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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

Brammetje 
wegens 
groot succes 
herhaald

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

Coen van Gool 
nieuwe 
hoofdtrainer 
TV Wettenseind

Dwèrse keitjeslegster 
brengt 
glimlach op gezicht 
Nuenense carnavallers

Meer ambitie / Meer groene energie.
Meer betaalbare woningen 
Meer SCHOON openbaar vervoer

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

KLIMAAT 
EN NATUUR

Een weerbare rechtstaat
Een sterke overheid
Een vitale democratie

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

EEN VRIJ 
LEVEN

Le Souris blijft glimlachen
Door Janneke Mes

Ook restaurant Le Souris heeft in het afgelopen jaar moeten inspelen op 
alle veranderingen en beperkingen in de horeca. Eigenaren Marlies en 
Harry van Megen hebben dit van meet af aan als een uitdaging opgepakt, 
waarbij ze vooral wilden kijken naar de mogelijkheden. Ze moesten na 
ruim 26 jaar een andere koers inslaan. Zo zijn ze vanaf maart ontbijt-, 
lunch-, en avondmaaltijden gaan bezorgen bij de mensen thuis.

afgehaald. Tevens is er flinke belang-
stelling voor bezorgen van high-tea’s, 
alles vers gemaakt. Dat was in het 
verleden ook al één van hun speciali-
teiten.

Le Souris To Go en een wandeling
Sinds kort staat voor de zaak een kof-
fiekarretje, ter beschikking gesteld 
door Van Tienen Koffie uit het dorp 
Zeeland. Hier kan koffie, thee of cho-
comel to-go besteld worden, aange-
vuld met appelflappen of huisge-
maakte koeken. Voor Le Souris is dit 
een welkome aanvulling; hiermee 
kunnen ze het persoonlijk contact 
met de gasten weer beleven, wat al-
tijd al één van hun sterkste troeven 
was. Nieuw is een klein arrangement; 
een wandeling (circa een uur) geba-
seerd op de high-lights van Nuenen, 
in combinatie met koffie/thee en ap-
pelflap. Dit arrangement kan ook uit-
gebreid worden met een lunch-to-go. 

De bezorging is zo goed aangeslagen 
dat ze hiermee na heropening zullen 
doorgaan. Ze zijn trots op de wijze 
waarop ze het bedrijf met zijn allen in 
deze periode een positieve draai heb-

Tussen de lunch en voorbereidingen 
voor de bezorgmenu’s hebben Mar-
lies en Harry even de tijd om over hun 
ervaringen van het afgelopen jaar te 
vertellen. Hoewel de bedrijvigheid 
overal zichtbaar is, en buiten in het 
zonnetje een rij staat voor een brood-
je-, wrap- of tosti-to-go, is het opval-
lend hoe binnen alles rustig en ge-
stroomlijnd verloopt. Het is duidelijk 
te zien dat ze al veel ervaring hebben 
met de logistiek die bezorging vraagt. 

Samen met de kinderen
Le Souris kan met recht een familie-
bedrijf genoemd worden. Hun drie 
kinderen en schoondochter hebben 
het team versterkt in het afgelopen 
jaar. Het lukt hen tot nu toe steeds de 
gerechten op de gewenste tijd in 
Nuenen en omgeving te bezorgen. 
De gerechten brengen ze op servies 
en mensen hoeven thuis niets meer 
te bereiden, of sommige gerechten 
even kort te verwarmen. De zakelijke 
markt is deels weggevallen maar de 
doelgroep van jonge gezinnen is toe-
genomen omdat mensen meer thuis 
werken en tijd willen uitsparen. Ook 
diepvriesmaaltijden kunnen worden 

SOURISSOURISSOURISLe
ETEN&DRINKEN

Prijswinnaar      
Duurzaamheidskrant
Door Jos Habraken

De loting van de puzzel opgenomen in de duurzaamheidskrant heeft een 
winnaar opgeleverd: Ine Dielissen. Van harte gefeliciteerd. Na een mail-
wisseling bel ik haar op om een afspraak te maken voor het overhandigen 
van de prijs. “Kom gerust even aan op de Kinderopvanglocatie Heikampen 
van Kids Society Erica dan laat ik je direct wat zien”, reageert ze enthou-
siast. Ik ken de locatie nog van jaren terug toen mijn kinderen er enkele 
weken op de opvang zaten.

De vloeren zijn voorzien van het na-
tuurproduct marmoleum. Ook heb-
ben we waterbesparende kranen, 
gescheiden afval en gaan we bewust 
om met papiergebruik. 

De koude vorstperiode was een goe-
de test voor dit gebouw, beaamt Ine 
“maar we merken dat het zo veel 
comfortabeler aanvoelt. Het is een 
goed gebouw. Hier is het plezierig 
om te zijn.”

Bij het hek zie ik al dat er veel is ver-
anderd. Het grijze stoeptegelplein is 
een heuse natuurlijke speelruimte 
met veel struiken en bomen. “Het is 
wel veranderd hier”, is mijn eerste 
opmerking na het kennismaken en 
dit is het startschot voor een interes-
sante uiteenzetting over de verande-
ringen die zijn geweest over de jaren. 
Het gebouw heeft in 2017 en 2018 
een flinke renovatie ondergaan. Er is 
dak- en spouwisolatie, dubbele be-
glazing en het hele gebouw is voor-
zien van energiezuinige verlichting. 

Prijswinnaar      

Ine met een van de boeken als prijs

ben gegeven. Na het maken van de 
foto wordt het schort weer voorge-
bonden om met goede zin het twee-
de deel van de dag in te gaan. Het ge-
zin van Megen zet alles op alles om 
deze coronatijd goed door te komen. 

De buitenspeelplaats is verlost van de 
grijze stoeptegels. Die stoeptegels 
zijn door Nout Panken van De Boom-
aap bewust hergebruikt in borderran-
den en muurtjes om op te zitten. Hou-
ten speeltoestellen zijn geplaatst en 
een groentetuin is aangelegd. Eigen-
lijk is het hele gebouw met speeltuin 
een klaslokaal. Opgroeien en leren 
over duurzaam leven is vanzelfspre-
kend op deze locatie.
Ik zie de kinderen al rondrennen, sprin-
gen en klauteren en het vele groen zal 
in de zomer voor de nodige verkoeling 
zorgen. Met trots laat Ine het bijenho-
tel zien: “het kaarsje op de taart”.

Ine is blij met de boeken over wande-
len en stekken. “Die ga ik gebruiken”, 
reageert ze meteen en ziet weer mo-
gelijkheden om de kinderen iets te 
leren. Ik ga dit jaar nog wel een keer 
kijken want deze (oude) speelplaats 
is nu een speeltuin geworden. De 
omgeving verandert met de tijd en 
dit is een prima voorbeeld. Eigenlijk 
is hier iedereen een winnaar.

Jumbo tassenactie     
voor ijsbaan in het Park
Heb jij ‘m al, die mooie ‘I love Nuenen-shopper’ van Jumbo Ton Grimberg? 
Jumbo heeft een tassenactie waarvan een deel van de opbrengst ten goe-
de komt aan de ijsbaan in het Park in de kerstvakantie. 

van schaatsen natuurlijk. En weet je 
wat het mooie is: er passen echt veel 
schaatsen in die tas. 
www.dwersophetijs.nl

Wat een feestje was het vorige week 
met alle schaats- en sneeuwpret in 
ons dorp. In december wil Dwèrs op 
het ijs ook zo’n feestje neerzetten: 
Gegarandeerd drie weken schaatsen 
in het Park! Jumbo Ton Grimberg ziet 
dit ook wel zitten en steunt de stich-
ting daarom met een mooie actie: 
voor elke verkochte tas ontvangt de 
stichting 0,50 euro. Er zijn tiendui-
zend tassen gemaakt, dus dat kan 
aardig oplopen. En daarmee is de ijs-
baan in het Park in december weer 
een stapje dichterbij. De tas is een 
echte must-have voor iedereen die 
#VRRKKS veul van Nuenen houdt, én 
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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:

Breng glas dat niet in de glascontainer past 
gratis naar de milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• je met energiezuiniger maken 
 van je woning het comfort verhoogt;
• dak - en spouwisolatie de duurzame tweeling is;
• investering in energiebesparende maatregelen direct 

en goed renderen;
• bijna alle maatregelen zich binnen 3 tot 7 jaar terug-

verdienen en daarna altijd blijven besparen en meer 
comfort geven;

• met een avond lezen je veel te weten komt hoe je het 
kunt doen;

• er vast een buur, kennis of vriend is die al geïsoleerd 
heeft. Vraag hem/haar advies!

• Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid 

Doe je eigen test : https://www.verbeterjehuis.nl/

PRIJSWINNAARS PUZZEL 
DUURZAAMHEIDSKRANT
Het juiste antwoord van de puzzel die in de duurzaam-
heidskrant stond is ‘fi jn wonen’.
Uit de tientallen inzendingen zijn vier winnaars getrokken 
en het lot bepaalde dat de 4 winnaars mooi verdeeld wa-
ren in onze gemeente.
De waardebon van Het Goed gingen naar Henk Willems 
uit Gerwen, Ber van Eindhoven van ‘t Eeneind en Annemiek 
Renders uit Nederwetten. De hoofdprijs, 2 boeken, is voor 
Ine Dielissen uit Nuenen die inspiratie kan opdoen voor 
wandelen en het stekken van planten.
Allemaal van harte gefeliciteerd.
De duurzaamheidskrant is een informatie- en inspiratie-
bron voor elk seizoen. De krant is het hele jaar digitaal 
beschikbaar via www.nuenen.nl/duurzaamheidskrant 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 16-02-2021 EN 22-02-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collseweg 21 Plaatsen doeklichtbak, 
 verlichte pyloon zuil en 
 3 vlaggenmasten 
Vonderrijt 2 Aanpassen draagconstructie 
Populierenhof 12 Plaatsen van unit 
Bernhardstraat 17 t/m 59  Renoveren 22 appartementen
oneven  
Europalaan 123 Plaatsen dakkapel 
De Pinckart 12 Plaatsen afvalcontainers 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeneind 47 Tijdelijk wijzigen gebruik: 
 huisvesten arbeidsmigranten 
 en wijzigen 
 brandcompartimentering 
Opwettenseweg 48 Wijzigen constructie woning 
Kerkstraat 8 Verbouwen woning 
Schout Wernertslaan 26 Uitbreiden woning 
Gerwenseweg 3 Gedeeltelijk slopen, verbouwen 
 en renoveren woning 
Het Puyven 84 Uitbreiden berging en entree 
 voorzijde woning 

Binnengekomen melding APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein Melding standplaats verkoop 
 mosselen Buurman Kees vanaf 
 1 februari elke zaterdag 
 van 18.00 tot 20.00 uur 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
22-02-2021 Collseweg 23 Kennisgeving melding 
  Activiteitenbesluit milieu-
  beheer: HQ Pack Group, 
  oprichten magazijn 
  opslag kisten en 
  verpakkingsmaterialen.
18-02-2021 Meidoornstraat Verkeersbesluit: Vaststellen 
  parkeergelegenheid 
  opladen elektrische auto’s 
  - Meidoornstraat te Nuenen

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

• Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
• Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
• Basisschool Het Mooiste Blauw, Pennekart 1

Meer dagen stemmen
U kunt deze keer op 3 dagen stemmen: op 15, 16 en 17 maart. 
Het vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor kiezers die 
behoren tot de risicogroep.

Op 15 en 16 maart kunt u alleen stemmen bij de volgende 
stembureaus: (geopend van 07.30 - 21.00 uur)
• Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
• Het Klooster, Park 1

Op 16 maart bijzonder stembureau met beperkte toegang 
(uitsluitend toegankelijk voor bewoners) (geopend van 
10.00 - 13.00 uur)
• Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9

Boven de 70: stemmen per brief
Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief. 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u persoonlijk infor-
matie en uitleg over het stemmen per brief.
Als u per brief kunt stemmen ontvangt u twee zendingen 
(worden niet tegelijk verstuurd)

Machtigen
Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u 
iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Op de 
website http://verkiezingen.nuenen.nl vindt u meer infor-
matie over machtigen.
Het aantal volmachten is verhoogd van 2 naar 3 volmach-
ten. Vereiste is - zoals altijd - dat de volmachtnemer de 
volmachten alleen mag uitbrengen in combinatie met zijn 
eigen stem.

Op de website https://verkiezingen.nuenenl.nl leest u al-
les over de verkiezingen. De link naar deze verkiezingen-
site vindt u ook op de homepagina via www.nuenen.nl 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
20 MAART
Dit jaar is de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 
maart 2021. Meer dan honderdduizend Nederlanders doen 
mee. En de gemeente Nuenen natuurlijk ook.
Doet u ook mee? Alleen of samen met anderen wanneer u 
de coronamaatregelen maar in acht neemt. Ook de super-
markten in het centrum van Nuenen gaan aan de slag om 
zwerfafval in te perken. De gemeente Nuenen ondersteunt 
de initiatieven door het aanbieden van een pakket met 
handschoenen, veiligheidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzak-
ken. De materialen worden door de gemeente gebracht en 
opgehaald op een afgesproken locatie. Meld u aan voor 14 
maart via afval@nuenen.nl of 040-2631631. Na aanmelding 
neemt de gemeente contact met u op. Liever aan de slag 
op een ander moment? Dat is natuurlijk ook mogelijk. 

Wat zijn de coronaregels om veilig afval te prikken?
• Raap je afval met mensen buiten je huishouden, ga dan 

met maximaal 1 persoon op pad en houd 1,5 meter 
afstand van elkaar. 

• Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt
• Ontwijk kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen 

met een zwakke gezondheid
• Draag rubber of latex handschoenen, gebruik een grijper. 
• Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt, laat het liggen 

en meld het
• Deel geen handschoenen, drinkfl es of grijper
• Maak je handen schoon na afl oop
• Schud geen handen en raak je gezicht niet aan
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg in 

een afvalbak
• Hoest en nies in je elleboog

GERWEN KRIJGT 
LED-VERLICHTING
De gemeente Nuenen gaat de straten in Gerwen voorzien 
van Led-verlichting. In de week van 1 maart start aannemer 
Hanenberg met het ombouwen van de openbare verlich-
ting. Dit betekent dat we de bestaande armaturen vervan-
gen door nieuwe Led-armaturen. Op enkele locaties (ver)
plaatsen we lichtmasten, om hiermee de lichtkwaliteit op 
straat te verbeteren. De nieuwe armaturen hebben ook 
een communicatie module, waarmee de verlichting op 
afstand bijgesteld kan worden. Ook kunnen we hiermee 
zien of een armatuur defect is en kunnen we het energie-
verbruik inzien.
We verwachten dat de werkzaamheden circa 4 weken 
duren. Hiervoor sluiten we de wegen niet af, wel kan mi-
nimale overlast ontstaan doordat voertuigen van de aan-
nemer gebruik maken van rijbaan en berm.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
Klant Contactcentrum van de gemeente Nuenen via 040 
- 2631 631.

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 verkou-
den bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
Op 17 maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Vanwege de coronapandemie verlopen 
deze verkiezingen anders dan u gewend bent. 

Coronaproof
Wij volgen ook tijdens de verkiezingen de coronarichtlijnen 
van het RIVM op. Het stemlokaal richten we zo in dat kie-
zers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. 
Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stem-
hokjes en materialen maken we regelmatig schoon. Kort-
om, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Stembureau’s
U mag uw stem uitbrengen bij één van onderstaande loca-
ties binnen uw gemeente: (geopend van 07.30 - 21.00 uur)
• Het Klooster, Park 1
• Basisschool De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
• Basisschool De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15
• Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
• Nuenens College, Sportlaan 8
• Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
• Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
• Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 1
• Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
• Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
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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

Kijk ook eens op www.tebak.keurslager.nl
voor ideeën en tips!

4 Gemarineerde
Kipfi lets
“Diverse smaken”  ............................................ 6,95
Gebraden Spare Ribs
“Uit eigen keuken, met gratis saus naar keuze” 
.......................................................... 500 gram 5,95
Lasagne
“Kant en Klaar”  ................................ 500 gram 5,55
Cranberry Paté
.......................................................... 150 gram 2,95
Varkenshaas 
in Roomsaus
“Uit eigen keuken”  ........................... 100 gram 1,50
Carpaccio Misto
“2 x 2 minuten bakken”  .................... 100 gram 2,55

KOOPJE

TOPPER

GEMAK

ZOET

GEMAK

SPECIAL

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)

LEKKER
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN

Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Digitale Thema-avond.    10 maart     19:00 – 20:30

Ben je werkeloos geworden?  
Is je inkomen sterk verminderd? 

Wacht niet af, kom in actie. Wij geven je een steuntje in de rug! 

Datum:  woensdag 10 maart 2021
Tijd: 19:00 – 20:30   (inloggen vanaf 18:45)
Locatie: Digitale inloopavond via Zoom
Aanmelden: via e-mail:  teamnuenen@levgroep.nl  

Als je je voor 7 maart aanmeldt,  sturen wij je 
een link om in te loggen. Deelname is gratis.

Sprekers: 
Arjan Vliegenthart: directeur NIBUD
Tom Kolsters:  projectmanager Schuldhulpmaatje Nederland

Ook de volgende Nuenensen organisaties stellen zich voor:
Helpt Elkander /  LEVgroep  /  Voedselbank Nuenen / Stichting Leergeld /  
Vrijwillig ouderen Adviseurs (VOA) / Diaconie Protestantse Gemeente / 
Parochiële Caritas Instelling

            
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

*

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Mooie tuinen bezoeken en 
genieten van muziek

Wij zijn op zoek 
naar……
Voor de Twaalf Tuinen Tocht zijn we 
op zoek naar: muzikanten, koren, 
zangers/zangeressen, die in de tui-
nen willen optreden op vrijwillige ba-
sis. Als je interesse hebt, kun je mai-
len naar dominee Marlies Schulz, 
marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

Tevens zoeken we nog sponsors met 
betrekking tot het tuin gerelateerde 
cadeautje en een nog nader te bepa-
len prijsvraag. Voor kinderen alleen al 
een doel op zich. Voor meer informa-
tie hierover mail naar: Jacqueline 
Bekkers, info@salonnuneville.nl

Aangifte Inkomstenbelasting 
over 2020
Beste senioren in Nuenen. U hebt de uitnodiging van de Belastingdienst, 
om uw aangifte Inkomstenbelasting over 2020 te doen, waarschijnlijk al 
ontvangen. Vanaf 1 maart 2021 staat de grotendeels ingevulde, digitale 
aangifte, weer klaar. Aangifte zal behoudens uitstel, voor 1 mei 2021 ge-
daan moeten zijn. Op 1 april 2021 wordt bekend of er, net als vorig jaar, een 
collectief uitstel tot 1 september 2021 voor het doen van de aangifte komt.

• Wij verrichten ook de nazorg bij 
een (voorlopige) aanslag en hel-
pen u zo nodig bij een bezwaar.

• Wij zijn gehouden aan de gelden-
de regels met betrekking tot pri-
vacy.

• De belastingplichtige blijft zelf 
verantwoordelijk voor de aange-
leverde informatie voor de aan-
gifte en toeslagen.

Indien u gebruik wil maken van deze 
service van Senergiek en PVGE, neemt 
u dan contact op met de coördinator, 
bij voorkeur per e-mail. Aan naam, 
adres en telefoonnummer hebben 
wij in eerste instantie genoeg.

Ton Smeets, tel. 040-283 37 36
tonsmeets.kbo@outlook.com 

Zoals ieder jaar kunnen alle Nue-
nense senioren ook nu weer gebruik 
maken van de diensten van de belas-
tinginvullers van Senergiek en PVGE. 
Wij hebben daarbij maar enkele spel-
regels:
• Alle Nuenense senioren, AOW ge-

rechtigd, kunnen wij helpen. U 
hoeft geen lid te zijn van een seni-
orenvereniging.

• Wij doen alleen betrekkelijk een-
voudige aangiften.

• De maximale inkomstengrens is 
€ 35.000,- voor een alleenstaan-
de en € 55.000,- voor gehuwden 
of samenwonenden. 

• Na afspraak bezoeken wij u op uw 
huisadres.

• Als we een afspraak maken, vra-
gen we of u corona gerelateerde 
klachten hebt. Wij dienen u en 
onszelf te beschermen.

• Naast de IB aangifte, kijken wij 
ook naar de huur- en zorgtoesla-
gen over 2020 en 2021.

• Wij werken als vrijwilliger onder 
de verantwoordelijkheid van een 
seniorenvereniging.

• We legitimeren ons en mogen 
maximaal € 12,- per adres in reke-
ning brengen voor reis-, kopieer- 
en printkosten.

Nuenen

SENIORENVERENIGING NUENEN

Oproep‘Millennium Kids’

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Bij de Lindeboom in Nuenen (Prullekes-
hof) liggen steentjes met namen en ge-
boortedata van alle in het jaar 2000 in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten gebo-
ren kinderen. De organisatie van NGN 
200 nodigt al deze (nu) 20-21-jarigen 
uit voor een feestelijke reünie. Wij vra-
gen iedereen zich hiervoor aan te mel-
den via: prullekes@kuperus.com

Heb jij leuke plannen en/of ideeën hier-
voor? Meld je dan aan; we maken er 
dan met z’n allen een groot feest van. 
Ook degenen die via dit bericht niet be-
reikt worden, doen uiteraard mee.

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 ie-
dere week aangevuld tot ze alle 50 op 
een rij staan!!

1836 Bouw kasteel Soeterbeek 
In 1836 zijn de resten van het, daar in 
1462 gebouwde en in 1732 verlaten, 
klooster Soeterbeeck gekocht door Jo-
sephus Smits (van Oyen), een Eindho-
vense textielfabrikant. Hij herstructu-

Hier heu r ik thu i s©

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

Wie waren onze 
burgemeesters 
in de afgelopen 

200 jaar?
De gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten telde 14 burgemeesters 
vanaf het ontstaan op 1 januari 1821. 
We zetten ze omgekeerd op een rij. 
Van Maarten Houben nu tot Jan van 
Hoven in 1821…
De vensters worden van tijd tot tijd 
aangevuld tot ze alle 14 op een rij 
staan!!

14 Maarten Houben 
Maarten Houben is sinds 2 februari 
2012 burgemeester van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten: ga naar de website 
ngn200.nl

reerde het gebied en bouwde een land-
huis in Franse stijl.

Meer weten, ga naar de site ngn200.nlMeer weten, ga naar de site ngn200.nl

Wie waren onze 

Ondanks alles toch lekker slapen!
We zitten nog steeds in een heel bijzondere tijd die inmiddels alweer een 
jaar voortduurt. Mensen zonder werk en soms zelfs uitzichtloos. Mensen 
die zich een slag in de rondte werken. Kinderen die thuis studeren of met 
de nodige beperkingen naar school gaan. Verenigingen en sportclubs die 
met smart zitten te wachten totdat er weer wat meer mag. Vakanties die 
telkens uitgesteld worden etc. etc.

kan een deelvervanging zijn, zoals al-
leen een matras, een nieuwe bedbo-
dem met matras of een compleet 
nieuw bed. Zo lang de lockdown voor 
niet essentiële winkels van kracht is, 
kan dit niet in de winkel. Natuurlijk is 
het altijd mogelijk om een afspraak te 
maken voor na de lockdown maar 
een afspraak maken om thuis situatie 
te bekijken en te bespreken is vaak 
ook al heel waardevol. De slaapspeci-
alist kan de situatie thuis goed bekij-
ken en de wensen kunnen daarmee 
ook duidelijk kenbaar gemaakt wor-
den. Als daarna de winkel bezocht 
wordt, hoeft er vaak alleen nog maar 
proef gelegen te worden. Dit be-
spaart dan tevens ook weer tijd in de 
winkel en is daardoor ook veiliger.
Bedenk dus goed wat je met je spaar-
centen doet maar een nuttige en zeer 
zinvolle investering is in ieder geval 
een goed bed. Je kunt er nauwelijks 
mee pronken en weinig andere men-
sen zullen jouw slaapkamer zien maar 
als je weet dat je elke nacht lekker 
kunt slapen……………

daar kan praktisch niets tegen op! 
Slaap lekker.

Om in al dit soort situaties het hoofd 
koel te houden is een fixe uitdaging! 
Waar je in ieder geval goed rekening 
mee moeten houden, is dat je je slaap 
goed te pakken krijgt. Uiteindelijk 
brengen we een kleine 3000 uren per 
jaar door in bed. Natuurlijk moeten 
we voldoende bewegen en zeker niet 
te veel en/of te lang zitten, gezond 
eten en voldoende drinken maar 
goed en voldoende slapen is nu meer 
dan ooit van groot belang. 
Wat daarin bij kan dragen, is een goed 
bed. Dit is uiteraard een breed begrip 
want een ieder zal dit anders ervaren. 
Waar het in ieder geval over uit gaat 
is, dat je je bewust bent dat slapen es-
sentieel is om lichaam en geest te la-
ten herstellen waardoor je weer sterk 
aan een nieuwe dag kunt beginnen. 
Heb je een goed bed, dat nog geen 10 
jaar oud is, dan is dat helemaal prima. 
Twijfel je over jouw bed omdat het 
oud, versleten, niet prettig of klach-
ten geeft, dan is het wellicht tijd voor 
een nieuw bed.
Om te weten wat goed voor jou is, 
kun je het beste naar een slaapspeci-
aalzaak gaan en je laten adviseren 
over de tal van mogelijkheden. Dit 

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

De beddenspecialist

Ondanks alles toch lekker slapen!

Eigen 
kunstwerk 
van Harrie 
Migchels
In Nederwetten, 
in de tuin van 
Harrie Migchels, 
treffen we dit prachtige 
kunstwerk aan. 
“Zelfgemaakt!”

Vaccineren in de regio,   
een toelichting
GGD Brabant-Zuidoost voert de landelijke vaccinatiestrategie van het mi-
nisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) uit. Het ministerie 
van VWS bepaalt wie wanneer aan de beurt is, en wie welk vaccin krijgt. Het 
RIVM nodigt vervolgens de mensen uit die aan de beurt zijn. De GGD’en or-
ganiseren de locaties en het personeel om vaccinaties te zetten. 

Tech/Pfizer vaccin gegeven en in Best 
alleen het AstraZenaca vaccin. Dit kan 
in de loop van de tijd ook weer veran-
deren, vandaar dat het landelijk call-
center er voor zorgt dat de juiste men-
sen naar de juiste locatie, voor het juis-
te vaccin gaan.

Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak 
niet altijd op korte termijn mogelijk 
binnen de eigen regio, omdat de be-
schikbare vaccins gereserveerd zijn. 
Als mensen (mét uitnodiging) toch 
snel geprikt willen worden, dan kun-
nen ze worden ingepland bij een vacci-
natielocatie verder van huis en/of in 
een andere regio. 

De vaccinatiecapaciteit wordt weke-
lijks groter
Momenteel worden door het landelijk 
callcenter per week zo’n 200.000 af-
spraken ingepland. In de regel gaat dit 
goed, maar helaas niet altijd. Er is 
voortdurend nauw contact tussen het 
landelijk callcenter en de GGD’en om 
er voor te zorgen dat het maken van af-
spraken soepel gaat verlopen. 

Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavac-
cinatie: www.coronavaccinatie.nl of 
bel 0800-1351 www.ggdbzo.nl 

GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio 
meerdere vaccinatielocaties op. Op 
een aantal locaties, in Helmond, Eind-
hoven en Best, wordt al gevaccineerd. 
Daarnaast worden nieuwe locaties op-
gebouwd maar nog niet in gebruik ge-
nomen, bijvoorbeeld in Valkenswaard 
en Bladel. Dit komt omdat er onvol-
doende vaccins beschikbaar zijn. GGD 
Brabant-Zuidoost bouwt de komende 
tijd wel door, want we willen klaar-
staan en direct kunnen starten zodra er 
wél meer vaccins beschikbaar zijn.

De juiste doelgroep naar de juiste 
locatie, voor het juiste vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het 
RIVM maken een afspraak via het lan-
delijk callcenter van de GGD. Dit num-
mer staat vermeld in de uitnodigings-
brief. De afspraak is dat het landelijk 
callcenter probeert de afspraak zo 
dicht mogelijk bij de woonlocatie in te 
plannen. Hierbij wordt ook gekeken 
naar welk vaccin er op welke locatie 
aanwezig is. Het is belangrijk dat het 
juiste vaccin bij de juiste doelgroep te-
recht komt. Hierdoor kan het voorko-
men dat mensen niet bij de dichtstbij-
zijnde vaccinatielocatie, maar bij een 
andere locatie binnen de regio gevac-
cineerd worden.
In Helmond en Eindhoven wordt bij-
voorbeeld momenteel alleen het BioN-

Nuenen

            

Startpunt: Gemeentevijver

Lovetrail in Nuenen
In Nuenen is nu ook een Lovetrail uit-
gezet van de landelijke Lovetrail 
movement! De Lovetrail Movement 
staat voor Liefde, Verbinding en de 
toekomst voor onze kinderen.
Een Lovetrail is een wandel/fiets rou-
te en tevens ook een speurtocht voor 
kinderen, te lopen wanneer het jou 
uitkomt! De route is aangeven mid-
dels gekleurde lintjes en is ook te vin-
den op Googlemaps (link: https://
goo.gl/maps/VXGfgPwG3kqByrAc7 ). 
Leave your mark; neem linten mee 
om op de route erbij te hangen! Kijk 
voor inspiratie en meer informatie, 
de gamerules en de link van de route 
op instagram #lovetrailmovement.
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ANWB AUTOMAATJE HELPT
Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid 19 van het 
RIVM, maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie komen? Vrijwil-
ligersorganisatie ANWB Automaatje helpt u graag tegen een kleine 
vergoeding van ongeveer 9 euro, terwijl commerciële partijen bedra-
gen vragen tot maar liefst 59 euro. 
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccina-
tielocatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar 
ANWB AutoMaatje Nuenen (040 711 44 62) of een email sturen naar 
info@automaatjenuenen.nl (Ook als u nog niet bij ons staat inge-
schreven) Samen komen we er wel!

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

CDA-verkiezingsprogramma 2021 - 2025 

Nu doorpakken 
       
We kijken vooruit. Naar het Nederland na corona. Hoe we de economie 
weer aan de gang krijgen en mensen aan een baan helpen. Hoe we in heel 
Nederland betaalbare woningen gaan bouwen. En hoe we onze samenle-
ving beschermen door criminaliteit stevig aan te pakken. Samen bouwen 
we aan een Nederland, waarin iedereen mee kan doen en we niemand in 
de steek laten. 

isolatie en energiebesparing aan 
je eigen huis. 

• Werken moet meer opleveren. 
Minder belasting op minimum-
loon zorgt voor een hoger be-
steedbaar inkomen.

• Het woningtekort moet opgelost 
worden. Komende tien jaar een 
miljoen betaalbare woningen 
door heel het land, met een geva-
rieerd aanbod voor ouderen en 
jongeren.

• Meer duidelijkheid en zekerheid 
als het gaat om migratie. Mensen 
die hier mogen blijven, moeten 
zo snel mogelijk onderdeel kun-
nen worden van onze samenle-
ving.

• Meer geld nodig voor het leger 
om onze veiligheid te bescher-
men en internationale afspraken 
na te komen.

• Samenwerken met andere lan-
den is belangrijk voor onze eco-
nomie. Een sterk en stabiel Euro-
pa is de basis voor onze welvaart. 

• Iedereen doet mee. Alleen als we 
ons samen verantwoordelijk voe-
len, kunnen we de uitdagingen 
aan die voor ons liggen.

Zie de website: https://www.cda.nl/
verkiezingsprogramma

Wat vinden wij belangrijk?
• Een sterkere economie. We willen 

dat er meer banen komen. De 
beste ideeën van Nederland ge-
bruiken voor een eerlijke en mili-
euvriendelijkere economie. 

• Een overheid die er altijd voor de 
burger is. We zorgen dat het ver-
trouwen in de overheid weer te-
rugkomt. 

• Een nieuwe regeling voor de kin-
deropvang. Je gezin is je thuis 
waar je altijd voor elkaar zorgt. 
Het moet makkelijker worden om 
werk en zorg te combineren. 
Mantelzorgers krijgen nadrukke-
lijk onze steun.

• Versterking van de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad. Met 
meer geld en banen voor politie 
en justitie en hogere straffen zor-
gen we dat ons land veiliger 
wordt.

• Zorg die voor iedereen bereik-
baar, beschikbaar en betaalbaar 
is. Dus beter organiseren en blij-
ven vernieuwen. Meer geld voor 
‘gezond leven’. 

• Vergroening en verduurzaming 
van ons land: een groene en scho-
ne leefomgeving, minder vervui-
ling en meer geld voor schone 
energie. Er komt meer geld voor 

Ontwikkeling     
van Gulbergen dichterbij
Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) percelen Landgoed Gulbergen 
aangenomen om zo de regie te houden. 

mee ook zelf de ontwikkeling te kun-
nen sturen. Om de ontwikkeling zelf 
in handen te kunnen blijven houden 
en geen speculatie van grondprijzen 
te krijgen, heeft de gemeente Nue-
nen voor enkele percelen op haar 
grondgebied de WVG gelegd. Als de-
genen de grond wil verkopen is de 
gemeente de eerste die de grond 
mag kopen. W70 vindt dit een goede 
zaak, opdat we hiermee de regie in 
handen kunnen blijven houden, ech-
ter we willen niet met grondaanko-
pen blijven zitten en jarenlang hier-
voor geld in de boeken hebben staan. 
Daarom heeft W70 in de raadsverga-
dering een amendement gemaakt 
waarbij gesteld is dat alvorens de ge-
meentegrond gaat kopen dit eerst 
door de raad goedgekeurd wordt en 
er een schriftelijke overeenkomst ligt 
waarin vastgelegd is dat de MRE de 
gekochte gronden overneemt zodat 
de gemeente Nuenen niet met stuk-
ken grond blijft zitten.
Zo heeft W70 veilig gesteld dat we 
niet met kosten blijven zitten en de 
regie mee in handen kunnen blijven 
houden.

Het is al lange tijd de bedoeling dat er 
op Landgoed Gulbergen een recrea-
tieve ontwikkeling wordt gereali-
seerd. Jarenlang was de grond in ei-
gendom van Attero en kwam deze 
ontwikkeling niet van de grond. Aller-
lei plannen kwamen soms in de me-
dia, waaronder een skihal, een pret-
park en een bungalowpark, maar nog 
nooit met een goede sluitende busi-
nesscase. De Metropoolregio Eindho-
ven (MRE) heeft daarom besloten om 
de gronden over te nemen en daar-

PvdA (lijst 7)      
voor een eerlijker Nederland
NRC noemt Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland ‘klas-
siek sociaaldemocratisch’. Dat is precies zoals wij het bedoeld hebben.

Waardering voor de zorg: Het zorg-
personeel verdient een structurele 
verbetering van salaris en werkom-
standigheden. 

MEER TOEKOMST,    
MEER GROENLINKS
Voor GroenLinks Nuenen is het uitgangspunt het landelijke programma, 
zoals hieronder in 5 punten vermeld. Wij proberen dat zo goed mogelijk te 
vertalen naar de lokale situatie om Nuenen zo leefbaar en duurzaam mo-
gelijk te houden en het hoofd te bieden aan gemeentelijke vraagstukken. 

3. We verdelen werk en inkomen 
eerlijk.
Onze focus ligt op een eerlijke ar-
beidsmarkt. Met gelijke kansen voor 
iedereen. Dat zorgt voor zekerheid 
en rust. GroenLinks wil werken aan 
een basisinkomen voor alle Neder-
landers. Zodat iedereen kan mee-
doen in onze samenleving.

4. We bouwen aan één samenleving.
Samen. Dat woord hebben we vaak 
gehoord de laatste tijd. Toch is solida-
riteit - écht om elkaar geven - nodig 
om ook sterker uit deze crisis te ko-
men. GroenLinks strijdt voor een sa-
menleving zonder racisme en discri-
minatie. Een veilige plek voor ie-
dereen. Ook voor mensen die voor 
oorlog en geweld zijn gevlucht.

5. We staan voor internationale 
verbondenheid.
GroenLinks is voor een sterk en vere-
nigd Europa. Landen moeten meer 
samenwerken om de klimaatcrisis te-
gen te gaan. Meer samenwerken voor 
eerlijke en duurzame handel. En meer 
samenwerken om mensenrechten - 
overal ter wereld - te beschermen.

Partijprogramma:
1. We pakken de klimaatcrisis nu 
aan.
We roepen de klimaatnoodtoestand 
uit. De tijd van niets doen en alleen 
maar praten is voorbij: het is tijd voor 
actie. De economie en de samenle-
ving moeten snel duurzamer. En de 
grootste vervuilers betalen het meest. 
GroenLinks wil meer geld voor groe-
ne projecten en ideeën die goed zijn 
voor ons klimaat. Projecten en ideeën 
die ook nog eens 100.000 nieuwe ba-
nen opleveren. Duurzame banen die 
blijven bestaan.

2. We versterken onze publieke 
voorzieningen: zorg, onderwijs en 
betaalbare woningen.
Een eerlijke en fijne samenleving 
herken je aan goede zorg, uitste-
kend onderwijs en betaalbare wo-
ningen. Maar in de zorg gaat het de 
laatste jaren vooral om kosten be-
sparen. In het onderwijs is een flink 
tekort aan leraren. En woningen zijn 
in veel steden niet te betalen. Groen-
Links wil goede zorg, het beste on-
derwijs en een betaalbaar huis voor 
iedereen.

Aanbod buurtteam Gerwen 

Samen isoleren van woningen
Energie besparen door het isoleren van woningen samen in jouw buurt 
aan te pakken. Het gaat om spouwmuurisolatie en glasisolatie. Het buurt-
team Gerwen heeft al zestien belangstellenden genoteerd en het aanbod 
voor een gratis offerte geldt nog. De eerste gegadigden hebben zich vori-
ge maand gemeld na de digitale bijeenkomst van buurtteam Gerwen. 

lijke subsidieregeling. Naast spouw-
muur- en glasisolatie kan een eige-
naar ook kiezen voor een andere iso-
latievorm, bijvoorbeeld dak-, bodem- 
en/of vloerisolatie. De mogelijkhe-
den hiervoor kan men bespreken 
met Van den Dijssel. Voor meer infor-
matie over de subsidieregeling: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-fi-
nancieringswijzer/isde/woningeige-
naren.

Belangstelling?
Gerwenaren die interesse hebben, 
kunnen voor meer info of voor een 
vrijblijvende offerte terecht bij www.
buurkracht.nl/gerwen. Het buurt-
team Gerwen is ook bereikbaar via 
buurkrachtgerwen@gmail.com. 

Buurtteam Gerwen is met steun van 
Stichting Buurkracht aan de slag ge-
gaan met een vergelijking van leve-
ranciers voor het isoleren van wonin-
gen: spouwmuurisolatie en glasisola-
tie. Motto van het team: door dit sa-
men te doen is het voordeliger en 
makkelijker. En hoe meer mensen 
meedoen hoe beter. Het team doet 
een mooi aanbod. Op basis van kwa-
liteit, service en prijs worden twee 
bedrijven aanbevolen. Dat zijn Van 
den Dijssel voor spouwmuurisolatie 
en Isorama voor glasisolatie. 

Subsidie
Bij het treffen van twee isolatiemaat-
regelen kunnen woningeigenaren in 
aanmerking komen voor een lande-

Het is nu aan de MRE om samen met de 
gemeente Nuenen en Geldrop-Mierlo 
te komen tot een mooie en goede in-
vulling van Landgoed Gulbergen. W70 
zal dit nauwlettend volgen.

Patrick Swinkels
Raadslid W70

Investeren in jongeren, wonen en on-
derwijs: Jongeren worden hard ge-
raakt door stapeling van problemen: 
weinig buffers, onzeker werk, schul-
den en geen (betaalbare) woning. Er 
komt een minister voor Wonen. We 
missen kansen in het onderwijs, de 
ongelijkheid wordt groter. Daarom 
extra investeringen in de kwaliteit 
van het gehele onderwijs. 

Een schone en duurzame toekomst is 
nodig: Alleen dan kunnen we een 
leefbare planeet doorgeven. De reke-
ning leggen wij bij de echte vervui-
lers.

Samenwerking in plaats van concur-
rentie: Samenwerking in de zorg 
bleek de sleutel tot het opvangen 
van de eerste coronagolf. Die les pas-
sen we breder toe in de publieke sec-
tor, in het belang van ons allemaal.

Corona zet ons leven op zijn kop. 
Maar we willen niet terug naar het 
oude normaal. Dingen die ons aan 
het hart gaan zijn scheefgegroeid. 
Het moet anders. 

Een eerlijke economie: De PvdA wil 
werken aan een samenleving waarin 
mensen weer centraal staan. De reke-
ning van de crisis dient niet bij wer-
kenden, kwetsbaren en jongeren te-
recht te komen, maar bij degenen met 
de sterkste schouders: vermogenden, 
topinkomens, multinationals.

Werk en werkgarantie: Goed werk is 
de basis van een goed leven. Wij wil-
len minder flex- en meer vaste banen, 
het minimumloon stapsgewijs naar 
€ 14,- per uur en dat niemand zonder 
perspectief op straat komt te staan. 
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ANWB AutoMaatje Nuenen      
en vaccinatie COVID-19

van ANWB AutoMaatje in te vullen, is 
op dit moment niet mogelijk en zal 
op een later moment plaatsvinden.

De chauffeurs/vrijwilligers van ANWB 
AutoMaatje rijden met hun eigen 
auto. De chauffeur komt u op de af-
gesproken tijd ophalen. Wij geven 
het tijdstip en de naam van de chauf-
feur steeds vooraf aan u door. De 
chauffeur loopt, indien u dat wenst, 
met u mee naar binnen voor het ha-

Bent u minder mobiel en hebt u geen 
vervoer naar de vaccinatielocatie, 
dan kunt u gebruik maken van ANWB 
AutoMaatje. U kunt zich hiervoor te-
lefonisch aanmelden via 040 711 44 
62 of via info@automaatjenuenen.nl 
Wij nemen daarna telefonisch con-
tact met u op en zullen u enkele korte 
vragen stellen en aanvullende infor-
matie geven over het vervoer met 
ANWB AutoMaatje. Een bezoekje, om 
samen met u het aanmeldformulier 

Dwèrse keitjeslegster brengt glimlach 
op gezicht Nuenense carnavallers
Het begon als een plan voor een creatieve activiteit voor ‘haar’ minigarde, als 
alternatief voor de afgelaste carnaval, maar ontspoorde compleet. Met haar 
250 in ons dorp neergelegde ‘dwèrse keitjes’ ontketende Daisy van Hees vo-
rige week een ware steentjesrage in Dwèrsklippelgat. En een kat-en-muis-
spel om niet ontmaskerd te worden voor het einde van de carnaval.

Glibberpartijen door besneeuwd 
Nuenen, wegduiken om niet onthuld 
te worden, in drie verschillende voer-
tuigen elke dag naar het dorp rijden 
om niet op te vallen, op camera’s 
worden vastgelegd met een bivak-
muts op en zorgen dat ze voor de 
avondklok weer thuis waren. Het was 
een compleet avontuur dat uitmond-
de in een kat-en-muisspel, want wie 
was toch die geheimzinnige keitjes-
legger tijdens de carnaval? Wie was 
verantwoordelijk voor het toveren 
van de grote glimlach op het gezicht 
van dwèrse carnavalsliefhebbers? 

De allereerste dwèrse kei - geel ge-
schilderd, voorzien van confetti in 
Dwèrsklippelkleuren en met alaaf erop 
geschreven - werd op de zondag voor 
carnaval stiekem neergelegd op de be-
sneeuwde kliko bij Dwèrsklippels-be-
stuurslid Bram Daams. “Bij Bram kwa-
men we Gertje Raassens tegen, en 
toen bedachten we ‘daar moeten we er 
ook eentje neerleggen! Ik voelde me 
een beetje een dievegge, om zo stie-
kem overal een steen neer te leggen. 
Maar daardoor ging het wel kriebelen”, 
vertelt Daisy met een grote smile op 
haar gezicht. “We besloten ze overal te 
gaan verstoppen en neerleggen.”

250 steentjes
Dus zo begon de geheime operatie 
‘dwèrse keitjes’ voor Daisy van Hees, 
tot dit jaar leidster van de minidans-
garde van onze vereniging, en haar 
man Maico en hun achtjarige twee-
ling Lindy en Renzo. Want het oor-
spronkelijke plan om de minidans-
garde keitjes te laten beschilderen in 
blauw-geel-rood als alternatieve cre-
atieve activiteit, is gigantisch uit de 
klauwen gelopen. “We hebben uit-
eindelijk zelf 250 steentjes gemaakt 
en neergelegd in het dorp, en bij 
mensen met een carnavalshart voor 
de deur”, zegt Daisy. Wekenlang wa-
ren ze bezig met stenen verzamelen 
in het bos in Mierlo, ze schoonmaken, 
geel maken, vernissen, voorzien van 

Otto en Fien: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
In Gerwen is  op 10 februari Otto geboren. De blije ouders hebben bij hun wo-
ning aan Frits Bakershof 2 de komst van Otto bekend gemaakt. Bij Van den 
Waarsenburglaan 15 in Gerwen staat een mooie schatkist te schitteren. Zo is 
de geboorte van dochter Fien aangekondigd. Otto en Fien: welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
de raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl.

Woongroep De Mijlpaal,  
iets voor u?
Woongroep De Mijlpaal heeft na een zoektocht van jaren groen licht gekre-
gen voor de bouw van ca. 19 appartementen aan de Brabantring in Nuenen 
op de locatie van de gelijknamige basisschool. Een mooie locatie met veel 
groen en voorzieningen in de buurt. De koopappartementen, met gemeen-
schappelijke ruimten en tuin, worden in eigen beheer gebouwd.

houdt onder meer in dat de bewo-
ners naar elkaar omkijken, maar ook 
te maken krijgen met regelmatig 
overleg. 

Voor alle duidelijkheid: een woon-
groep is geen commune, geen ver-
zorgingshuis en geen serviceflat. Als 
je nog niet weet of wonen in een 
woongroep wat voor je is, doe dan de 
test ‘Gemeenschappelijk wonen, iets 
voor mij?’ van de Landelijke Vereni-
ging voor Gemeenschappelijk Wo-
nen voor Ouderen (LVGO), te vinden 
op onze website woongroepdemijl-
paal.nl. Hoewel het definitieve aantal 
appartementen op dit moment nog 
niet helemaal vaststaat, willen wij 
ons huidige ledenbestand reeds nu 
aanvullen met nieuwe ‘kandidaten’, 

Op dit moment telt de woongroep 
van senioren 10 een- of tweeper-
soons huishoudens. Deelnemen aan 
een woongroep is een bewuste en 
weloverwogen keuze. Je kiest daar-
mee voor het lidmaatschap van een 
woongemeenschap, met behoud 
van privacy en zelfstandigheid. Dat 

Appartementen woongroep De Mijlpaal

zodat zij op het moment dat het 
exacte aantal woningen bekend is 
meteen kunnen ‘instappen’.

In ons visiedocument (zie onze web-
site) staat aangegeven, dat we ons 
richten op personen vanaf 45 jaar en 
dat voor de continuïteit van de woon-
groep een evenwichtige leeftijdsop-
bouw essentieel is. De gemiddelde 
leeftijd van onze leden ligt momen-
teel ruim boven de 70 jaar. Daarom 
richten we ons voor nieuwe leden in 
eerste instantie op personen van 45-
70 jaar en vitale 80-plussers.

Als onze plannen u aanspreken en 
het wonen in een woongroep voor u 
een aantrekkelijke woonvorm lijkt, 
kunt u dit per e-mail laten weten aan 
ons secretariaat@woongroepdemijl-
paal.nl onder vermelding van uw 
naam en geboortejaar. U ontvangt 
dan een uitnodiging (link) voor de di-
gitale informatiebijeenkomst op 
maandag 8 maart 2021 om 19.30 uur, 
waarin de actuele stand van zaken zal 
worden belicht. Vragen van uw kant 
worden dan graag beantwoord. Tot 
slot verwijzen wij u naar onze priva-
cyverklaring op onze website.

- CAFÉ - 

Carnaval hebben we niet gevierd maar bij Café Ons Dorp 
was Prins Vis natuurlijk wel aanwezig.

teksten, weer vernissen. “We zijn er 
wel een week of vijf mee bezig ge-
weest met ons gezin, we hebben er 
zo’n lol in gehad met z’n vieren.” 

Ontmaskering
In de week voor carnaval en op carna-
valsvrijdag, - zaterdag en -zondag zijn 
alle keitjes geplaatst. “Daarna liepen 
we te veel risico om ontdekt te wor-
den.” Ze wilde het volhouden tot dins-
dagavond van carnaval. Ondanks 
noeste pogingen om de keitjeslegger 
te ontmaskeren, bleef haar identiteit 
onbekend. Op dinsdagavond onthul-
de ze zichzelf met een filmpje, wat 
leidde tot een storm van positieve re-
acties en bedankjes aan haar adres. 
Daisy is een échte Dwèrsklippel, al 
woont ze momenteel in Mierlo. Ze is 
hier opgegroeid en altijd carnaval blij-
ven vieren. Kan ook niet anders met 
ouders die enorm verweven waren 
met het Nuenense carnaval. Haar hart 
is dwèrs en door haar aderen stroomt 
het blauw-rood-geel van de Dwèrs-
klippels. Ze kon het carnaval niet zo-
maar onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Wij zeggen: missie meer dan geslaagd! 

Dor hout
Marianne Zwagerman sprak over “dor hout”
Twee woorden die men makkelijk ont-
houdt
Het bracht een storm van reacties op gang
Sommige ouderen werden echt bang
Zonder het woord genocide joeg zij mensen 
op stang
Volgens haar hardvochtige redeneertrant
Zet een kleine kwetsbare groep
De hele bevolking en de economie aan kant
Maar wat is er echt aan de hand?
Helaas gaan soms ook gezonde mensen nu 
dood
Marianne Zwagerman heeft geïnvesteerd 
in een luxe zeilboot
Die bestaat niet alleen uit dor hout en oud 
schroot
Haar woonboot ligt in gemeente Wijde-
meren
Waar precies moet geheim blijven
In verband met mensen die zich tegen haar 
keren.

Joke van Overbruggen©
(Foto’s Cees van Keulen) 

Tijdens de coronalockdown verzorgt ANWB AutoMaatje Nuenen medisch 
en sociaal noodzakelijke ritten voor minder mobiele inwoners. Dit zijn 
ook ritten voor vaccinatie COVID-19. Ritten voor uitstapjes of bezoekjes 
zijn op dit moment niet mogelijk, we vertrouwen er op dat dit op niet al te 
lange termijn wel weer mogelijk is.

len van de vaccinatie en brengt u 
daarna weer naar huis. Uw rollator 
(inklapbaar) kunt u eventueel mee-
nemen. De chauffeur ontvangt een 
onkostenvergoeding voor de rit van 
€ 0,30 per km plus eventuele parkeer-
kosten. Wij geven u vooraf een indi-
catie van de kosten die u aan het eind 
van de rit contant aan de chauffeur 
betaalt. Het is dan fijn als u kleingeld/
wisselgeld bij u heeft.

Een rit dient u minimaal twee werk-
dagen van tevoren aan te vragen. 
Een afspraak voor vaccinatie kan 
soms op korte termijn zijn. U kunt 
dan toch contact met ons opnemen 
en wij kijken dan of er toch nog een 
chauffeur in de gelegenheid is om 
met u mee te gaan. ANWB AutoMaat-
je Nuenen volgt de richtlijnen van 
het RIVM. Wij vragen u daarom een 
mondkapje te dragen en hand-
schoentjes mee te nemen. Blijf thuis 
bij hoesten, verkoudheid, koorts of 
als u de afgelopen 2 weken in contact 
bent geweest met een persoon die 
corona heeft. Meld uw rit dan telefo-
nisch af en spreek eventueel de 
voicemail in. Aan de hand van een 
checklist stelt de chauffeur u voor 
vertrek enkele vragen omtrent uw 
gezondheid.

Wilt u gebruik maken van ANWB Au-
toMaatje voor de vaccinatie of heeft 
u vragen, dan kunt u contact opne-
men via 040 711 44 62 (ma t/m do 
tussen 9.00 uur en 14.00 uur, vrijdag 
tussen 9.00 uur en 13.30 uur) of via 
info@automaatjenuenen.nl. 
Ook kunt u informatie vinden op de 
site www.automaatjenuenen.nl



ROND DE LINDE week 8 Donderdag 25 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

Moeder stond eenvoudig in het leven, 
“doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”. 

Haar aanwezigheid gaf rust en ruimte voor gesprek, 
alti jd met een kop koffi  e en een kuukske

Tina Sanders - van Roosmale
Weduwe van 

Jan Sanders
✩Nuenen, 5 April 1936  †Helmond, 15 Februari 2021

Ruud Sanders en Ans den Ott er
Jip en Michiel

Jonas 
Sil

Patrick Sanders

Ton en Francy Sanders
Cindy en Marcel, Lana

Joshua en Adriana, Alyssa, Davina, Luciano
Cindy en Ruud, Nova

Daisy en Jeroen, Femme

Van Rijckevorsellaan 29, 5673 NE Nuenen

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

Veilig over drempels heen 
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?

buitenshuis. Door de drempelhulp 
hoeft u de rollator niet meer op te til-
len over de drempel, want u kunt er 
moeiteloos, geluidloos en veilig over-
heen lopen. De drempelhulpen zijn 
in verschillende hoogtes verkrijg-
baar.

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

Drempels in huis of buitenshuis kun-
nen een obstakel vormen als u min-
der mobiel bent. Dit hulpmiddel is 
een drempelhulp en biedt mogelijk 
een oplossing. Het is eenvoudig in 
huis te plaatsen zonder montage en 
maakt het makkelijker om over de 
drempel te stappen. Een drempel-
hulp zorgt ervoor dat u zich met een 
rollator, rolstoel of scootmobiel ge-
makkelijk kan verplaatsen in huis of 

ergotherapie

Kies bewust voor 
wat je eet en drinkt
Met de communicanten en hun 
ouder(s) en een beperkte groep aan-
wezigen gaan we in de vastentijd 
stilstaan bij wat we eten en drinken. 
We willen bewust kiezen voor ge-
zonde spullen en we willen weten 
waar iets vandaan komt en hoe we 
door gezond te eten mee kunnen 
helpen aan een betere, gezonde, 
duurzame en veilige wereld om in te 
leven. Ook helpen we dan mee aan 
de verbetering van het klimaat. In de 
vastentijd denken we er ook aan om 
soberder te eten en zuinig om te 
gaan met voeding: samen delen wat 
je hebt. In rust en stilte genieten van 
je eten. En sober: alleen dat eten wat 
echt nodig is en gezond. 

Zaterdag 27 februari om 18.30 uur in 
de St.-Clemenskerk te Gerwen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 februari 18.30 uur: géén 
viering in Nuenen, maar een gezins-
viering in Gerwen.
Zondag 28 februari 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.
Zondag 28 februari 11.00 uur: vie-
ring, Jocanto, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties 
Zaterdag 27 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 28 februari 09.30 uur en 
11.00 uur: Marte Saris (vanwege ver-
jaardag).

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de PCI bedroeg in Nuenen 
€ 175,65. Hartelijk dank hiervoor.

Wereldgebedsdag 
vanuit Vanuatu

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 27 februari 18.30 uur: ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 28 februari 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Leonard Hazenberg, vanwege ver-
jaardag.

Mededelingen 
De opbrengst van de extra collecte 
voor de PCI bedroeg in Gerwen 
€ 61,70. Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 februari 09.30 uur: viering 
met vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Maria Sleegers-Toonders; Piet Coo-
len.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de PCI bedroeg in Nederwetten 
€ 74,50. Hartelijk dank hiervoor.

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

Zondag 28 februari is de tweede zon-
dag in de veertigdagentijd. In de 
dienst is kerkelijk werker Pieter Flach 
onze voorganger. We gaan verder 
met het project voor de kinderen ‘een 
spoor van liefde’. Ook zullen we weer 

horen over het vastenproject van de 
Groene kerk. De collecte is bestemd 
voor Missionaire zaken in Nederland. 
Via livestream kunt u thuis de dienst 
volgen. Gaat u daarvoor naar www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze 
dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 25 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 26 februari. Quatertemper-
dag. 7.15 uur H. Mis. 18.00 uur Kruis-
weg.
Zaterdag 27 februari. Quatertemper-
dag. 09.00 uur H. Mis, gedachtenis 
van de H. Gabriël van de Moeder van 
Smarten.
Zondag 28 februari. Tweede zondag 
van de Vasten. 08.00 uur gelezen H. 
Mis. 10.30 gezongen Hoogmis.
Maandag 1 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 2 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten. 
Woensdag 3 maart. 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Jaarlijks wordt in Nuenen de Wereld-
gebedsdag gevierd op de eerste vrij-
dag in maart (5 maart). Ieder jaar ver-
tellen dan christen-vrouwen uit een 
land (afwisselend) over hun leefsitua-
tie, hun zorgen, vreugden en dage-
lijks leven.

In Nuenen kwamen we ieder jaar bij-
een in de Kapel in de ‘Akkers’. Dit jaar 
is het in heel Nederland anders. Er is 
een landelijke viering verzorgd die 
plaatselijk op vele wijzen wordt door-
gezonden. Bij ons in Nuenen wordt 
deze viering via de LON uitgezonden. 
We zijn heel blij dat het op deze wijze 
mogelijk is. Iedereen kan dus dit jaar 
thuis op de televisie de viering mee 
beleven. En het zijn dus de vrouwen 
uit Vanuatu die hun leven met ons 
delen.

Informatie over Vanuatu
Vanuatu is een eilandenrijk in de Stil-
le Oceaan. Deze eilanden hoorden 
tot 1980 voor een deel bij Engeland 
en voor een deel bij Frankrijk. In dit 
gebied woeden regelmatig orkanen 
en soms komt daar ook nog een 
tsunami (enorme vloedgolf ) bij. Het 
is daarom wel te begrijpen, waarom 
het comité van Vanuatu gekozen 
heeft voor de Bijbeltekst over een 
stevig fundament voor je huis. Het 
thema van de viering is dit jaar: ‘Rots-
vast’.

Wereldgebedsdag vrijdag 5 maart 
Viering dit jaar vanuit Vanuatu via 
LON Nuenen TV
Aanvang: 14.30 uur
Tekst van deze viering is per mail aan 
te vragen bij Dieuwertje Kaper, 
d.kaper@onsnet.nu

Brammetje wegens groot succes 
herhaald
Zijn allereerste sitcom voor de hele familie is een groot succes! Filmmaker Bas 
Schuts kreeg regelmatig de vraag of een aflevering van zijn comedyserie BRAM-
METJE terug kon worden gekeken of werd herhaald. Daarom is er besloten in de 
eerste week van maart de BRAMMETJE-week te organiseren. Elke dag wordt door 
Lokale Omroep Nuenen een aflevering uitgezonden om 18.00 en 21.00 uur. 
Daarnaast wordt een prijsvraag gehouden, waarbij je een BRAMMETJE-pakket 
kunt winnen. Dit pakket zal persoonlijk door een aantal acteurs bij de winnaar 
thuis worden afgegeven.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 8

Horizontaal: 1 haarwasmiddel 6 vaccineren 11 los 12 amfi bie 14 huisdier 15 motorschip 
17 inhoudsmaat 20 bevestiging 21 wedstrijdslee 23 bureau 24 zangstem 
25 toestand van razernij 27 onmeetbaar getal 28 trekdier 29 gevoel 30 laan 
32 Russisch heerser 34 bolgewas 35 gereed 37 leerling 40 verfplank 44 pret 46 dat is 
47 riv. in Rusland 48 schaapkameel 50 olm 51 onderdanigheid 54 pret 55 eerste kwartier 
56 onvoorzien 58 ter inzage 59 droog 60 priem 61 boom 63 deel v.e. fi ets 64 binnenkort.

Verticaal: 1 scherpe saus 2 slee 3 inhoudsmaat 4 plaats 5 oordeel 6 krankzinnig 
7 eikschiller 8 grappenmaker 9 motorraces 10 medemens 13 zangstem 16 rekenopgave 
18 kledingstuk 19 opgooi 20 kledingstuk 22 halsbont 24 drinkgelegenheid 26 vogel 
29 meubel 31 deel v.d. mond 33 paling 36 lange reeks 37 jong dier 38 plan 39 veeleer 
40 Europese vrouw 41 bijbelse fi guur 42 hoeveelheid 43 aal 45 eikenschors 49 insect 
51 kleine plaats 52 pasvorm 53 beest 56 hoogste punt 57 kreet 59 domina 62 vogel.

D O N D E R O P E N E R

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

G E K E N Z T A K S E N

A U P D A D E L R K O

A N D E S A D A K O E S T

L W R A N G M E R E L S

P A S T A G E M I S

K N O A C H Z O N E T S

W A G O N A R A T E E L T

A L N K R A A M N E I

A L M R E P D A M A V E

L E I D E R R O L L E R

S E R I N G T E L L E R

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

Oplossingen wk 7
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

S TA D S D I C H T E R

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.

AFDAK
BEURT
BOEVEN
BOXEN
DEELS
DEENS
DIENST
ELIXER
ENTING
ERFGRENS
FIETS
FRAUDULEUS
FRITUUR
GEFORCEERD
HAVENBARON
HEISA
KLAMBOE
KLAUWHAMER
KLIMREK
KOPER
KROEGBAAS
LEIBOMEN
LEVERKAAS
MILKSHAKE
MOBIEL
MUNTEN
PANEEL
PARALLEL
PEDDEL
PRESSIE
RATIO
SAVANNE
TOURHELD
TREND
URENTOTAAL
VENUS
VERBRUIKER
VLAFLIP
WAFEL
WEIDE
WINNEN
ZWAKKELING

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

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

3 9 1
6 5

6 2 1 9 8
1 2 4 3

1 2
6 9 1 7

3 8 2 6 4
5 4
2 3 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 6, Mw. G. van Leuken, Lieshout.

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

HUURWONING GE-
ZOCHT Zo snel moge-
lijk. In Nuenen/Eindhoven. 
Maximaal € 1000,-. Tel.06-
40584206.

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

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

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

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

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.

Tuinhulp gezocht in 
Nuenen! (woensdag of 
donderdag). Heb je erva-
ring met tuinieren? Vindt je 
het fijn om heerlijk buiten te 
werken? Neem dan contact 
op via 06-54395999.

Tijdelijke woonruimte 
gezocht in Nuenen. Wij 
zijn een gezin van 4 perso-
nen en zoeken woonruimte 
in de maanden april t/m 
juni. Mag zowel leeg als 
gemeubileerd zijn. Reacties 
naar 040-7870270.

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.

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

Click & collect 
bij de Nuenense 

ondernemers

Bewoners aan de slag   
met energie besparen
Tussen 28 januari en 18 februari heeft in de gemeente 
Nuenen een bewonersenquête gelopen. Doel was te ach-
terhalen hoe bewoners in deze tijd over energiebesparing 
denken en wat zij nodig hebben om stappen te zetten. 

Ruim driekwart van de deelnemers aan de enquête ver-
wacht dat hun energielasten deze winterperiode hoger 
zijn dan normaal en 93% wil daar ook iets aan doen. Op 
17 februari kregen bewoners tijdens een webinar daar-
om 10 tips aangereikt om thuis energie te besparen. Wie 
het EnergyWebinar heeft gemist, kan zich nog aanmel-
den voor een online EnergyParty op 23, 24 of 25 februari. 
De enquête, het EnergyWebinar en de EnergyParty’s 
worden georganiseerd door Stichting Buurkracht, in op-
dracht van de gemeente Nuenen.
In deze tijd zijn mensen meer thuis dan anders. Ruim de 
helft van de deelnemers aan de enquête verwacht dat 
hun energielasten met maar liefst 100 euro of meer per 
jaar zal stijgen. “Bovendien vindt 62% het heel belangrijk 
om het klimaat een handje te helpen door minder ener-
gie te gebruiken”, vertelt Djoera Eerland, onderzoeker bij 
Stichting Buurkracht. 
Respondenten krijgen bij voorkeur hulp via een helder 
overzicht van wat er in de gemeente mogelijk is, een 
subsidie of aantrekkelijke financieringsregeling en tips 
van een onafhankelijke expert. “Ook interessant is dat 
een grote groep bewoners tips en ervaringen van buurt-
genoten hoog heeft zitten”, aldus Eerland. “Alléén komt 
het er vaak niet van, maar samen met de buren ineens 
wel. Buren vertrouwen elkaar, helpen elkaar en het komt 
de sfeer in de buurt ook nog eens ten goede.”
Vanuit het EnergyWebinar heeft een aanzienlijk aantal 
deelnemers zich ondertussen aangemeld voor een Ener-
gyParty. Eerland: “Dat is een online bijeenkomst met een 
kleine groep en een professionele gespreksleider, waar-
bij het echt gaat over je eigen energieverbruik. Vooraf 
lijkt energie besparen soms gedoe, maar tijdens zo’n 
party blijkt dat het meevalt en zelfs leuk is. Mensen gaan 
elkaar spontaan helpen. Daarom moedigen we ook al-
tijd aan om een paar buren uit te nodigen.” Aanmelden 
voor een van de EnergyParty ‘s op 23, 24 en 25 februari is 
nog mogelijk via buurkracht.nl/volg-een-energyparty-
met-je-buren-in-nuenen.

Over Stichting Buurkracht
Stichting Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De 
kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, 
gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buur-
kracht helpt buren in heel Nederland om hun buur-
kracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij el-
kaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en 
tools, zoals de buurkracht-app en de website buur-
kracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmiddels hun 
buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken ook ge-
meenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipa-
tietrajecten. Speciaal voor deze partijen heeft Stichting 
Buurkracht diverse aanpakken, meer informatie hierover 
is te vinden op stichtingbuurkracht.nl
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 8 en 9 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien:
• Gesprek met de burgemeester 

op 26-02
• In de serie lokale middenstand: 

Kledingreparatie OZ
• Valerie Nolte over woningen 

voor jongeren
• Winterwonderland in Nuenen
• In de serie lokale middenstand: 

de Haarkazerne
• Nieuwe politieke partij in Nue-

nen: 50 PLUS
• Nicole en John Geven winnen 

Max Pub Quiz op TV
• Café Ons Dorp gaat viraal
• Syrische tennistrainer in Gerwen
• Interview over de voorstelling 

‘In Gesprek’ in Jo van Dijkhof

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op vrijdag 5 maart wordt om 
14.30 uur de viering van de We-
reldgebedsdag uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36) ; 

met CI+ module kanaal 334
• KPN : kanaal 1436
• Xs4all : kanaal 1436
• T.Mobile : kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

BCL in voorbereiding        
op 50-jarig bestaan

de gedachte. Een mooi programma 
waarmee de juiste aandacht gegeven 
wordt aan het 50-jarig bestaan. Wat 
dat mooie programma zal zijn is nog 
niet bepaald en nog helemaal in te 
vullen. BCL is hier nu vrijwilligers voor 
bij elkaar aan het halen zodat hier in-
vulling aan gegeven kan worden. De 
vereniging drijft immers op vrijwilli-
gers en wil hen daarom op de voorste 
rij betrekken bij het vormgeven van 
het jubileum.

In 1972 is de Lieshoutse badminton-
vereniging opgericht. Dat was in een 
periode waarin, met gemeentelijke 
ondersteuning, diverse sportvereni-
gingen in Lieshout werden opge-
start. Zodra deze verenigingen op 
hun eigen benen konden staan kon-
den ze ook op eigen benen verder. 
BCL heeft dat ook gedaan en ziet nu 
het 50-jarig jubileum aankomen. Al 
die jaren zijn ze door gekomen en 
zelfs een corona-pandemie, waarin 
niet of nauwelijks gesport kan wor-
den, heeft de vereniging niet klein 
kunnen krijgen. Extra leuk hierbij is 
dat één van de oorspronkelijke op-
richters nog steeds actief lid van de 
vereniging is. Marianne Arends is niet 

Op tijd starten is één van de goede 
voornemens van het bestuur van BCL. 
Als er op tijd gestart wordt met de or-
ganisatie kan er makkelijker een mooi 
programma uit de bus rollen is daarbij 

Marianne Arends (voor) is een van de 
oorspronkelijke oprichters van BCL en 
nog steeds een zeer actief lid.

De ondergrondse container,   
een brok ellende
Mensen die hun afval ondergronds moeten storten, kunnen hun afval niet scheiden. 
Door middel van een pas kunnen zij de container openen. Echter met zeer grote regel-
maat zijn de ondergrondse containers defect, men kan dan geen afval storten, je moet 
de vuilniszakken weer mee terug naar huis nemen! Er zijn mensen die dit niet doen, men 
gaat geen volle vuilniszakken mee naar huis nemen, de afstand tot een ondergrondse 
container is vaak een paar honderd meter. De zakken met afval blijven bij de container 
staan met alle gevolgen van dien, kapotte vuilniszakken, ratten en dergelijke!
Regelmatig worden de storingen gemeld bij de gemeente Nuenen en Blink, een oplos-
sing komt er niet. Men wordt niet serieus genomen, zelfs een officiële klacht is bij de ge-
meente niet terug te vinden. 
Een compliment voor Michel, medewerker van de werf, die de vuilniszakken vaak komt 
ophalen.
Wanneer komt er een definitieve oplossing voor dit gigantisch probleem?
Tina Klep, bewoner van het Oog, Eveline Vlassak, bewoner van de, van de Schoorhof 

Eveline Vlassak. Tina klep, Raessenshof 61

Afvalsto� enhe�  ng
Beste mensen, vanmorgen de WOZ beschikking ontvangen en vanwege het schande-
lijke beleid van de gemeente stijgt de afvalstoffenheffing met ca. 40 % en het afvoeren 
van de groene en grijze afvalbakken met 20 %. 

Een mooi dorp, slechte bestuurders. 

Met vriendelijke groet, J.A. de Graaf, De Beekse Tuin 47, 5673 NK 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 of toch vertrouwen?
 In de editie van donderdag 18 februari 2021 stond een ingezonden brief van Hannie 
van de Wetering Bio-Kracht Nuenen met de titel “Verbazing” . Het was een tamelijk lan-
ge brief over een aantal uiteenlopende onderwerpen zoals: Covid-19 vaccinatie en 
voorlichting daarover, de (on)vrijwilligheid van het vaccineren, argumenten om je niet 
te laten vaccineren (zie het toestemmingsformulier voor arts en cliënt opgesteld door 
het Artsencollectief (https:/artsencollectief.nl/toestemmingsformulier/), het interpre-
teren van CBS-cijfers betreffende oversterfte en gemiddelde levensverwachting en als 
laatste de vraag naar de proportionaliteit van de overheidsmaatregelen.
Indien iemand zijn ingezonden brief ondertekent met naam en hoedanigheid (in dit 
geval Bio-Kracht Nuenen) dan geeft die persoon daarmee meestal aan over een speci-
fieke deskundigheid te beschikken of vanuit een bepaalde hoedanigheid te schrijven.
In dit geval is schrijfster dus iemand die waarschijnlijk veel waarde hecht aan natuur-
voeding maar ook veel heil ziet in het gebruik van bloesems, etherische oliën, minera-
len en edelstenen, noveenkaarsen en Schüssler zouten (en dat is weer gelinkt aan as-
trologie en sterrenbeelden). Nadat ik dat had gelezen aan het eind van de brief kon ik 
één en ander beter plaatsen en ik dacht dat het goed zou zijn om wat opmerkingen te 
plaatsen bij deze brief. Kritisch zijn op alles wat met Covid-19 te maken heeft is prima 
maar dan wel op de juiste argumenten en niet op halve of gehele onwaarheden!

Onze maatschappij zit ingewikkeld in elkaar met vergaande arbeidsdeling. Daardoor 
moeten we kunnen vertrouwen op de deskundigheid van anderen. Denk b.v. aan voed-
selveiligheid, huizenbouw, medische zorg etc. Het is onmogelijk om alle daarvoor be-
nodigde kennis zelf te verwerven. Voor erg belangrijke aspecten heeft de overheid re-
gels opgesteld en toezichthouders aangesteld die op naleving van deze regels toezien. 
We moeten dus noodgedwongen vertrouwen op anderen. Dat hoeft niet ‘blindelings’ 
en we mogen dus best kritische vragen stellen en we hebben recht op duidelijke en eer-
lijke antwoorden. In alle zaken rond de Covid-19 uitbraak moeten we beseffen dat in de 
wetenschap over virussen en de bestrijding daarvan veel bekend is, maar ook dat het 
een nieuw virus betreft en dat er nog veel niet bekend is. Maar in de wetenschap is men 
altijd bezig om bestaande, betrouwbaar gebleken, kennis toe te passen in nieuwe nog 
te ontginnen gebieden. Wetenschap is altijd een zaak van kleine stapjes voorwaarts, 
twijfel, nieuwe stapjes en zo maak je vooruitgang in kennis. Het is onzinnig om van de 
wetenschap ‘definitieve’ antwoorden te verlangen. De wetenschap heeft nooit het de-
finitieve antwoord, er wordt steeds bijgeleerd. Zo werkt dat nu eenmaal. En we moeten 
vooral beseffen dat enkele uren googelen op het internet van ons geen viroloog, epide-
mioloog of farmaceut kan maken dus ben voorzichtig met overhaaste conclusies!

Twan Geenen, Tweerijten 24, Nuenen.

Ongeloof
Op 18 januari is op 20 middelbare scholen een pilot gestart met het snel-testen van le-
raren en leerlingen waarvan een klasgenoot corona heeft. Er zijn geen plannen om op 
basisscholen te gaan testen.
Op 5 februari zie ik een persconferentie van Rutte. Ongelofelijk wat ik hoor, daarom ci-
teer ik. Reporter: “U bent nog nooit getest?” Rutte: “Nee.” Reporter: “Helemaal niet?! 
Ook niet bij bijeenkomsten waar u niet de anderhalve meter kon waarborgen?” Rutte: 
“Nee. Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt.” Rutte geeft aan dat de 
techniek van snel-testen beter wordt waardoor deze een rol kúnnen gaan spelen bij 
scholen en opening van de samenleving. Maar zegt hij: “Zover is het nog niet, het heeft 
geen zin om je te laten testen als je geen klachten hebt.”
Twee weken vóór de uitspraak van Rutte startte een pilot om kinderen en leraren te tes-
ten die zelf geen klachten hebben. Als testen zonder klachten geen zin heeft, wat is dan 
het doel van de pilot op die scholen, vraag ik mij af.
Er wordt geadviseerd je kind te laten testen op de dag dat je hoort dat een klasgenoot 
corona heeft én 5 dagen later nogmaals. Als die test negatief is, mag je kind weer naar 
school. Tijdens de eerste 5 dagen moeten het kind in thuis-quarantaine blijven, ook als 
de eerste test negatief is, want het kan alsnog klachten krijgen. Het wordt mij niet dui-
delijk welke zin die eerste test heeft. Als je je kind niet wilt laten testen, moet het 10 da-
gen in quarantaine blijven.
Eerder dit jaar werden mondkapjes in openbare ruimten verplicht, terwijl de overheid 
daarvoor aangaf dat ze niet werkzaam zijn tegen het coronavirus. Nu wordt door nie-
mand minder dan meneer Rutte gezegd dat testen zonder klachten geen zin heeft en 
doen we een pilot om te testen bij mensen zonder klachten. Ik snap steeds beter dat er 
meer mensen zijn die de overheid niet langer vertrouwen.
Afgelopen week zijn minder mensen overleden dan vorig jaar in dezelfde week toen er 
geen corona-crisis was, terwijl de Britse variant hier al rondwaart. Zal later blijken dat 
de angst voor het Britse virus groter was dan het virus zelf? Laten we het hopen!

Hannie van de Wetering
Bronnen: opendata.cbs.nl, RIVM en rijksoverheid.nl

Coen van Gool nieuwe  
hoofdtrainer TV Wettenseind
Vanaf april 2021 gaat Coen van Gool aan de slag als nieuwe hoofdtrainer 
bij TV Wettenseind. Coen neemt het stokje over van Bas van der Leegte 
die vorig jaar had aangegeven bij de Technische Commissie van TV Wet-
tenseind, dat hij zou gaan stoppen met zijn werkzaamheden bij de ten-
nisvereniging. Begin februari heeft Coen een contract getekend voor een 
driejarige samenwerking met TV Wettenseind.

de werving van nieuwe leden voor de 
training en vereniging.
Voorzitter van de Technische Com-
missie Dennis Ringeling van TV Wet-
tenseind en de rest van het bestuur 
wensen Coen heel veel succes met 
zijn nieuwe uitdaging bij TV Wet-
tenseind en bedanken Bas van der 
Leegte voor al zijn inzet en prettige 
samenwerking in alle jaren dat hij 
voor TV Wettenseind actief was. 

Hij start al in april met het lesgeven 
aan de jeugd van TV Wettenseind sa-
men met de huidige trainers van de 
vereniging. Vanaf september zal hij 
ook de lessen voor de senioren gaan 
verzorgen. Coen gaat samen met TV 
Wettenseind een nog breder trai-
ningsaanbod neerzetten voor de le-
den van de club. Tevens zal hij nieu-
we activiteiten gaan organiseren en 
nieuwe initiatieven ontplooien voor 

Coen van Gool

Dorpsraad Lieshout    
zoekt contact met achterban
Dorpsraad Lieshout wil graag een nauwer contact met haar achterban 
opbouwen. In haar beleidsplan hebben ze daarom opgenomen dat ze 
een ‘klankbordgroep’ willen gaan opbouwen. Wil jij ook deel uitmaken 
van dit opinie-panel? Meld je dan aan via www.dorpsraad-lieshout.nl zo-
dat je vragen kunt krijgen en je mening kunt geven. Dorpsraad Lieshout 
kan jouw mening dan óók meenemen.

ven. Belangrijk hierbij is dat de leden 
iets vinden van een actueel onder-
werp, zodat ze feedback geven op 
concrete vragen, waar de Dorpsraad 
Lieshout weer wat mee kan doen.

Geef uw mening
Dorpsraad Lieshout gaat vanaf he-
den starten met de opbouw van deze 
klankbordgroep. Vanwege privacy-
redenen is deelnemen hieraan heel 
erg eenvoudig: Dorpsraad Lieshout 
wil enkel uw naam en emailadres we-
ten, zodat zij u kan bereiken en vra-
gen kan voorleggen. De klankbord-
groep zal af en toe één of enkele vra-
gen voorgelegd krijgen: dus veel 
werk zal dit niet met zich meebren-
gen, maar een antwoord of een me-
ning geven, als dat gevraagd wordt, 
is wél van groot belang. Als lid van de 
klankbordgroep ontvangt u óók we-
kelijks de Nieuwsbrief van Dorpsraad 
Lieshout, zodat u steeds als eerste 
geïnformeerd bent over actuele za-
ken waar Dorpsraad Lieshout mee 
bezig is.

Wil jij ook je mening geven over actu-
aliteiten of actuele vragen van in en 
om het dorp Lieshout? 
Meld je dan aan via www.dorpsraad-
lieshout.nl en wordt zo lid van de 
klankbordgroep Lieshout.

Aandachtsgebied communicatie
Dorpsraad Lieshout heeft nogal wat 
aandachtsgebieden. Zo zijn er vaste 
aandachtgebieden als wonen, zorg 
en welzijn, verkeer en verkeersveilig-
heid, (winkel)voorzieningen en zijn 
er ook tijdelijke aandachtgebieden 
voor actuele (leefbaarheids)initiatie-
ven. Communicatie is daarbij steeds 
een belangrijk middel omdat de 
Dorpsraad gevraagd en ongevraagd 
advies mag geven aan overheidsin-
stanties. En, daarvoor is het goed te 
weten wat er speelt in het dorp en/of 
wat de mening over bepaalde onder-
werpen is. Om die reden wil de 
Dorpsraad Lieshout graag gevoed 
worden met die meningen en wil ze 
vragen kunnen stellen zodat zij de 
mening van de dorpelingen kunnen 
uitdragen. Binnen Dorpsraad Lies-
hout heeft Stan van Vijfeijken het 
aandachtsgebied `communicatie` in 
zijn portefeuille.

Klankbordgroep
Dorpsraad Lieshout gaat voor dit doel 
een klankbordgroep oprichten. In dat 
opinie-panel wil zij graag iedereen 
hebben zitten die iets vindt van Lies-
hout. Het zou ideaal zijn als deze 
klankbordgroep breed en divers is sa-
mengesteld, zodat zij de mening van 
alle dorpsbewoners kunnen weerge-

Het duurt nog bijna een heel jaar en badmintonnen kan ‘nu even niet’; toch 
is Badminton Club Lieshout al bezig met 2022. In dat jaar bestaat de vereni-
ging immers een halve eeuw en dat willen ze niet zomaar voorbij laten 
gaan. Vanuit het bestuur is daarom inmiddels een werkgroep opgericht om 
plannen te smeden om het jubileum op een mooie manier te vieren.

eens het oudste lid, maar wél een van 
de allereerste leden die de vereni-
ging heeft vorm gegeven. Ook eerste 
voorzitter Leo Bosch is nog immer 
(rustend) lid van de vereniging.

Hoe de vereniging het 50-jarig jubi-
leum gaat vieren is nog niet bekend. 
In deze tijd van lockdowns en avond-
klokken is immers nauwelijks iets te 
plannen. Kunnen de leden in 2022 
weer volledig sporten? Kunnen ze in 
2022 organiseren wat ze willen? Is 
het coronavirus in 2022 voldoende 
terug gedrongen om grote evene-
menten te houden? Allemaal vragen 
die van groot belang zijn bij de orga-
nisatie van een jubileum: de badmin-
tonners willen immers graag weer 
wat ‘samen doen’, maar het is nog 
niet in te schatten wat in 2022 ‘samen 
kan’. Om die reden is de opstart van 
de werkgroep tóch wat langzamer 
dan gewenst onder het motto: ‘eerst 
zien wat kan, en daarna daar een 
mooie invulling aan geven’. Hoe ze 
het gaan vieren is dus nog even af-
wachten, maar dát de vereniging in 
2022 50 jaar bestaat, staat vast.
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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 31 maart 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.

€ 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

BOSPADDESTOELENBOUILLON 
OF

THAISE KIPPENSOEP 
OF

HAMROLLETJES MET PISTACHECREME & RODE UI 
OF

ZALMTARTAAR MET KERRIE-LIMOENMAYONAISE
***

VICTORIABAARSFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS 
OF

 KIPFILET MET VIJGEN & ZUIDVRUCHTENSAUS 
OF

 CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS 
OF

 POMPOENCURRY
***

BOKKENPOOTJES-CHEESECAKE 
OF

CHOCOLADEMOUSSE 

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

FEBRUARI

MAART

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
PENNE MET ROMIGE KIP & PARMAHAM € 11,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
PASTA MET GAMBA’S, SPINAZIE & CHERRYTOMAATJES € 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
“TRUFFELBURGER” HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS,
TRUFFELMAYONAISE & AARDAPPEL WEDGES € 14,50
WILDSTOOFPOTJE
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN € 16,50

DiepvriesMaaltijden
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
(AAN ONZE KOFFIEBAR BUITEN)

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

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

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  
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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  
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LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

online 
infoavond

Behaal snel je diploma op 
een hoger niveau of volg 

aanvullende vakken! 

stercollege.nl/vavo

donderdag 4 maart 
19.00 - 21.00 uur

vmbo-t havo vwo

infoavond

Behaal snel je diploma op 
een hoger niveau of volg 

aanvullende vakken! 

donderdag 4 maart 
19.00 - 21.00 uur

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

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

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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