
rieuze keienlegger. De 100-en kleine 
geel geschilderde keitjes sieren het 
Nuenens dorp tijdens het gemis van 
onze traditionele carnaval.
Ze worden gevonden door heel Nue-
nen, in het park, bij de schaatsbaan 
van de oud prinsen, bij voordeuren 
en als troost voor onze gesloten kroe-
gen zodat niemand vergeten wordt 
in deze tijd. Ze worden massaal ge-
deeld op Facebook en Instagram en 
zijn het gesprek van de dag. Maar wie 
is deze mysterieuze keienlegger?

Wordt vervolgd...

lerlei gezellige carnavaleske activitei-
ten: een modeshow met heuse prijs-
jes, muziekbingo, spelletjes, en de 
‘solonaise’. Uiteraard had Groep 8 een 
knappe prinses Julia, stoere prins Ro-
wen en een jolige Raad van 10. Nu 
heerlijk genieten van de vakantie al-
lemaal!pers! Daarna waren in de groepen al- lemaal!

Kamer stemt unaniem voor motie 
aanvullend MRI-onderzoek
De motie met betrekking tot het standaard aanbieden van aanvullend 
MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor de jaar-
lijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel is met algehele stem-
men aangenomen door de Tweede Kamer. Alle ogen zijn nu op demissio-
nair staatssecretaris Paul Blokhuis gericht die met de betrokken partijen 
spoedig met een plan van aanpak moet komen.

borstkanker rond bij wie de tijdige de-
tectie van de tumor afhankelijk is van 
dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wa-
nen zich na het standaard bevolkings-
onderzoek ten onrechte veilig.

Radioloog Ritse Mann (Radboud 
UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is ont-
zettend opgelucht en dankbaar voor 
deze massale steun van de Kamerle-
den. Het aanbieden van MRI-
screening wordt breed gedragen. 
Het was onbegrijpelijk dat deze 
groep vrouwen zo aan hun lot werd 
overgelaten terwijl voor hen een be-
wezen effectief aanvullend MRI-on-
derzoek beschikbaar is dat levens-
reddend kan zijn. Dit niet aanbieden 
kon ik mijn patiënten niet uitleggen 
en dat hoeft gelukkig ook niet meer.’

Marjolein de Jong, bestuurder van 
het Alexander Monro Ziekenhuis, 
vult aan: ‘Dit is geweldig nieuws voor 
deze grote groep vrouwen. Eindelijk 
erkenning en een oplossing voor dit 
grote probleem waarvoor we al zo 
lang aandacht vragen. Het was niet 
meer te verkopen om het probleem 
te negeren terwijl er een oplossing 
voorhanden is. We zien uit naar een 
spoedig plan van aanpak. Vanzelf-
sprekend hopen we dat deze groep 
vrouwen in de tussentijd, totdat deze 
oplossing is geïmplementeerd, zal 
worden opgevangen door hun zorg-
verleners.’

Van verschillende kanten werd de af-
gelopen maanden aandacht ge-
vraagd om het eerdere besluit van 
Blokhuis, het niet standaard aanbie-
den van aanvullend MRI-onderzoek, 
te herzien. Via diverse brandbrieven 
en gesprekken met uitgebreide on-
derbouwing werd door onder andere 
de Nederlandse Vereniging voor Ra-
diologie, het Alexander Monro Zie-
kenhuis, de onderzoeksgroep van de 
DENSE-Trial en Borstkanker Vereni-
ging Nederland het grote belang van 
dit aanvullende MRI-onderzoek on-
der de aandacht gebracht.

Uit het tien jaar durende nationale on-
derzoek de ‘DENSE-Trial’ bleek dat bij 
17 per 1000 vrouwen met heel dicht 
borstweefsel borstkanker werd opge-
spoord met een aanvullend MRI-on-
derzoek. Bij de gewone mammografie 
werd geen afwijking gezien in deze 
groep. Het aanvullende MRI-onder-
zoek is bewezen effectief, uitvoerbaar 
(RIVM) en betaalbaar. Toch werd eer-
der door Blokhuis besloten voor al 
deze vrouwen in Nederland dat hen 
dit aanvullende MRI-onderzoek niet 
zou worden aangeboden. Er lopen 
momenteel zo’n 1.360 vrouwen met 

ergotherapie

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten 
heeft de afgelopen jaren vooruit-
gang geboekt. Toch blijft verbetering 
van de zorg noodzakelijk. Borstkan-
ker is al jaren de meest voorkomende 
vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar 
wordt in Nederland bij ruim 17.000 
vrouwen borstkanker (inclusief voor-
loperstadium) geconstateerd. Dat 
betekent dat ongeveer 1 op de 7 
vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-
25% van de nieuwe patiënten is jon-
ger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er 
nog altijd 3.200 vrouwen aan borst-
kanker; dat zijn er 9 per dag.

Einde aan onzekerheid voor jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel

Een     
mysterieuze   
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SPECIALE WEBSITE VERKIEZINGEN
Op onze speciale website https://verkiezingen.nuenen.nl/ vindt u 
alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen van 15/16/17 maart 
2021. U vindt er onder meer de stemlocaties en belangrijke informatie 
over het stemmen.

CO2-WEETJE
Wist u dat:
• Isoleren de eerste en relatief eenvoudige stap 

naar verduurzamen is 
• Je nooit spijt krijgt van isolerende maatregelen
• Ervaring leert dat uw woning door deze maat-

regelen comfortabel warm is en blijft
• Isoleren van muren en dak vaak maar één dag werk is
• Er steeds meer reclame op tv is voor isolatiemaatregelen
• De overheid deze maatregelen fi nancieel ondersteunt 
Lees en leer meer over isolatie: www.verbeterjehuis.nl 

 VERGUNNINGEN      
 PERIODE 09-02-2020 T/M 15-02-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Kemenadelaan 23 Dichtmaken carport 
Witte Hondpad Kappen bomen 
De Spijkert  Plaatsen tijdelijke woonunit  
perceel naast nummer 21  
Laan door de Panakkers 35 Verhogen erfafscheiding 
Gerwenseweg 3 Rooien populier 
De Beemel 26 Wijzigen voorgevel 
Parkstraat 3 Plaatsen dakkapel en vluchttrap 
Witte Hondpad 16 Aanleggen uitrit 
Ter Warden 30 Verlenging beslistermijn aanvraag 

oprichten woonhuis 
Collseweg 27 Verlenging beslistermijn aanvraag 

oprichten bedrijfsgebouw 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Oudenstein 1 Plaatsen overkapping / tuinhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeekseweg 42 Oprichten tijdelijke mantelzorgwoning

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
11-02-2021 Egelantierlaan, Europalaan,  Wet geluidshinder  
 Geldropsedijk,      
 Hondsdrafstraat      

en Oranjestraat te Nuenen  
11-02-2021 Landgoed Gulbergen Aanwijzingsbesluit 

Landgoed Gulbergen
12-02-2021 Nuenen c.a. Diverse bekendmakingen 

inzake Tweede 
  Kamerverkiezingen

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 berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

• Isoleren van muren en dak vaak maar één dag werk is
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De 15 PLUSPUNTEN van 50PLUS
1. Het koopkrachtverlies van 20 procent dat gepensioneerden hebben 

geleden, moet de komende vier jaar worden gerepareerd.
 Daarvoor:
 •  worden de pensioenen na 10 jaar stilstand geïndexeerd en zijn 
  pensioenkortingen definitief van de baan;
 •  komt er een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden 
  rekenrente;
 •  zorgt het pensioenstelsel voor een stabiel pensioen voor huidige en 
  toekomstige generaties.

12. Mantelzorgers moeten een goe-
de ondersteuning krijgen. Zonder 
gezonde mantelzorgers kunnen 
kwetsbare mensen niet thuis blij-
ven wonen.

13. Geweldsdelicten waarvan oude-
ren en mensen met kwetsbare 
gezondheid slachtoffer zijn én 
agressie tegen hulpverleners 
worden zwaarder gestraft.

14. Ouderen die eenzaam zijn krijgen 
een tablet- en digivaardigheids-
cursussen.

15. Afschaffing van de verhuurders-
heffing. Het vrijkomende geld in-
zetten op alternatieve woonvor-
men met zorg.

2. 50PLUS wil een volledige AOW-
uitkering op 65-jarige leeftijd.

3. AOW-ers krijgen een 13e maand.
4. Het eigen risico in de gezond-

heidszorg gaat terug naar 200 
euro. 50PLUS wil dat gekeken 
wordt of het eigen risico helemaal 
kan worden afgeschaft.

5. De huurprijzen van sociale wo-
ningen worden de komende vier 
jaar bevroren. Alleen inflatieaan-
passingen.

6. Het minimumloon wordt structu-
reel verhoogd.

7. Gemeenten zijn verplicht een 
woon-leef-visie te ontwikkelen 
voor de komende 20 jaar. Er moe-
ten kleinschalige woonvormen 
met zorg worden gebouwd in vei-
lige, groene en leefbare wijken. 
Zodat iedereen oud kan worden 
in een zelfstandige woning.

8. 50PLUS wil terugkeer van de ba-
sisbeurs. Studeren is voor ie-
dereen.

9. Meer wijkagenten zichtbaar op 
straat.

10. Leeftijdsdiscriminatie op de ar-
beidsmarkt wordt tegengegaan.

11. De zorg wordt dichtbij georgani-
seerd zodat verpleeghuiszorg en 
kleine specialistische ingrepen 
thuis kunnen plaatsvinden.

Liane den Haan
lijsttrekker 50PLUS

De Flex- Campus in Nuenen
De fractie van W70 was waarschijnlijk net als u, verbaasd te lezen dat er al 
vergevorderde plannen zijn om in Nuenen een z.g. Flex-campus te bou-
wen op het terrein van de Collse Hoeve. 

markant gebouw uit de 19e eeuw 
staat, dat zeer gezichtsbepalend is 
voor de omgeving. En meerwaarde 
heeft als het gaat om het karakter 
van Nuenen in het algemeen, en het 
Eeneind in het bijzonder. Om deze 
mooie boerderij en bijgebouwen nu 
te slopen voor een aantal flats, en 
parkeerplaatsen, dat gaat W70 net 
een stap te ver.

Het gebouw integreren in een plan 
voor woningbouw om zo een aan-
sluiting van het nieuwe Nuenen te 
creëren met het oude Nuenen dat 
zou volgens W70 een uitdaging moe-
ten zijn voor elke ontwikkelaar.

W70 heeft zich altijd uitgesproken 
voor woningbouw, waarin alle doel-
groepen zich kunnen vinden, dus 
ook arbeidsmigranten. Als we kijken 
naar het uiteindelijke doel, een Cam-
pus waar zowel arbeidsmigranten, 
als starters, en alleenstaanden een 
betaalbare woning kunnen krijgen, 
spreek dat W70 zeer aan.
Ook voor spoedzoekers kan hier een 
plaatsje zijn. Het is echter de vraag of 
bepaalde doelgroepen zoals expats 
en studenten zitten te wachten op 
een 30m2 woning op 4 kilometer af-
stand van het Nuenense centrum.

Maar stel dat dat wel zo zou zijn dan 
vinden we nog dat het op die plek 
niet past. Niet op die plek waarop een 

Loodgieters verwachten  
veel waterschade bij dooi
De vrieskou zorgt voor topdrukte bij de verwarmingsbedrijven door ha-
perende cv-ketels. Installateurskoepel Techniek Nederland verwacht dat 
de invallende dooi tot veel waterschade zal leiden. Wanneer het water in 
kapotgevroren leidingen weer gaat stromen, loopt het door scheuren in 
de leiding weg. Wie de leidingen controleert en scheurtjes aantreft, doet 
er goed aan nu al een deskundige loodgieter in te schakelen.

gelopen week al veel meldingen bin-
nen van bevroren leidingen en wa-
termeters. De bedrijven zijn volop 
bezig met het verhelpen van de pro-
blemen om erger te voorkomen. 
Toch verwachten de installateurs dat 
de grote drukte nog moet komen. In 
veel woningen en andere gebouwen 
komt de vorstschade pas aan het 
licht wanneer de dooi invalt. Tech-
niek Nederland verwacht daarom 
komende week een hausse aan mel-
dingen.

Problemen zelf voorkomen 
Bewoners kunnen zelf veel doen om 
problemen door kapotgevroren lei-
dingen te voorkomen. Techniek Ne-
derland raadt aan om leidingen nu al 
te controleren. Vertoont een leiding 
scheurvorming, dan is het raadzaam 
om meteen de watertoevoer af te 
sluiten en een loodgieter in te scha-
kelen. Controle is vooral belangrijk bij 
kranen die minder vaak worden ge-
bruikt, zoals de buitenkraan en kra-
nen in bijkeukens, garages en schuur-
tjes. Leidingen in kamers op de kou-
de oostkant van een woning zijn ex-

Bevroren leidingen en watermeters
De loodgieters die aangesloten zijn 
bij Techniek Nederland kregen de af-
gelopen week al veel meldingen bin-
nen van bevroren leidingen en wa-
termeters. De bedrijven zijn volop 
bezig met het verhelpen van de pro-
blemen om erger te voorkomen. 
Toch verwachten de installateurs dat 
de grote drukte nog moet komen. In 
veel woningen en andere gebouwen 
komt de vorstschade pas aan het 
licht wanneer de dooi invalt. Tech-
niek Nederland verwacht daarom 
komende week een hausse aan mel-
dingen.

Daklekkages 
Bij huizen waar noodreparaties aan 
daken zijn uitgevoerd, kunnen lekka-
ges ontstaan. Een hemelwaterafvoer 
die bevroren is geweest, begeeft het 
wanneer de temperatuur boven nul 
komt. Ook kunnen dakpannen dan los 
gaan zitten en lekkages veroorzaken

Bevroren leidingen en watermeters 
De loodgieters die aangesloten zijn 
bij Techniek Nederland kregen de af-

Wij vinden dat nu wordt gekozen 
voor de gemakkelijke weg naar het 
snelle geld. Wij zijn tegen het alsmaar 
platgooien van de unieke, markante 
of historische gebouwen die Nuenen 
nog rijk is en die ons dorp haar karak-
ter geven. Het is misschien niet de 
meest winstgevende wijze om om te 
gaan met je erfgoed of grond maar 
het zorgt er wel voor dat we in een 
leuk, groen en mooi dorp kunnen 
blijven wonen. W70 staat open voor 
vernieuwing, maar niet ten koste van 
alles.
Daarom kwam W70 in de raadsverga-
dering van 040221 een motie vreemd 
aan de orde van de dag waarin we 
het college opdragen de Collse Hoe-
ve te bestempelen als monument en 
het op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen.

Namens W70, Louis Koenen

tra kwetsbaar. Ook in leegstaande 
woningen en vakantiehuizen is de 
kans op bevroren leidingen groot.

Föhn op de leiding
Controleren op vorstschade is onder 
meer mogelijk door de leidingen met 
een föhn te verwarmen. Zodra het 
water weer gaat stromen, wordt dui-
delijk of er sprake is van een lekkage.
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Alle vele inzenders bedankt voor uw bijdrage!

Natuurijs in Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

Het was nog even spannend vorige week. Zou dit jaar de schaatsbaan te-
genover de Roosdonck molen in Nuenen opengaan of toch niet. De Oud 
prinsen van Nuenen komen ieder jaar bij elkaar om zich te beraden over 
de ijsbaan. Wel of geen vergunning aanvragen. Dit jaar werd er geen ver-
gunning aangevraagd voor een ijsbaan, strenge winters zijn alleen nog 
maar herinneringen en met de coronamaatregelen zou het moeilijk te 
realiseren zijn.

Controle bij de ingang, het huishou-
delijk reglement duidelijk zichtbaar 
en oud-prinsen die de wacht hielden. 
Het was druk maar goed te overzien 
en de bezoekers hielden zich netjes 
aan de regels. Ook het weer was ons 
goedgezind, de zon scheen volop en 
de kou kon niemand ervan weerhou-
den weg te blijven.

“Wat een gezelligheid”.

“Het enige dat gemist werd was een koek 
en zopie tent en natuurlijk het draaiorgel”.

“Maar wat was iedereen blij!”

Maar toch, de weersvoorspellingen 
waren van dien aard dat op het laat-
ste moment werd besloten om als-
nog toestemming te vragen aan de 
gemeente. Die toestemming kwam 
er en een team van oud prinsen o.l.v. 
Oud Prins Paul Coolen, ook wel ijs-
meester genoemd, ging aan de slag. 
Het weiland werd onder water gezet 
en de waterpomp draaide 24 uur. Er 
werd keihard gewerkt. De sneeuwval 
kon nog spelbreker worden. Geluk-
kig dat viel allemaal mee en op don-
derdagmiddag mochten de kinderen 
de ijsbaan uittesten. Vanaf 17.00 uur 
waren de ouderen aan de beurt.



ROND DE LINDE week 7 Donderdag 18 februari 2021

Wanneer je ‘tuinvrouw’ op internet zoekt, is het aantal zelfstandig wer-
kende tuinvrouwen in Nederland op twee handen te tellen. Nuenen is één 
van die tuinvrouwen rijk. Al tien jaar heeft Irene de Jong haar tuinbedrijf 
in ons dorp.

Ontwerp, aanleg en onderhoud
Bij de mensen thuis geeft zij tuinad-
vies op maat en thuis op kantoor 
werkt ze haar ontwerpen uit, waarbij 
ze afstemt op het gevoel wat de ge-
bruiker wil qua stijl en sfeer, locatie en 
omgeving van de tuin. Ze maakt re-
gelmatig een tuinreis naar het buiten-
land om inspiratie op te doen. Bij de 
planning van de beplanting houdt ze 
rekening met de lichtinval, bodem-
soort en wind. Bij de tuinaanleg werkt 
zij samen met andere hoveniers als er 
bestraat of zwaarder werk verricht 
moet worden. Het is haar missie om 
haar liefde voor tuinieren te laten voe-
len en door te geven. Samen tuinieren 
is ook mogelijk voor mensen die wat 
slechter uit de voeten kunnen, of ge-
woonweg het gereedschap en de 
kennis missen om de tuin te onder-
houden. Een tuin kan soms goed een 
‘female touch’ gebruiken.

Duurzaamheid en klimaat
Er komt steeds meer aandacht voor 
duurzaamheid en het besef dat we 
zuinig moeten zijn op de natuur en 
onze leefomgeving. Ook Irene heeft 
oog voor de relatie tussen natuur en 
een gezonde tuin. Geheel betegelde 
tuinen of mono-beplanting sluiten 
niet aan bij haar visie. Zij adviseert 
vooral inheemse (europese) beplan-
ting, niet alleen om de plaatselijke 
natuur zijn gang te laten gaan zodat 
je niet kunstmatig hoeft in te grijpen, 
maar ook met het oog op het samen-
spel met de natuurlijke omgeving 
van de tuin. Heel belangrijk vindt zij 

Van haar ouders erfde ze haar groene 
vingers en na jarenlang als secreta-
resse te hebben gewerkt, besloot zij 
om van haar passie haar beroep te 
maken. Zij heeft zich om laten scho-
len tot hovenier en deed een oplei-
ding tuinarchitectuur. De eerste jaren 
werkte ze bij een collega-hovenier en 
in 2009 is zij voor zichzelf begonnen. 
Het duurde even voordat ze voet aan 
de grond kreeg. Over de jaren is het 
bedrijf opgebloeid en ze werkt vooral 
in Nuenen maar ook in andere plaat-
sen van Brabant. Ze heeft een volle 
agenda, zeker in deze tijd nu mensen 
meer thuis zijn en meer tijd hebben 
voor de tuin. 

Stemmen voor de woningmarkt 
De aanpak van de coronacrisis hangt natuurlijk als een licht verstikkende deken 
over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Toch gaan gelukkig ook andere 
onderwerpen een grote rol spelen. Uit recent onderzoek in opdracht van De 
Volkskrant blijkt dat de kiezers het thema ‘woningmarkt/betaalbare woningen/
huren’ als het tweede belangrijkste onderwerp van dit moment beschouwen. 
Op nummer 1 staat - net als vier jaar geleden - de gezondheidzorg. De woning-
markt scoorde toen slechts een tiende plek op de ranglijst na thema’s als 
duurzaamheid, veiligheid en economie. Het aantal kiezers dat belang hecht aan 
de woningmarkt is meer dan verdubbeld. Een duidelijk teken dat de woning-
nood zich doet voelen bij grote groepen van de bevolking, of dat nu in de Rand-
stad, Eindhoven, Helmond of plaatsen als Nuenen, Eersel, Best of Deurne is.
Dat de politiek veel meer prioriteit moet geven aan het stimuleren van woning-
bouw in een brede variatie en er alles aan moet doen om die woningen voor 
grote groepen mensen betaalbaar te houden, dat staat natuurlijk buiten kijf. Dat 
er de afgelopen periode veel te weinig aan is gebeurd, staat ook wel vast. Vol-
gens de laatste gegevens van het CBS haalden we vorig jaar in ons land een pro-
ductie van 69.000 nieuwe woningen, 3% minder dan in 2019. En het streefgetal 
van 75.000 nieuwe woningen blijft daarmee ver uit zicht.
Een krachtsinspanning van alle betrokken partijen is keihard nodig om dat aantal 
snel op te voeren. En dan bedoel ik niet alleen politieke partijen, maar ook markt-

partijen. Meer inzet van het rijk, provincie en gemeenten is ech-
ter onontbeerlijk. Ik ga uiteraard geen stemadvies geven, 

maar ik hoop wel dat veel kiezers zich goed in dit onder-
werp verdiepen. En dat ze bekijken wat politieke partij-
en van plan zijn en wat ze in het verleden gedaan heb-
ben op het belangrijke punt van de woningbouw. Op 
zaterdagmiddag 20 februari (vanaf 16 uur) is op NPO 
Radio 1 het Nationale Woondebat, georganiseerd door 
Omroep WNL. De NVM-Makelaars hebben via een en-

quête input geleverd over knelpunten op de woning-
markt en mogelijke oplossingen. Ik raad iedereen aan te 

gaan luisteren, zodat je beter kunt bepalen welke partij 
de beste aanpak heeft. Dan kun je op 17 maart - over 
een maand dus al - stemmen vóór de woningmarkt.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Interview met Marietje Vogels, 
kleurrijk inwoner van Nuenen

Door Nannie van den Eijnden

“Het is hier niet deftig hoor!” riep Marietje spontaan uit, toen ik bij haar thuis 
kwam voor een interview. Op 30 april 2008 ontving ze een koninklijke onder-
scheiding, omdat ze mantelzorger was voor haar ouders, die 88 en 89 jaar 
zijn geworden. Ook is ze altijd vrijwillig in de weer voor mensen in zorgcen-
trum Archipel Akkers. “Ik doe niks bijzonders”, zegt Marietje. “Dat doe je toch 
gewoon”. Met haar vrolijkheid en vlotte babbel is ze een steun voor iedereen.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Al sinds 1989 heeft Marietje rozenkran-
sen gemaakt voor Moeder Teresa, 
aartsbisschoppen, priesters, zusters en 
arme dorpelingen in India. Stralend laat 

Marietje de vele blikken vol kralen, 
kruisjes en iconen zien, een ladekast vol. 
Haar hele huis is gevuld met iconen en 
beelden. Ze wijst op een icoon aan de 
muur: “Dat heb ik zelf gerestaureerd, de 
verf was er een beetje af”.

Op mijn vraag of ze gelovig is, zegt ze 
spontaan: “Zonder geloof is niks.” En ze 
kaatst de bal meteen terug: “Waar ge-
loof jij in?” Ik denk even na. “Ik geloof in 
de liefde”, antwoord ik. “Dan zit je goed, 
want God ís liefde!”, roept Marietje uit. 
We schieten in de lach. Ik neem afscheid 
van haar met de gedachte aan het ge-
dicht over haar dat voor Het Klooster 
staat. Een schot in de roos.

Lees het hele interview en bekijk meer 
mooie foto’s van Marietje op www.
ngn200.nl

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele belang-
rijke gebeurtenissen geweest. Heem-
kundekring De Drijehornick kijkt in een 
canon (tijdlijn) van 50 vensters terug op 
200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Voor meer historie zie ook www.
drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aange-
vuld tot ze alle 50 op een rij staan! 

1826 Bouw protestants kerkje
Bij de Vrede van Münster in 1648, die 
een einde maakte aan de opstand en 
van de Nederlanden een zelfstandig 
land maakte, grepen de protestanten 
de macht. De gereformeerde gods-

muur: “Dat heb ik zelf gerestaureerd, de 

spontaan: “Zonder geloof is niks.” En ze 
kaatst de bal meteen terug: “Waar ge-
loof jij in?” Ik denk even na. “Ik geloof in 
de liefde”, antwoord ik. “Dan zit je goed, 

dicht over haar dat voor Het Klooster 
staat. Een schot in de roos.

Lees het hele interview en bekijk meer Marietje Vogels goedgemutst onderweg 
naar het centrum van Nuenen. 

Foto: Elly van Maasakkers.

Hier heu r ik thu i s©

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

NGN200-vlaggen 
bestellen 
Ter gelegenheid van het 200-jarig be-
staan van de huidige gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten zijn er begin dit 
jaar 300 vlaggen gemonteerd aan lan-
taarnpalen in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en op Eeneind.
Diverse inwoners van onze gemeente 
hebben gevraagd of ze een dergelijke 
vlag kunnen kopen. Daarom doet het 
stichtingsbestuur NGN200 het aanbod 
een dergelijke vlag tegen kostprijs te ko-
pen. De aankoop vindt plaats bij voorin-
schrijving en bij betaling vooraf, omdat 
onze stichting helaas niet in de gelegen-
heid is om deze kosteloos te verstrekken. 
Er zijn twee modellen te bestellen: een 
mastvlag, afmeting 225 x 150 cm en een 
kioskvlag, zoals gemonteerd aan de lan-
taarnpalen en inclusief vlagstok. De kos-
ten van beide vlaggen zijn € 50,- per stuk 
inclusief BTW. Er geldt dat er minimaal 10 
stuks van elke vlag moeten worden be-
steld. U kunt de vlag bestellen, met opga-
ve van welk type, via info@ngn200.nl en 
door het bedrag van € 50,- per vlag over 
te maken op rek. NL73RABO0341508969. 
Na ontvangst van de betaling, en als de 
aanvragen voor aankoop van kopers 
minimaal 10 stuks bedragen, zal uw be-
stelling in overleg worden geleverd. 
Indien onverhoopt het aantal be-
stellingen minder dan 10 be-
draagt en er dus geen vlag-
gen worden besteld, zal 
uw aanbetaling zo 
spoedig mogelijk 
worden gere-
tourneerd.
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Indien onverhoopt het aantal be-
stellingen minder dan 10 be-
draagt en er dus geen vlag-
gen worden besteld, zal 
uw aanbetaling zo 
spoedig mogelijk 
worden gere-
tourneerd.

dienst werd staatsgodsdienst, alle zicht-
bare uitingen van andere godsdiensten 
werden verboden. 

Happy Valentine’s Day!

Hete erwtensoep en een lief 
dessert van spicy chef Soenil
Door Nannie van den Eijnden

De sfeer in Nuenen was geweldig dit weekend. Onder een heerlijke win-
terzon genoten mensen van het buiten zijn. Namen een duik in ijskoud 
water of schaatsten erop. Op het Dak van Brabant was het een waar 
wintersportparadijs.

Van fruit in de soep heb ik niets ge-
proefd. Wel in het werkelijk goddelij-
ke en ongelofelijk mooie dessert. Ik 
ontvang zoveel liefde, creativiteit en 
humor van team De Lindehof. Hun 
smaken raken en inspireren me. Ik 
heb daarom het geheime recept van 
mijn homemade spicy mango-appel-
jam met kaneel, kurkuma en kokos 
prijsgegeven…. 

Op zondag zat Soenil zonder hout 
voor zijn vuurschaal Ik heb hem uit 
de brand geholpen en hem mijn 
voorraad bezorgd in een heel sterke 
tas. Van een andere Nuenense on-
dernemer! Gewoon elkaar vooruit 
helpen!

Het was een very Happy Valentine’s 
Day-weekend! Mensen maken een 
dorp.

De lekkerste warme chocomel die je 
ooit hebt geproefd, kon je halen bij 
Soenil’s spiksplinternieuwe foodtruck, 
met of zonder Kahlúa en slagroom. 
Een uitgebreide menukaart verleidde 
me tot het bestellen van allerlei lek-
kers, maar ik ging voor de spicy vege-
tarische erwtensoep die ik op 
Facebook voorbij had zien komen.

“Hallo Koen”, riep ik tegen de kok in 
de foodtruck. “Ik ben Louis, de broer 
van Koen”, zei hij. “De gelijkenis is 
groot”, verdedigde ik me. “Ja, en u 
bent die mevrouw van De Telegraaf”, 
antwoordde hij gevat. Touché! We 
lachten hartelijk.

Soenil’s erwtensoep was echt pittig! 
Toen ik de volgende dag zijn keuken-
brigade ging vertellen hoe m’n 
mond in brand had gestaan, grapte 
een kok dat ze er speciaal voor mij 
meer Madame Jeanette in hadden 
gedaan. Volgens Wikipedia is ‘Mada-
me Jeanette’ een hete, gele chilipe-
per-cultivar die oorspronkelijk uit Su-
riname komt. Deze peper is zeer 
heet, 125.000 tot 325.000 op de Sco-
villeschaal. De smaak is enigszins 
fruitig en doet denken aan mango 
en ananas.

Tuinvrouw Irene de Jong

dat de tuin voldoende groen is, wat 
tegelijk onderhoudsvriendelijk kan 
zijn. Groen is goed voor de mens. De 
tuin moet bestand zijn tegen het ver-
anderende klimaat, bijvoorbeeld 
door oplossingen te bedenken voor 
wateropvang, en beplanting te ge-
bruiken die bestand zijn tegen hoge 
temperaturen, nieuwe plagen en wa-
terstandschommelingen.

Groene aanpak
Waar voorheen de tuin ‘winterklaar’ 
gemaakt moest worden, richt Irene 
zich vooral op vorstbescherming en 
verzorging van de aarde, door ge-
bruik te maken van natuurlijke afster-
ving en bladvertering. Irene; “Voe-
ding, beschutting en nestgelegen-
heid trekt het ‘leven’ in de tuin aan”. Er 
moet voldoende bio-diversiteit zijn; 
hoe meer aanwezigheid van verschil-
lende soorten vogels, insecten, vlin-
ders, bijen (bestuiving), planten en 
schimmels, hoe weerbaarder de tuin. 
Dit doet zij door bijvoorbeeld muur-
tjes niet te voegen. Op haar website 
www.tuinontwerpen-irene.nl komt 
Irenes ‘groene aanpak’ goed naar vo-
ren. En zoek vooral ook haar blogs op 
voor handige tuinadviezen die het 
ritme en beweging van de natuur het 
hele jaar door volgen. 
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Jaarvergadering BCL        
dit jaar digitaal

Dorpsraad Lieshout dankt  
kiezers voor winst ANWB fonds
Met veel hulp van alle kanten is de werkgroep Verkeersveiligheid van 
de Dorpsraad Lieshout er in geslaagd om een flink ANWB fonds voor 
verbetering van de verkeersveiligheid in Lieshout binnen te slepen. 
Graag willen ze dan ook iedereen bedanken die op dit initiatief heeft 
gestemd én iedereen die heeft bijgedragen om het initiatief wereld-
kundig te maken. Dankzij die stemmen kan een gevaarlijke situatie in 
het Lieshoutse nu plots behoorlijk veiliger worden gemaakt. Veel dank 
daarvoor!

veiligheid het initiatief genomen 
om een wat ‘minder voor de hand 
liggende bron’ aan te boren voor 
een probleem wat zich al jaren 
voort sleept: de fietsveiligheid bij 

ANWB fonds
Wat begon als een aardig idee is uit-
eindelijk uitgelopen op een gewel-
dig succes. Na goed onderling over-
leg heeft de werkgroep Verkeers-

Een trotse Huub de Wit (op het scherm) mocht de prijs via een digitale weg namens de 
werkgroep Verkeersveiligheid in ontvangst nemen

Opa, is het slim om een huis te kopen  
in Nuenen-West?
Kleinkinderen stelde me die vraag in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Wat 
moet je daar als opa op antwoorden? 
‘Nuenen West, dorps geluk!’. De titel van de verkoopbrochure van deze nieuwbouwwijk. 
Zo te zien is het ook een mooie uitbreiding, maar is alles wel zo positief? Boodschappen 
doe je in het Kernkwartier, ons dorpscentrum, Eindhoven of bijvoorbeeld Helmond. En 
daar zit nu juist mijn probleem voor een positief advies aan mijn kleinkinderen.
Woon je in een huis direct zuidelijk of noordelijk van de Europalaan dan is dat, met 
twee goede ontsluitingswegen, geen probleem. Staat je huis dichter bij de Opwettense-
weg dan wordt het moeizamer. Vanuit die plek is het heel wat lastiger naar de winkels 
of in bijvoorbeeld Eindhoven/Helmond te komen. Want weet jij wat de politiek en de 
projectontwikkelaar hebben bedacht? Pak de kaart er maar bij.

De Opwettenseweg sluiten ze af voor autoverkeer. Daarover kun je de wijk niet uit. Nee 
de oplossing ligt op het Wettenseind. Een nieuwe weg, over de Volkstuinen, brengt je op 
het Wettenseind: 5,5 meter breed, geen voetpad, geen fietspad, 5 zijwegen, maar wel 
de ontsluiting voor bewoners van circa 700 woningen. Vervolgens naar een nieuw aan 
te leggen rotonde op de T-kruising van Geldropsedijk en Wettenseind. Hier kun je drie-
kwart rond naar het Kernkwartier of het centrum. 

Maar hoe moet ik naar Eindhoven/Helmond? 
Nou simpel zegt de politiek: je gaat op de rotonde rechtsaf naar de rotonde bij de Intra-
tuin, hier driekwart rond naar de A270 en dan naar Eindhoven of Helmond. Dat is on-
geveer 3,5 km terwijl je 500m van de A270 af woont! Bovendien elke dag in de file op 
het Wettenseind, het is geen lolletje. En hoe gevaarlijk!
Wil je dat elke dag? Ja, zo moet het zegt onze wethouder.
Mijn advies?! Bedenk je goed voor je een huis koopt in Nuenen-West. Dorps geluk kan 
zomaar Dorps ellende worden.

Een bezorgde opa; Sierd J. de Vos, Geldropsedijk 34, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Verbazing
Onlangs kreeg mijn moeder (83 jaar) een uitnodiging voor de coronavaccinatie waar-
in staat: “U beslist zelf of u de vaccinatie haalt”. Tot mijn verbazing is er geen bijsluiter of 
andere informatie over de vaccins meegestuurd. Ook staat niet in de brief wélk vaccin 
ze krijgt. Mijn moeder is niet actief op internet en zij is daarin vast niet de enige, op 
grond waarvan moet ze beslissen of ze een vaccinatie gaat halen? In de brief staat ver-
meld dat ze achteraf de informatie over het vaccin mee naar huis krijgt. Maar zelfs op 
een doosje aspirine staat: “lees vóór gebruik zorgvuldig de bijsluiter”.

In de brief wordt vermeld dat (nog) niet bekend is hoelang de vaccinatie werkt. Na lang 
speuren op het internet vind ik het volgende: de bescherming is naar verwachting mi-
nimaal 3 maanden maar waarschijnlijk langer. Ik kom er niet achter of dit betekent dat 
de vaccinatie misschien iedere 3 maanden herhaald moet gaan worden... https://
www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5205574/hoe-lang-ben-je-beschermd-
na-het-krijgen-van-het-vaccin
Informatie van de rijksoverheid: “Of het vaccin de verspreiding van het coronavirus voor-
komt, is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of gevaccineerde mensen het virus nog 
bij zich kunnen dragen. Of over kunnen dragen op anderen”. Dit betekent zover ik het kan 
overzien, dat als ik me nu zou laten vaccineren om anderen te beschermen, deze waar-
schijnlijk helemaal niet beschermd worden door mijn vaccinatie. Dit verbaast mij ten 
zeerste. Steeds word je erop gewezen dat je, als je je voor jezelf niet wil laten vaccineren, 
dat dan toch tenminste voor de bescherming van anderen zou moeten doen. Snapt u het 
nog? Ik niet! https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden#werking

In de uitnodiging aan mijn moeder staat: “u beslist zelf of u de vaccinatie haalt”. Toch 
maak ik mij ernstige zorgen over de vrijwilligheid van het vaccineren. Er wordt in de 
tweede kamer openlijk gesproken over indirecte vaccinatie- verplichting. En er is on-
derzoek gedaan naar advies over de invoering van een coronapaspoort.
Heeft u op het nieuws iets meegekregen over de motie van Azarkan? “toegang tot pu-
blieke voorzieningen voor iedereen mogelijk te maken ongeacht vaccinatie- of teststa-
tus”. Op slechts 5 stemmen verschil is de motie aangenomen. VVD, CDA en D66 hebben 
tégen deze motie gestemd, voor mij onbegrijpelijk. Ik snap volkomen dat je met corona 
gerelateerde klachten thuis moet blijven maar niet dat je zonder klachten bv. geen 
winkel of andere publieke ruimte meer in zou mogen als je niet gevaccineerd bent. En 
daar gaat deze motie over! Ook onbegrijpelijk voor mij dat dit niet uitgebreid in het 
nieuws is geweest, bijna niemand die ik spreek heeft dit meegekregen. Heel zorgelijk in 
mijn ogen. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z00114&did=
2021D00541
Dat de rijksoverheid de vaccinaties aanbeveelt mag duidelijk zijn. Dat daar ook heel 
anders over gedacht word is minder bekend. Als u zich verder wilt verdiepen in wel of 
niet vaccineren zou u ook eens kunnen kijken op de site: www.vaccineerikwelofniet.nl. 
Ik zou zelf niemand kunnen of willen adviseren over wel of niet vaccineren, ik kan al-
leen voor mezelf proberen een gedegen afweging te maken. Met verbazing heb ik een 
gesprek in onze winkel tussen twee klanten gevolgd. Iemand gaf aan dat ze het een 
moeilijke beslissing vond. Een jongere vrouw ging daarop in: ‘U kunt het gerust doen, 
het is echt wel veilig, er wordt al veel langer onderzoek gedaan naar dit soort vaccina-
ties, ik heb vroeger microbiologie gestudeerd dus ik weet er echt wel iets van’. (ik weet 
niet meer of het dit of een andere studie was). De vrouw die het een moeilijke beslissing 
vindt vraagt daarop: “Maar het is toch niet bekend wat de vaccinatie op langere ter-
mijn met je lichaam doet?”. Het antwoord van de jongere vrouw was’: “Nee, dát is inder-
daad niet bekend...”.
Het artsencollectief heeft een toestemmingsformulier voor arts en cliënt gemaakt, in-
teressant om eens naar te kijken. https://artsencollectief.nl/toestemmingsformulier/

Omdat het mij via de mainstream-media niet was opgevallen vermeld ik maar even 
het volgende:
Uit cijfers van het CBS blijkt: ‘dat de gemiddelde leeftijd van mannen die in de de twee-
de golf aan COVID-19 overleden 80,8 jaar bedroeg; bij vrouwen was dat 84,2 jaar”. Dit is 
in lijn met de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders. https://www.cbs.nl/
nl-nl/nieuws/2021/05/bijna-13-duizend-coronadoden-tot-1-november-2020

Ik schrijf niet om de (soms ernstige) gevolgen van corona te ontkennen, wel om het in 
perspectief te plaatsen. Tijdens de 2e golf, waar we vooraf zo voor gewaarschuwd zijn 
en waarbij bijna alle winkels en scholen gesloten zijn, zou ik persoonlijk heel andere 
curves verwacht hebben dan wat het CBS in bijgaand schema laat zien.
Voorzichtig vraag ik mij af of alle, alles ontregelende/ontwrichtende maatregelen wel 
proportioneel zijn…
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/06/sterfte- verder-gedaald-in-week-5

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

Bestuurswissel      
bij Atelier Nuenen
Atelier Nuenen, een Nuenens collectief van 64 kunstschilders, maakte 12 
jaar geleden zijn opstart met de creatie van het grootste panorama-schil-
derij van Nederland, tentoongesteld ter ere van het Nuenens Van Gogh 
jubileum op het Venneke, nabij het Van Goghkerkje. Atelier Nuenen heeft 
de voormalige basisschool De Nieuwe Linde aan de Vrouwkensakker als 

der meer mee aan de vormgeving 
van de glossy die afgelopen jaar werd 
uitgegeven over het Vincentre. Hij 
woont momenteel nog in Eindhoven 
maar verhuist zeer binnenkort naar 
Nuenen.

thuishonk.

Vanwege de coronacrisis zocht de 
vereniging voor de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering oplossingen via 
internet en e-mail in plaats van een 
fysieke bijeenkomst.
Tijdens deze vergadering legde Har-
rie van der Wielen na vier jaar zijn 
functie als voorzitter neer. Om op ge-
paste wijze afscheid te nemen van 
deze voortreffelijke voorzitter en Har-
rie te bedanken voor het vele werk 
dat hij voor de vereniging verzet 
heeft, zal echter gewacht moeten 
worden tot het atelier weer open 
mag. Zittend bestuurslid Hans Köne-
mann werd door het bestuur tot 
voorzitter benoemd, en met nieuw-
komer Henk de Wit is het bestuur 
weer op volle sterkte.

Hans Könemann is in Nuenen inmid-
dels al lang geen onbekende meer. 
Hij ontwierp onder meer het nieuwe 
Senergiek-logo, begeleidt teken- en 
schildergroepen bij Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats, en werkte on-

de brug en bocht naar Deense 
hoek. Overleg met de gemeente le-
verde immers geen resultaat op 
omdat de gemeente geen geld kon 
vrijmaken om de situatie op te los-
sen. De werkgroep heeft daarom, 
heel creatief, haar heil gezocht in 
iets heel anders: deelname aan een 
ANWB fonds dat financiële onder-
steuning biedt aan projecten die 
een bijdrage leveren aan de samen-
leving op het gebied van o.a. ver-
keersveiligheid.

Alles uit de kast
Deelname was één, winnen is iets 
heel anders. Per provincie kon er im-
mers maar één initiatief winnen, ter-
wijl er een recordaantal initiatieven 
was aangemeld. De ANWB besloot 
dat ‘het publiek’ de keuze kon ma-
ken door hun stem te laten horen. 
En, dat is massaal gedaan. Uiteinde-
lijk hebben 47.317 Nederlanders ge-
stemd. Om stemmen te winnen voor 
hún initiatief heeft de werkgroep en 
Dorpsraad Lieshout alles uit de kast 
getrokken. Zo is er zo veel mogelijk 
publiciteit gemaakt in lokale media 
en hebben Radio Kontakt en De 
MooiLaarbeek krant het initiatief 
omarmd en ondersteund met hun 
publicaties. Daarnaast werd volop 
gedeeld op sociale media als 
facebook en twitter en werd natuur-
lijk het aloude, prima werkend, me-
dium ingezet: mond-op-mond re-
clame.

Dank, dank, dank
Al snel werd duidelijk dat meer Lies-
houtenaren achter het initiatief 
stonden en steeg het aantal stem-
men op dít initiatief snel. In decem-
ber werd in een tussenstand gemeld 
dat het Lieshoutse initiatief bij de 
top-3 van Noord-Brabant zat. Door 
er nóg een schepje bovenop te doen 
kon de werkgroep Verkeersveilig-
heid nóg meer mensen motiveren 
om op hen te stemmen. Zo veel zelfs 
dat ze de uiteindelijke winnaar van 
de provincie Noord-Brabant zijn ge-
worden. De dank die de werkgroep 
en de Dorpsraad Lieshout aan de 
stemmers wil uitbrengen is dan ook 
enorm: dankzij hun stem kan Lies-
hout immers wéér wat veiliger wor-
den. Veel dank dus; mede namens al 
die verkeersdeelnemers!

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

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Badminton Club Lieshout 
is dit jaar digitaal. Net als voor nagenoeg alle activiteiten van de sport-
vereniging is ook voor deze vergadering een alternatief bedacht. Gezien 
de coronapandemie moet ook hier immers een creatieve oplossing voor 
verzonnen worden.

De jaarlijkse Algemene Leden Verga-
dering (ALV) is normaal gesproken 
een gezellige avond in het Dorpshuis 
waar het bestuur van de badminton-
club uitleg geeft over het wel en wee 
van de vereniging. Ze geven inzage 
in alle activiteiten en commissies, in 
het gevoerde beleid en gaan in over-
leg met de leden om suggesties voor 
verbetering op te pikken. Badminton 
Club Lieshout geeft zo wat extra in-
houd aan deze wettelijk verplichte 
vergadering. De leden moeten im-
mers de jaarrekening goedkeuren en 
het bestuur decharge verlenen. Bij 
het verlenen van die decharge geven 
de leden dus een goedkeuring voor 
de bestuurs-verantwoording (jaar-
verslag en jaarrekening) én een 

goedkeuring voor het gevoerde be-
leid en wijze van besturen. Na het 
verlenen van de decharge kan het 
bestuur niet meer aangesproken 
worden op de cijfers uit de jaarreke-
ning. Deze formele handeling dient 
volgens de wetgever jaarlijks plaats 
te vinden.

Korte vergadering
In deze coronatijd is het erg lastig om 
deze verantwoording aan de leden 
gedurende een gezamenlijke verga-
dering af te leggen. Elkaar treffen 
kan, net als fysiek sporten, immers ‘nu 
even niet’ en dus moeten zaken an-
ders georganiseerd worden. De Alge-
mene Leden Vergadering zal daarom 
op 25 februari a.s. volledig online 

worden gehouden. De leden (>16 
jaar) hebben hiervoor al een uitnodi-
ging en inlogcode ontvangen, zodat 
zij makkelijk aan kunnen sluiten. En, 
omdat het een online-sessie is en 
geen fysieke heeft het bestuur er 
voor gekozen enkel de hoogst nood-
zakelijke zaken aan de orde te stellen: 
de bestuurssamenstelling, het jaar-
verslag en de financiën zodat de eer-
der genoemde decharge verleend 
kan worden. Als enige extra punt 
heeft het bestuur de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 
de agenda gezet omdat hiervoor aan 
de statuten van de vereniging ge-
sleuteld moet worden en daarvoor 
vooraf toestemming van de leden 
nodig is. 

Geen jubilarissen
Dit jaar heeft de vereniging ‘gelukkig’ 
géén jubilarissen die 25 of 40 jaar lid 
zijn: het huldigen van jubilarissen, 
wat Badminton Club Lieshout altijd 
graag met de ALV combineert hoeft 
dan ook ‘gelukkig’ niet digitaal wat 
immers veel minder leuk en spon-
taan is dan een fysieke huldiging: ‘ie-
der nadeel heeft zijn voordeel’.

Zie hier een halte 
van weleer
Neem de tijd om even te verpozen

Bent u een dame of een heer
Vergeet niet uw prullen of dozen

Waarmee u de sporen van weleer besmet
Dit landschap wordt met poëzie be-
smeurd

Wanneer u goed oplet
Hier en daar speurt
Merkt u dat het hier naar poëzie geurt

Joke van Overbruggen©



ROND DE LINDE week 7 Donderdag 18 februari 2021

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

Dank je voor de glimlach
Die altijd te zien was
Dank je voor de hand
Die je toestak
Dank je voor alles wat je gaf.
Het was goed.

Onze bijzondere, gastvrije zus 
en belangstellende lieve tante is overleden

Jo Knoops
 ✩ Nuenen, 6 april 1937 † Geldrop, 14 februari 2021

Annie
 Maria en Piet  Dirk Jan en Merel
  Erica en Pieter

 Doortje en Thijs † Joost en Patricia
  Martijn en Monique

 Pim en Ginie Perla
  Jan en Saskia

 Theo † en Willy Yvonne en Pieter
  Henriëtte en Leon

  Achterneven en -nichten

Pieter Dekkersstraat 28
5671 DA Nuenen

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 februari 18.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 21 februari 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger de heer T. 
van Eijk.
Zondag 21 februari 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger de heer T. 
van Eijk.

Misintenties 
Zaterdag 20 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 21 februari 09.30 uur en 
11.00 uur: Harrie van den Boomen; 
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Wille-
mien Coolen - van Santvoort; Harrie 
van den Nieuwenhof.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Frans 
Goyvaerts, Akeleihof 5. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 februari 11.00 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker P. Peters.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 februari 09.30 uur: viering 
met orgel en piano, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties
Dora Saris - Swinkels.

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

Vanaf komende zondag begint de 
vastentijd of veertigdagentijd. Op de 
eerste zondag gaat ds. Marlies Schulz 
voor in de dienst, die alleen via 
livestream is te volgen. U vindt de link 
voor die uitzending op de pagina 
Verbinding van onze website: www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Er wordt 
een collecte gehouden voor Vluchte-
lingen in de knel: een Eindhovense 
organisatie, die zich inzet voor de be-
langen van vluchtelingen. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze 
dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 18 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Simeon, bisschop 
en martelaar.
Vrijdag 19 februari. 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten; 18.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 20 februari. 09.00 uur H. Mis 
van de Vasten.
Zondag 21 februari. Eerste zondag 
van de Vasten. 08.00 uur gelezen H. 
Mis; 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Vastenbezinning. 13.00 uur Eerste 
voordracht; 13.45 uur meditatie in 
stilte; 14.15 uur Tweede voordracht; 
15.00 uur Lof met rozenhoedje; 16.00 
uur Einde. 
Maandag 22 februari. 18.30 uur H. 
Mis, Stoel van de H. Petrus; gedachte-
nis van de Vasten.
Dinsdag 23 februari. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Pe-
trus Canisius, bisschop en kerkleraar.
Woensdag 24 februari. 18.30 uur H. 
Mis, H. Matthias, apostel; gedachte-
nis van de Vasten.

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

Dienstbare koster   
Charles van der Sommen
Afgelopen dinsdag 9 februari vond in de Clemenskerk de uitvaartdienst 
plaats van Charles van der Sommen, woonachtig aan de Jacob Catsstraat 6. 
Met name voor de katholieke kerkgangers was Charles een goede bekende.

Door pastoor Jan van Oosterhout 
werd de overbuurman van de voor-
malige Andrieskerk gevraagd de taak 
van koster op zich te nemen. Dit re-
sulteerde in een dienstbare en in ze-
kere zin vriendschappelijke relatie 
van Charles met die pastoor en - mis-
schien een beetje raar gezegd - ook 
met de Andrieskerk. Want de onttrek-
king aan de eredienst, dus sluiting en 
nadien afbraak van dit kerkgebouw 
ging Charles aan het hart. 
Voor Jan Van Oosterhout, oorspronke-
lijk in de zestiger jaren bouwpastoor 
van die nieuwe kerk en nieuw gevorm-
de parochie in Nuenen West, was de in-
tegratie met de oorspronkelijk be-
staande Clemensparochie van Nue-
nen-centrum natuurlijk een bewogen 
gegeven. Maar voor meerdere kerk-
gangers in Nuenen-West feitelijk niet 
minder en Charles was een van hen. 
Toch pakte Charles die voor hem zeer 

vertrouwde taak van koster ook weer 
vol verve op in Nuenens centrumkerk. 
Bijna elk weekend stand-by in de 
meerdere kerkdiensten bij het klaar-
leggen van de hiervoor benodigde 
spullen en bij feestdagen moest hij va-
ker afzien van menig uurtje slaap. Als 
lid van de collectantengroep was hij 
dan ook nog actief in de diensten en 
verder ook bij uitvaarten allerlei zaken 
netjes verzorgen. De laatste jaren 
kampte Charles met gezondheidspro-
blemen en had hij assistentie bij zijn 
kosterstaken. Daarnaast was hij in toe-
nemende mate mantelzorger voor zijn 
echtgenote. Dat we een bekende per-
soon nu niet meer zullen zien in de 
Clemenskerk zal wennen zijn. Maar re-
spect voor zijn jarenlange ondersteu-
nende inzet bij het Nuenens kerkelijk 
gebeuren is op z’n plaats.

Pieter Janssen, Constantijnstraat 13

Als ik iets moet zijn 
Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou 

Verdrietig laten we u weten dat ons pa en opa is overleden. We gaan 
hem missen, maar zijn ook blij dat hij niet langer zonder ons ma  
verder hoeft.

Frans Goyvaerts
echtgenoot van 

Alida (Zus) Goyvaerts-de Pater †

* Roosendaal, 2 februari 1928                     † Oisterwijk, 8 februari 2021

Walter en José
   Fleur
   Lilly
   Nico
   Rolf

Eric en Petra
   Lars
   Jorg

Eduard, Hanneke, Harjet †
   Emiel
   Casper

Correspondentieadres:
Beneden Beekloop 86
5662 HM Geldrop
e.goyvaerts@chello.nl
06-43580843

Vanwege de huidige omstandigheden heeft het afscheid van Frans in 
besloten kring plaatsgevonden.

Een woord van medeleven of een herinnering kunt u ook met ons  
delen via www.vdstappen.nl.

Leefsamen -   
veilig thuis blijven 
wonen
In de zomer van 2018 is het project 
Leefsamen in Nuenen gestart. Leef-
samen zorgt voor een veilige woonsi-
tuatie voor ouderen door slimme 
sensoren te verbinden met hun naas-
ten en indien nodig met een lokale 
servicecentale. Op die manier is er al-
tijd hulp bij een alarmsituatie zoals 
brand en inbraak, maar ook als er al 
meer ondersteuning nodig is in pa-
nieksituaties en bij vallen of dwaling. 

Er was toen grote animo voor het 
project. Er waren zelfs meer aanmel-
dingen dan beschikbare deelnemers-
plaatsen. De coöperatie en gemeen-
te Nuenen hebben dit initiatief in 
2018 ondersteund en het project in 
Nuenen nauwlettend gevolgd. In 
2019 werd het volgens plan afgeslo-
ten en sindsdien timmert Leefsamen 
op meerdere plekken in Nederland 
aan de weg. 
Met veel plezier kunnen wij u melden 
dat Leefsamen een nieuw aanbod 
heeft voorbereid voor de Nuenense 
gemeenschap. Leefsamen biedt de 
eerste 100 deelnemers kosteloos het 
pakket aan sensoren, de installatie en 
eerste maandabonnement volledig 
gratis aan. Na de eerste maand gratis 
kost het basis abonnement € 7,50 per 
maand. Het plus abonnement, waar-
bij alarmeringen naar Van Egdom Se-
curity gaan, kost € 15 per maand.
Aanmelden kan via www.leefsamen.
nl/nuenen of https://www.connue-
nen.nl/2021/02/03/leefsamen-heeft-
aanbod-voor-nuenenaren/ of bel naar 
040 780 0641. Deelname kan tot de 
eerste 100 deelnemers zijn aangeslo-
ten en duurt uiterlijk tot 5 maart 2021. 

Specht, ijsvogel, dwang en drang
Wandelend langs Nuenen dreven, hier gewoon op de Geldropsedijk iets ten zuiden van 
garage Van den Heuvel, hoorden we afgelopen week een specht roffelen. Geen dode 
boom in de buurt. De specht bleek op de kap van een straatlantaarn te zitten en hij 
maakte vrolijke roffelgeluiden door op de plastic lampenkap te tikken. Er kwam een 
tweede specht aanvliegen. Samen vertrokken ze. Het roffelen van één der spechten 
herhaalde zich daarna op een nabije lantaarnkap.
Twee dagen later hoorden we de/een specht weer op de lantaarnkap roffelen.
Joie de vivre of lokroffel? Ik dacht altijd dat ze door te roffelen insecten uit dode bomen 
haalden. Er is dus meer.
Mooi dat je hier ook regelmatig ijsvogels ziet. Pas nog een bij het water langs de Bra-
bantring hoek Kikkerpad tegenover de Inspecteur Crijnsschool.
 Wat de coronaregels betreft valt het me telkens weer op dat het onderscheid tussen 
dwang en drang vervaagt. Ik denk zelfs dat er van de zijde van overheidsvoorlichting 
ook enige opzet in het spel kan zijn.
Dwang is bijvoorbeeld de avondklok. Maar als iemand zegt dat je niet meer dan één 
mens thuis mag ontvangen dan is dat onzin. Hier is geen sprake van dwang maar er is 
drang. Het is een dringend, en te billijken, advies.
Zo is er van alles te beleven en te bedenken hier in ons dorp.

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen

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

Ingezonden brieven
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 7

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 6 keukengerei 12 uitholling door stromend water 
13 ouderwets 15 zot 16 enzovoort 18 deel v.e. boom 19 vreemde munt 20 uitroep van pijn 
22 vrucht 25 boksterm 26 gebergte in Zuid-Amerika 29 gravin van Holland 30 rustig 
32 zuur 34 vogel 36 Italiaans gerecht 37 leemte 39 bijbelse fi guur 41 daareven 
43 spoorrijtuig 45 papegaai 47 verbouw 49 reeds 50 markttent 52 vogelproduct 
53 bergweide 55 opschudding 56 waterkering 58 wees gegroet 59 aanvoerder 
61 grote golf 63 sierheester 64 deel v.e. breuk.

Verticaal: 1 harde klap 2 eveneens 3 Nederlandse Spoorwegen 4 aanwijzend vnw. 
5 zwemvogel 7 stuk hout 8 bouwland 9 deel v.d. bijbel 10 vordering 11 serie 12 vlak 
14 knuppel 17 werktuig 18 sportploeg 21 mens 23 de dato 24 Europeaan 27 pressie 
28 duivel 30 gedroogde vrucht 31 selecte groep 33 Ned. voetbalclub 35 ik 38 ziekte 
40 muziekinstrument 41 kiem 42 sterrenbeeld 44 niets uitgezonderd 46 rondhout 
48 inwendig orgaan 50 pit 51 tijding 54 Chinese deegwaar 55 koordans 57 muziekteken 
58 Engels bier 60 titel 62 laatstleden.

K I K K E R A B S E N T

I R N E D E R L A A G R I

D E B E T L U I R E G I E

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

H A N V I A E L I E N S

O S P O N S A F V A L E

E G O A

B K R E E T M O O R D A

E R A L E O O O R A K S

Z A A L R E N E T M A A T

I S L A M T O R D E R D E

G T C A M E R A M A N E R

A C H T E R S P R U I T

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

Oplossingen wk 6
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

ADELAARSNEST

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.

ADERLATING
ANGEL
AREND
BATON
BEDOMPT
BEZIG
BOTEN
CLAIMEN
DONOR
DRUKPUNTEN
DUNKEN
FRANJE
GARANDEREN
GEWEER
GRIET
HUURWAGEN
KLEUR
KRAAG
KROOS
LANGSLAPER
LOENSEN
LOKEEND
LOODRECHT
MINESTRONE
MOLENAAR
MOSLIM
MUIZEN
OPGEWONDEN
PALET
PARADOX
POSTBUS
RIVIER
SCHAAR
SCHEEL
TARRA
TIMBRE
UITBATEN
VAARS
VEEHOEDER
VINTAGE
ZEEARM
ZORGZAAM

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

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

5 8 3 9
1 9 5 7

9
9 2 4 1

5 2
4 5 2 3

7
4 8 3 7

7 6 1 2

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 5, Dhr. D. van Stiphout, Nuenen.

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

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

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

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

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

Rond de Linde
vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Vaste oppas gezocht 
aan huis in Nuenen 
Voor onze 3 kinderen zijn 
wij op zoek naar een lieve 
en zorgzame oppas. Het 
gaat om de volgende da-
gen: dinsdag, woensdag 
en donderdag. Indien mo-
gelijk ook op maandag van 
14.30-18.00 / 18.30 uur. 
Interesse? Neem dan con-
tact op via 06-11333303.

€ 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

BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

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)
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LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

Koningsspelen gaan   
in aangepaste vorm door
Vanaf vandaag kunnen alle scholen in het primaire 
onderwijs zich inschrijven voor de 9e editie van de 
Koningsspelen op vrijdag 23 april. Het sportieve 
Oranjefeest gaat in 2021 in aangepaste vorm door.

“Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er 
alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een 
sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk 
om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lek-
ker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk. In 
welke vorm de Koningsspelen plaatsvinden - kleinschalig 
op school of thuis - hangt af van de situatie op 23 april,” al-
dus Richard Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.

Deelnemende scholen bepalen zelf hoe zij de dag vorm-
geven. Van de landelijke organisatie ontvangen alle 
deelnemende scholen tools om er - in welke vorm dan 
ook - een waardevolle, positieve en gepaste dag voor de 
kinderen van te maken.
Zo komt er een online beweegprogramma in samenwer-
king met Zappsport, smaaklessen over het ontbijt en 
ontvangen alle deelnemende scholen een Sport- en 
Feestpakket, sport- en spel ideeën, een online Doe-Pak-
ket en een toolkit met concrete tips om de Koningsspe-
len in de huidige tijd te organiseren.

Koningsspelenlied
Kinderen voor Kinderen brengt dit jaar wederom een 
Koningsspelenlied uit, zodat de sportieve activiteiten 
traditiegetrouw zingend en dansend gestart kunnen 
worden. Het lied komt op vrijdag 26 maart uit.

Koningsmatch
Mochten scholen hulp kunnen gebruiken van professio-
nals bij het sportieve gedeelte van de Koningsspelen, 
dan kunnen zij gebruik maken van de ‘Online Konings-
match Tool’ op https://koningsspelen.nl/koningsmatch. 
Deze tool maakt het voor scholen mogelijk om eenvou-
dig in contact te komen met sportaanbieders in de buurt 
die graag helpen.

Inschrijven tot en met 7 maart
Scholen hebben tot en met 7 maart de tijd om zich in te 
schrijven voor het sportieve Oranjefeest. Gemiddeld 
doen er 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basis-
scholen mee aan de Koningsspelen. Dit zijn scholen in 
het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch ge-
bied en de Nederlandse scholen in het buitenland.
Inschrijven kan via de website:
https://koningsspelen.nl/inschrijven/scholen/
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