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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

Lopend vuur 
in Nuenen

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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Dames 
Nederwetten 
in het nieuw 
gestoken

We 
mogen 
weer!

Vereist samenwerking:
Zowel lokaal als regionaal 
Zowel nationaal als internationaal

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

VEILIGHEID

We streven naar: 
Zelfstandigheid, Diversiteit,
Gelijkwaardigheid. 
Voor alle mensen in Nederland

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

EMANCIPATIE

VRĲ STAANDE
WONING GEZOCHT
GEEN VERKOOP KOSTEN!

TEL: 06 - 50 90 00 49

Samen Nuenen schoon, doe je mee?

Marc Rosmalen en Joost Heijnen. Foto door: (Instagram) @rowanrosmalen_

Loïs Righarts is de nieuwe Voorleeskampioen van Nuenen c.a.

De voorleeskampioen 2021
Dat was weer een spannende voorleeswedstrijd! Op uitnodiging van De 
Bibliotheek, namen de kinderen in de groepen 7 en 8 van de volgende 
drie basisscholen deel aan de Nationale Voorleeswedstrijd 2021: de Wen-
telwiek, de Rietpluim en de Dassenburcht.

BS de Dassenburcht. Wat een presta-
tie, voorleeskampioen van de hele 
school zijn!

Bovenstaande drie schoolkampioe-
nen lazen allen een fragment voor uit 
een zelfgekozen boek tijdens deze 
spannende voorleeswedstrijd, om zo 
de winnaar van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten te kunnen bepalen. De 
wedstrijd vond dit jaar volledig online 
plaats. De drie kandidaten stuurden 
allemaal een filmpje in, waarna de jury 
online in beraad ging. 

De jury bestond uit Burgemeester 
Maarten Houben, Annette Stevens, 
die 40 jaar werkzaam is geweest bij Bi-
bliotheek Dommeldal en Karin Aarts-
Janssen bekend van boekhandel van 
de Moosdijk.

De jury was unaniem in de beslissing 
over de winnaar: Loïs Righarts uit 
groep 7 van OBS de Rietpluim werd 
uitgeroepen tot Voorleeskampioen 
2021. Dit stond er in het juryrapport: 
“Je leest rustig en duidelijk voor. Toch 
wordt de emotie goed overgebracht. 
Je kijkt het publiek af en toe aan. Je 
hebt een mooie stem om naar te luis-

Dit jaar anders dan anders, want nor-
maal gesproken zitten we met 200 
kinderen, leerkrachten, papa’s en ma-
ma’s en de juryleden bij elkaar in thea-
terzaal Het Klooster. Gelukkig hebben 
we een manier gevonden om de Voor-
leeswedstrijd toch door te kunnen la-
ten gaan; een online Voorleesfeest. De 
kampioenen van de bovenstaande 
basisscholen zijn: Beau Duitsman van 
BS de Wentelwiek, Loïs Righarts van 
OBS de Rietpluim en Elise Baron van 

teren en gebruikt meerdere stemme-
tjes zeer duidelijk. Het hoofdstuk 
vormt een mooi afgerond geheel en 
je laat ons in spanning achter, waar-
door we graag verder willen lezen.” 
Loïs las voor uit het populaire boek 
Mr Stink van schrijver David Walliams.

Loïs zal namens de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten wor-
den afgevaardigd voor de Brabantse 
halve finale van de Nationale Voor-
leeswedstrijd, die op zaterdag 27 
maart plaatsvindt. En vervolgens mis-
schien wel naar de Brabantse finale 
en de landelijke finale door gaan. We 
wensen haar heel veel succes. Voorlo-
pig is Loïs in ieder geval, dit hele jaar: 
Voorleeskampioen 2021 van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

Bezoek Mona Keizer aan de 
Veldsink Campus en het OCN
In het kader van de a.s. Tweede Kamer verkiezingen bracht Mona Keijzer, 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, op maandag 1 maart 
van 15.15 tot 16.00 uur een bezoek aan de Veldsink Campus in Nuenen.

Burgemeester Maarten Houben heet-
te Mona Keijzer hier van harte welkom 
waarna ze, onder leiding van Jan Veld-
sink, in gesprek ging met een aantal 
Nuenense ondernemers, allen lid van 
Ondernemerscontact Nuenen (OCN). 
Aan de orde kwamen onder andere 
de stikstofproblematiek en een vraag 
met betrekking tot mogelijke onder-
steuning door de overheid van een in-
novatie voor recycling van afvalstof-
fen. Daarnaast werd in een open, 
constructieve en ontspannen sfeer 
gesproken over de zorgen die er leven 
voor de periode wanneer de bedrij-
ven weer gaan opstarten. Er wordt 
een golf van faillissementen verwacht 
op het moment dat ondernemers met 
een berg schulden deze moeten gaan 

“Nuenen is een prachtig dorp met mooie natuur en dat willen we graag zo 
houden. Het liefst met zoveel mogelijk inwoners samen.” Aan het woord 
zijn Marc Rosmalen en Joost Heijnen. Net als veel dorpsgenoten onder-
breken ze het thuiswerken dagelijks voor ommetjes. Al snel begonnen ze 
die te combineren met zwerfvuil op te rapen. 

De twee mannen zijn super gemoti-
veerd: “Het is goed voor het milieu, je 
doet iets voor de gemeenschap én je 
bent lekker buiten in beweging. In 
het begin moet je wel even een klein 
drempeltje over om met zo’n grijper 
te lopen, maar je krijgt echt zóveel 
positieve reacties van mensen dat 
dat al snel verdwijnt. Want iedereen 
irriteert zich aan zwerfafval. Het le-
vert dus ook nog eens leuke gesprek-
jes met dorpsgenoten op. Een win-
win-win-winsituatie dus!”

Hoe kunnen mensen meedoen?
Marc: “Ook de gemeente is enthou-
siast en stelt de materialen gratis be-
schikbaar voor iedereen. Je kunt ge-
woon een mail sturen naar afval@
nuenen.nl voor een grijper, hand-
schoenen, een ring om een vuilniszak 

gemakkelijk mee te nemen en spe-
ciale vuilniszakken. Alles wordt ge-
woon bij je thuis bezorgd. De groene 
zakken kun je als ze vol zijn, naast de 
openbare prullenbakken zetten. Je 
belast er dus niet je eigen kliko’s mee.”

‘Nuenen Schoon’ 
De mannen hebben speciaal een 
openbare facebookpagina aange-
maakt: ‘Nuenen Schoon’. Joost: “Hier 
kun je alle informatie vinden, je vra-
gen stellen en tips uitwisselen. We 
willen vooral laten zien wat er ge-
beurt en wat een ieder zelf kan doen. 

Dat we lekker samen aan de slag 
gaan. Om onze eigen wijken en ons 
prachtige Nuenen schoon te houden, 
met elkaar!” 

20 maart   
Landelijke Opschoondag

Op 20 maart is het weer Landelijke 
Opschoondag. Doe mee en maak 
een opschoon-ommetje! Vraag je 
vrienden, collega’s en bekenden, 
hetzelfde te doen. De gemeente 
Nuenen ondersteunt deze dag en 
biedt pakketten aan met hand-
schoenen, veiligheidsvestjes, afval-
grijpers en afvalzakken. De spullen 
worden door de gemeente ge-
bracht en opgehaald. Neem con-
tact op via afval@nuenen.nl

terugbetalen, maar daarvoor nog niet 
voldoende inkomsten hebben.
De aanwezigen kijken terug op een 
prettige en nuttige bijeenkomst waar-
in met Mona Keijzer afspraken zijn ge-
maakt voor een vervolg.

Mona Keijzer is verantwoordelijk voor 
het Midden-en Kleinbedrijf, onderne-
merschap, start- en scale-up beleid, 
mededingingsbeleid, consumenten-
zaken, post, ruimtevaart, innovatie en 
topsectoren, telecom en regiobeleid. 
Keijzer: “Dat zijn portefeuilles die ie-
dere Nederlander aangaan. Iedereen 
is consument, en 7 op de 10 Neder-
landers hebben een baan binnen een 
MKB-bedrijf. Zij zijn het fundament 
van onze economie.

Deze maand � essenbon-spaar-
actie bij Jumbo Ton Grimberg 

voor het Oranje Comité Nuenen

Dank u wel
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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:

Doe mee met de landelijke opschoondag 
op zaterdag 20 maart. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 8+9

via de website www.nuenen.nl/elektronische-brief. Een 
elektronische brief wordt als een o�  ciële brief in behan-
deling genomen. Een zienswijze kan ook mondeling ken-
baar worden gemaakt. Hiervoor kunt u een afspraak ma-
ken met mevrouw J. de Vrees van de afdeling Ontwikkeling 
en Handhaving (telefoonnummer 040 - 263 16 31).

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• In 2020 in Nederland de productie van duurzaam op-

gewekte elektriciteit met 40% is gestegen, vergeleken 
met 2019

• Bij netbeheerder Enexis 120.862 mensen zonnepanelen 
plaatste in 2020

• Brabant 45 % van dit aantal voor zijn rekening nam
• Al deze mensen hun energierekening zien dalen
• Deze energiebesparende maatregel zich terugverdient
• Het een goed gevoel geeft om eigen energieleverancier 

te zijn
• Er vast een buur, kennis of vriend is die panelen heeft. 

Vraag eens hoe het bevalt.
Bron: CBS en Enexis

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
Op 17 Maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer.

Coronaproof
Wij volgen ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlij-
nen van het RIVM op. Het stemlokaal richten we zo in dat 
kiezers 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.

Briefstemmen 70+
U kunt uw briefstem op de volgende manier uitbrengen:
• versturen per post in de bijgeleverde antwoordenvelop
• Inleveren op afgiftepunt (het is niet de bedoeling dat 

u het afgeeft op een stembureau)
 U dient de briefstem in te leveren bij het afgiftepunt:

Jan van Schijnveltlaan 2

 Openingstijden afgiftepunt:
• Woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart en 

maandag 15 maart en dinsdag 16 maart: van 09.00 - 
17.00 uur

• Woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

Vragen over briefstemmen?
De Rijksoverheid heeft een algemeen telefoonnummer waar 
u als 70+ terecht kunt met uw algemene vragen over brief-
stemmen. De telefonische hulplijn is te bereiken via 0800-
1352 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00).

Wilt u iemand machtigen uit dezelfde gemeente?
Gebruik de achterkant van uw stempas om een kiezer uit de-
zelfde gemeente te machtigen om voor u te gaan stemmen.

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente?
Voor een persoon uit een andere gemeente kunt u een 
volmacht op drie verschillende manieren aanvragen: Di-
gitaal, schriftelijk of persoonlijk.
Voor meer info: www.nuenen.nl Uw aanvraag moet uiterlijk 
12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente ontvangen zijn.

Stemmen in een andere gemeente?
Kiezerspas aanvragen
U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 1 
februari 2021 ingeschreven staat. Dit kan op drie manieren: 
digitaal, schriftelijk of persoonlijk. Bewaar uw kiezerspas 
goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijt-
raakt. Voor meer info: www.nuenen.nl Uw aanvraag moet 
uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de gemeente ont-
vangen zijn.

Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw pas kwijt? 
Heeft u uw stem(plus)pas niet ontvangen? Of bent u uw 
stempas kwijt, of is die beschadigd? Neem dan zo snel mo-
gelijk contact op met de gemeente en vraag een vervan-
gende stempas aan. U vraagt uw vervangende stempas aan 
bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 ingeschreven 
stond. Dit kan op drie manieren: digitaal, schriftelijk of per-
soonlijk. Voor meer info en aanvragen zie: www.nuenen.nl 

Hulp bij het kiezen
Weet u (nog) niet op welke politieke partij u wilt stemmen 
in maart? Maak dan gebruik van een van de stemwijzers. 
Dat werkt als volgt: u beantwoordt de vragen die de stem-
wijzer stelt. Daarna laat de stemwijzer zien welke partij het 
beste bij u past. Op onze website http://verkiezingen.
nuenen.nl vindt u ook een linkje naar een stemwijzer. 

Spreekrecht
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het digitaal meespreekrecht.
I.v.m. de digitale vergaderingen en voorbereiding vragen 
wij u uiterlijk aan te melden voor: 
• Commissie Ruimte - maandag 8 maart 2021, voor 12.00 uur;
• Commissie Samenleving - dinsdag 9 maart 2021, voor 

12.00 uur;
• Commissie Algemene Zaken - woensdag 10 maart 

2021, voor 12.00 uur.
Neem daarvoor contact op met de gri�  e: gri�  e@nuenen.nl

VERKEER
Verkeersontsluiting 
Nuenen West
Op 10 december 2020 heeft 
de gemeenteraad besloten 
dat de Opwettenseweg af-
gesloten wordt voor door-
gaand verkeer. Hoe de ver-
keersafwikkeling in Nuenen 
West verder verloopt, is na-
der onderzocht/verfi jnd. De 
gemeenteraad is op maan-
dag 22 februari 2021 geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek en de verfi jning. Naar aanleiding van de 
resultaten heeft het college van burgemeester en wet-
houders op 23 februari 2021 besloten de verfi jnde ontslui-
tingsvariant X op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan 
Herijking Nuenen West. Bij deze ontsluitingsvariant wordt 
het meest noordelijke deel (fase 3) en het middelste deel 
(fase 1) van Nuenen West ontsloten via de Europalaan en 
het meest zuidelijke deel (fase 2) via Wettenseind via de 
Geldropsedijk. Met deze variant als uitgangspunt worden 
momenteel de laatste onderzoeken voor het bestem-
mingsplan afgerond. Dat wordt volgens planning op 29 
april 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Voor-
uitlopend daarop wordt het raadsvoorstel op 13 april 2021 
in de commissie Ruimte besproken. 
Meer informatie over de verkeersontsluiting Nuenen West, 
denk aan het onderzoeksrapport en bijbehorende stukken, 
en de procedure rondom het bestemmingsplan vindt u op 
onze website: 
www.nuenen.nl/verkeersontsluiting-nuenen-west

ONTWERP OMGEVINGSVISIE 
NUENEN TER INZAGE
Het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Nuenen is ge-
reed en ligt vanaf 5 maart ter inzage. De omgevingsvisie 
biedt een blik op hoe de gemeente op de lange termijn 
omgaat met de fysieke leefomgeving en het grondgebied. 
De ontwerpvisie is te lezen op:
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt (naar verwachting) de Omge-
vingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten een 
omgevingsvisie op te stellen voor de fysieke leefomgeving; 
datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Denk aan gebouwen, 
wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, 
enzovoort. De omgevingsvisie voor Nuenen is gebaseerd 
op de kernkwaliteiten dorps, gezellig, groen en rustig en 
op de wensen vanuit de gemeenschap. Maar ook op trends 
en ontwikkelingen als duurzaamheid, gezondheid en kli-
maat, woningbouw en mobiliteit, individualisering en 
vereenzaming. Daarnaast gaven de inwoners een duide-
lijke boodschap mee: “Houd Nuenen zoals het is”. De 
omgevingsvisie bevat uiteindelijk vier hoofdopgaven: 
hoogwaardige woon- en leefomgeving, vitale samenle-
ving, robuust landschap en Nuenen in Brainport. Binnen 
deze opgaven geldt gezondheid als verbindende factor. 

Participatie
De Omgevingswet gaat uit van een gedeelde verantwoor-
delijkheid voor de fysieke leefomgeving. Daarom hadden 
inwoners, ondernemers, verenigingen, belangengroepen, 
experts en partners een belangrijke stem in de totstand-
koming van de omgevingsvisie. Hoe deze participatie 
eruit zag, ook dat staat in de omgevingsvisie. Zo kan ie-
dereen zien met welke input we tot de visie zijn gekomen.

Ter inzage
De ontwerp ‘Omgevingsvisie Nuenen’ en alle bijbehorende 
stukken liggen van 5 maart tot en met 15 april 2021 gedu-
rende zes weken voor iedereen ter inzage. U kunt de ont-
werp omgevingsvisie inzien bij de receptie tijdens openings-
tijden van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Het plan is ook te raadplegen via de website van 
de gemeente Nuenen: www.nuenen.nl/omgevingsvisie 

Indienen zienswijze
Binnen de termijn van terinzagelegging kan iedereen een 
zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvisie. Een 
schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. U kunt een 
brief per post of online naar ons sturen. U kunt dat doen 

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

RAADSCOMMISSIES - DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, 
aanvang 19.30 uur

Commissie Ruimte d.d. 9 maart 2021

Onderwerpen o.a.
• Corona steunpakket voor ondernemers
• Afwegingskader zonne- en windenergie.
• Wegenbeheerplan 2022 - 2026

Commissie Samenleving d.d. 10 maart 2021

Onderwerpen o.a.
• Voorkeursvariant renovatie Hongerman en 
 krediet beschikbaar stellen voor realisatie
• Jeugdbeleid 2021 -2024

Commissie Algemene Zaken d.d. 11 maart 2021

Onderwerpen o.a.
• Financiering activiteiten NGN200 in 2021
• Algemene plaatselijke verordening gemeente Nuenen 
 c.a. 2021 (APV)

en Handhaving (telefoonnummer 040 - 263 16 31).
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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

75-jarig bestaan van

“De Keurslager”
Jubileum Burger
“Puur runds met cheddar kaas en gerookte kip”
 .............................................................4 stuks 5,95
150 gram Achterham +
150 gram Filet Americain .................. 5,75
Feestelijke 
Kip Roerbak .............. 500 gram 5,75
Gekruide Kogel Bief
Reepjes .............................. 100 gram 1,79
Kip Krokant
“Met gratis Piri Piri saus”  .....................4 stuks 6,95

Iedere klant een kraskaart 
met vele prijzen!!!

SPECIAL

VLUGKLAAR

VLUGKLAAR

GEMAK

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 
Gibson’s Gin 0.7lt    €12,50 
Gibson’s Gin Pink     €13,95 

Hartevelt 
Jonge jenever 1lt.     €12,50 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt.     €15,95 

Dune Gris de Gris Rosé 
Camargue, Frankrijk 

5+1 gratis per stuk      €8,75 
Acties geldig van 4 t/m 25 maart 

Henegouwenlaan 2 / (t)vwo / (t)havo / (t)mavo         Oude Bossche Baan 20 / vmbo - alle leerwegen

Actuele informatie over onze
(online) aanmeldingsdagen:
www.stedelijkcollege.nl/welkomgroep8 
Of scan de QR-code. 

www.stedelijkcollege.nl

Aanmelding
15 t/m 18 

maart 
2021

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Tausi Kai (Kipfilet in sojasaus)

18,95

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Plan een kosteloze intake

Wilt u meer weten over 

een gebitsprothese?

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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We mogen weer!
Sinds een paar weken zijn de coronabeperkingen voor Scouting gelijkge-
trokken met die van Sportverenigingen. Dit betekent dat jongeren tot 18 
jaar buiten weer actief bezig mogen zijn. Dit betekent dat Scouting Ru-
dyard Kipling sinds kort weer op de blokhut samen kan komen, in plaats 
van de online programma’s. Kortom: we mogen weer! 

gehad, leren steltlopen, wedstrijdje 
knikkeren met een ‘kulleke’, spring-
touwen, en nog veel meer. 

Als lunch hadden we o.a. zelfgemaak-
te stokbroodjes van het vuur met 
knakworstjes. Het was voor sommige 
bevers wel erg lang wachten tot ze 
gaar waren, maar iedereen vond ze 
erg lekker! Ook was er tussendoor 
ruimte voor vrij spel en konden de 
bevers samen lekker spelen. Kortom: 
het was super fijn om elkaar weer te 
kunnen zien, en zo’n lange draaidag 
met heerlijk weer is een extra cadeau. 

Lijkt het je leuk om een keer mee te 
draaien? Helaas hebben we een 
wachtlijst. Maar na de zomervakantie 
zijn veel bevers weer oud genoeg 
voor de volgende speltak. Dus ben je 
na de zomervakantie nog geen 7 en 
wil je graag meedoen? Laat je dan op 
de wachtlijst plaatsen, zodat we een 
plekje voor je vrij kunnen houden.
Zie de site https://rudyardkipling.
nl/algemene-info/

Natuurlijk hebben we daarbij nog re-
kening te houden met tal van richtlij-
nen, zoals overnachtingen mogen 
nog niet. Daardoor kon het weekend 
van de bevers afgelopen zaterdag 
niet doorgaan. Maar een lange draai-
dag van 10.00 - 16.15 kon wel, want 
gelukkig is onze omgeving groot ge-
noeg dat wij tijdens het draaien niet 
in contact komen met de andere 
speltakken. 

De dag begon goed, met een grote 
uitnodiging van themafiguur Stuiter 
voor alle bevers. We werden uitge-
nodigd voor een groot sportief feest 
over 2 weken, waarbij de bevers zelfs 
een heuse Stuiter Bever Badge mee 
kunnen verdienen. En dat willen we 
wel! Om goed voorbereid te zijn 
voor dit leuke feest had Stuiter aan 
de leiding tal van leuke spelletjes 
doorgegeven, om alleen of in kop-
pels te doen. Sommigen nieuw, 
sommigen ‘uit de oude doos’. Zo 
hebben de Bevers een grote Jenga 
(blokken) toren bouwen wedstrijd 

Gerwen schoon, heel gewoon
In Gerwen noemt men de opschoondag ‘de André van der Maat dag’. Ge-
noemd naar de in 2011 overleden André van der Maat. Met plastic zakken 
aan zijn fietsstuur was hij een bekend begrip in Gerwen en omgeving. Al 
het zwerfvuil dat hij tegen kwam raapte hij op en nam hij mee in één van 
deze plastic zakken. Om zo Gerwen en omgeving schoon te houden.

basisschool Heuvelrijk zullen 18 maart 
een begin maken door met zijn allen 
de omgeving rond de school al schoon 
te maken. Uiteraard houden we alle-
maal rekening met de coronamaatre-
gelen en houdt iedereen 1,5 meter af-
stand van elkaar. We hopen dat ie-
dereen komt helpen 20 maart, want 
vele handen maken licht werk.

WLG werkgroep leefbaarheid Ger-
wen: www.wlg-gerwen.nl / info@
wlg-gerwen.nl / 06-41102625.

Foto: Cees van Keulen

In de voetsporen van André van der 
Maat organiseert de WLG samen met 
de dorpsraad deze dag. Met zijn allen 
de schouders er onder om Gerwen 
en omgeving weer brandschoon te 
krijgen van zwerfafval. Dit jaar zal 
deze dag plaatsvinden op zaterdag 
20 maart. Tussen 13.00 en 13.30 uur 
kan iedereen verzamelen bij de kiosk 
in Gerwen. Hier worden de materia-
len uitgereikt.
Je van tevoren opgeven is fijn, dit kan 
door contact op te nemen met Ad 
Donkers: a.adonkersderks@gmail.com 
of 06-10353981. De kinderen van de 

Voorzichtig!   
De padden gaan 
massaal op pad
Nu de kou is weggetrokken en het 
voorjaar zich overtuigend heeft aange-
diend, is ook de paddentrek weer be-
gonnen. Duizenden padden verlaten 
in de komende weken hun winterver-
blijf en keren terug naar de poelen 
waar ze ooit geboren zijn, om zich daar 
voort te planten. Tijdens deze tocht 
steken de padden veelvuldig wegen 
over, en helaas worden er elk jaar veel - 
te veel! - doodgereden. Padden lopen 
maar langzaam en in tegenstelling tot 
kikkers springen ze niet. Soms blijven 
ze graag op de weg zitten, omdat het 
daar vaak lekker warm is. Ook is het 
niet ongewoon om hitsige mannetjes 
op de rug van vrouwtjes op het weg-
dek aan te treffen, die uiteraard weinig 
haast tonen om over te steken. 
In Nuenen heeft de gemeente geluk-
kig op enkele plaatsen faunapassa-
ges aangelegd, zoals onder de Berg 
en de Broekdijk, zodat de padden 
veilig de andere kant kunnen berei-
ken, maar op andere wegen zoals die 
door het Broek, Vaarle en langs de 
visvijvers van Enode, zijn de beestjes 
afhankelijk van de voorzichtigheid 
van de weggebruikers. Rond het 
Frankrijk in het Broek zijn deze week 
waarschuwingsborden geplaatst.
Wij vragen alle chauffeurs onder u 
met klem om voorzichtig te rijden op 
de Nuenense buitenwegen, vooral 
bij zonsondergang en ’s nachts als 
het regenachtig en zacht weer is. Na-
mens de padden bij voorbaat harte-
lijk dank.

Amfibieën Werkgroep, IVN Nuenen. 

Drinkwaterbedrijven en waterschap-
pen roepen op tot nieuwe kijk op water
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet 
staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, 
woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De 
verbindende factor in deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van 
Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrij-
ven, samen een aanbod (‘Water verbindt’) geformuleerd richting een 
nieuw kabinet waarin zij zich sterk maken voor een watertransitie.

twaalf om belangrijke keuzes in het 
waterbeheer en de ruimtelijke inrich-
ting te maken.”

Peter van der Velden, voorzitter van 
Vewin, de vereniging van drinkwater-
bedrijven: “De drinkwaterbronnen, 
zowel grond- als oppervlaktewater, 
staan kwalitatief en kwantitatief 
steeds verder onder druk door de op-
telsom van verontreinigingen. Daar-
om doen we een appel op de politiek 
om voldoende reserves voor de toe-
komstige drinkwatervoorziening aan 
te wijzen, bronnen beter te bescher-
men en het voortouw te nemen bij de 
noodzakelijke watertransitie. Anders 
zadelen we toekomstige generaties 
op met een minder zekere levering 
van betrouwbaar drinkwater.”

Niet alles kan overal. Deze keuzes 
moeten gemaakt worden op basis van 
kansen en bedreigingen voor het wa-
tersysteem. De focus ligt op het beter 
vasthouden van grond- en oppervlak-
tewater en op het realiseren en be-
houden van een goede waterkwali-
teit. Waterschappen en drinkwaterbe-
drijven vragen aan de overheden ook 
gezamenlijk een landelijk regiekader 
op te stellen voor een geordende on-
dergrond, gericht op behoud en her-
stel van de grondwatervoorraad en 
gekoppeld aan het gebruik van de bo-
vengrond. In hun gezamenlijke aan-
bod vragen zij een nieuw kabinet, me-
deoverheden en gebiedspartners om 
samen een klimaatrobuust watersys-
teem te realiseren door water sturend 
te laten zijn voor de ruimtelijke inrich-
ting, water beter vast te houden, zui-
nig om te gaan met water en de wa-
terkwaliteit te verbeteren én vervui-
ling te voorkomen.

Nederland staat bekend als Kam-
pioen Water Afvoeren. Voor een land 
dat voor 60% overstroombaar is, we-
ten we sinds jaar en dag hoe we dro-
ge voeten moeten houden. Drie op-
eenvolgende droge zomers hebben 
echter aangetoond dat er een mis-
match is tussen de beschikbaarheid 
van water en het watergebruik. Het 
huidige watersysteem loopt tegen de 
grenzen aan. De drinkwaterbedrijven 
en waterschappen willen daarom de 
transitie naar een klimaatrobuust wa-
tersysteem versnellen om daarmee 
nadelige effecten van droogte zoveel 
mogelijk te voorkomen. Zij roepen 
Rijk, provincies en gemeenten op om 
met ons en de gebiedspartners in de 
regio werk te maken van de noodza-
kelijke ruimtelijke keuzes in de bo-
ven- en ondergrond voor een duurza-
me leefomgeving. Ook moeten over-
heden verbetering van de waterkwa-
liteit van grond- en oppervlaktewater 
en de kwaliteit van bronnen voor 
drinkwater prioriteit geven in hun 
water- en omgevingsplannen om de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water te 
kunnen halen.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie 
van Waterschappen benadrukt deze 
noodzaak: “De Tweede Kamerverkie-
zingen staan dit jaar in het teken van 
de coronapandemie. We moeten ons 
alleen blijven beseffen dat er ook een 
sluipende watercrisis op handen is, 
die grote veranderingen in de ruimte-
lijke inrichting van Nederland vraagt. 
Het steeds extremere weer maakt dat 
het huidige waterbeheer tegen de 
grenzen aan loopt. Om ook voor toe-
komstige generaties leefbaarheid en 
een hoge levensstandaard veilig te 
stellen, is het dan ook twee voor 

Team Jumbo-Visma Academy organiseert 
Open Trainingen bij jou in de buurt 
Dit voorjaar organiseert Team Jumbo-Visma Academy Open Trainingen 
om jongeren kennis te laten maken met de wielersport. De trainingen zijn 
bedoeld voor jongeren van dertien tot en met zeventien jaar oud die wei-
nig tot geen ervaring hebben met de wielersport en het leuk vinden om 
de sport te proberen. 

Zonder verplichtingen en op een 
laagdrempelige manier maken jon-
geren tijdens de trainingen kennis 
met de sport. De Open Trainingen 

vinden plaats op meerdere locaties 
en worden georganiseerd in samen-
werking met wielerverenigingen en 
SportZeeland en mede mogelijk ge-

maakt door Limburg Cycling en de 
provincie Zeeland. Wielertrainers van 
de betrokken verenigingen verzor-
gen de Open Trainingen. 

Tijdens de Open Trainingen, die zo-
wel voor jongens als meiden worden 
aangeboden, staat de diversiteit van 
wielrennen centraal. Zo leren deelne-
mers de basisvaardigheden van de 
sport, is er aandacht voor het rijden 
van bochten en ervaren deelnemers 
hoe het is om in een groep te fietsen. 
Daarnaast is er ook aandacht voor 
voeding en materiaal en staat plezier 
ten allen tijde voorop.

De Open Trainingen worden gratis 
aangeboden. Deelnemers die niet in 
het bezit zijn van wielermateriaal krij-
gen een racefiets en helm te leen. De 
Open Trainingen dragen bij aan het 
algehele doel van Team Jumbo-Vis-
ma Academy, namelijk meer jonge-
ren op de fiets krijgen.

Inschrijven is mogelijk op https://
www.teamjumbovisma.nl/open-
trainingen-team-jumbo-visma-
academy-2021/

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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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

            

&&
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

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Corona, wie betaalt de rekening?

Een avond over een steuntje 
in de rug bij coronaleed
Op woensdag 10 maart organiseert de LEV groep met de Nuenense ker-
ken een digitale inloopavond over een ‘Uitgelicht thema’ ofwel een actu-
eel onderwerp: Corona, wie betaalt de rekening?

CoronaMelder nu ook beschik-
baar voor oudere iPhones
CoronaMelder is vanaf nu ook beschikbaar voor de iPhones 5s, 6 en 6 
Plus. Hierdoor kan ruim 97 procent van de Nederlanders met een 
smartphone de app gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van Statcounter Glo-
balStats. Een belangrijke ontwikkeling, zeker nu we weten dat de Britse 
variant van het virus nog besmettelijker is.

Henri ter Hofte was afgelopen zomer 
onderdeel van het bouwteam van 
CoronaMelder en volgt nog altijd de 
statistieken rondom gebruik en ef-
fectiviteit van de app. “Het stond 
hoog op het lijstje van het bouw-
team om CoronaMelder ook aan te 
bieden voor de iPhones 5s, 6 en 6 
Plus. Naar schatting heeft zo’n 2 pro-
cent van de Nederlanders met een 
smartphone deze iPhone-versies. 
Dat is een paar keer de Kuip van Rot-
terdam vol!”

Om CoronaMelder beschikbaar te 
maken voor de iPhones 5s, 6 en 6 Plus 
moest Apple een update uitbrengen 
van het besturingssysteem iOS 12.5. 
Dit deed het bedrijf eind vorig jaar. 
Hierna paste het bouwteam van Co-
ronaMelder de app aan, zodat nu 
meer mensen hem kunnen downloa-
den. Hierdoor kunnen meer én snel-
ler besmette mensen gevonden wor-
den. Verschillende landen maken 
voor hun corona-app gebruik van de 
wereldwijde update van Apple.

CoronaMelder waarschuwt gebrui-
kers die langere tijd in de buurt zijn 
geweest van iemand die achteraf co-
rona blijkt te hebben. Dit kan een be-
kende zijn, maar ook een app-gebrui-
ker bij wie je in de buurt was en die je 
niet kent. Wie de app downloadt, 
hoeft géén persoonlijke gegevens in 
te vullen. De app weet niet je naam, 
niet je e-mailadres en niet je tele-
foonnummer. Ook werkt CoronaMel-
der niet met locatiegegevens (GPS). 
De app weet dus niet wie je bent of 
waar je bent.

Ontvang je een melding? Dan geeft 
de app je het advies om je te laten 
testen, ook als je geen klachten hebt. 
Zo voorkom je dat je mensen in je 
omgeving onbewust besmet. Het ge-
bruik van de app is altijd vrijwillig.

Zo download je CoronaMelder
Inmiddels downloaden al meer dan 
4,5 miljoen mensen CoronaMelder. En 
ruim 115.000 mensen gaven via Coro-
naMelder door dat zij besmet waren. 
Heb jij een iPhone 5s, 6, of 6 Plus en 
CoronaMelder nog niet op je mobiel 
staan? Dan kun je de app heel een-
voudig downloaden. Dit doe je zo:
• Update via je instellingen het be-

sturingssysteem van je iPhone 
naar iOS 12.5.

• Download de CoronaMelder-app 
in de App Store.

• Installeer de app. Op het scherm 
van je telefoon lees je hoe dit moet.

• Volg de stappen in de introduc-
tieschermen.

• Zet in de instellingen van je tele-
foon bluetooth aan én laat deze 
aan staan. Alleen dan kan de app 
meten of je bij andere telefoons 
met CoronaMelder in de buurt 
bent geweest.

• Ontvang je een melding? Dan 
geeft de app je het advies om je 
te laten testen.

• Blijk je zelf corona te hebben? 
Dan is het jouw eigen keuze of je 
jouw besmetting - samen met de 
GGD - wilt melden in de app. Door 
je besmetting te melden, draag je 
bij aan de strijd tegen corona.

Hulp bij installeren
Kijk op www.coronamelder.nl voor 
meer informatie over CoronaMelder. 
Voor vragen over de app zelf, kan je 
ook gratis bellen met de medewer-
kers van de Helpdesk CoronaMelder 
op 0800-1280. Deze helpdesk is elke 
dag geopend van 8.00 tot 20.00 uur.
Vind je het installeren van de app las-
tig? Bel de DigiHulplijn op 0800-
1508. De DigiHulplijn is elke werkdag 
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. De 
ervaren vrijwilligers helpen je met 
alle plezier en geduld bij het installe-
ren van de app.

Licht geïrriteerd
Vorige maand is de straatverlichting vervangen door nieuwe duurzame LED verlich-
ting. De achtertuin wordt nu zo fel verlicht dat ik mijn eigen tuinverlichting niet meer 
nodig heb. Ook zonder avondklok is dat licht overdreven fel. Het mag ‘s nachts zeker de 
helft gedimd worden om verder te verduurzamen.
Minder blij was ik met de installatie instructies die ik her en der uit de tuin heb mogen 
vissen. Ik zou verwachten dat de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd 
het oud papier zelf recyclet. Of was de prijs voor deze verduurzaming daarvoor niet 
hoog genoeg?

Berry Grooten, Strijdakker 17

Onterecht gearresteerd
De politie heeft vrijdagavond een hennepknipperij ontdekt in een schuur in Gerwen en 
acht personen aangehouden. Ze sloegen op de vlucht toen de politie arriveerde. In het 
Eindhovens Dagblad staat een foto van politiemensen op locatie met op de achter-
grond de oprit en auto van mijn moeder, aan Mieke Sandershof in Gerwen.

De schuur waar de hennep is gevonden, hoort niet bij het adres van mijn moeder. Haar 
kleinzoon van 17, die een weekend kwam logeren en met wie ze frietjes aan het eten 
was, werd onterecht gearresteerd. Na een dag opgesloten te zijn geweest, is hij vrijgela-
ten. De aanhouding had grote impact op haar en haar kleinzoon en heeft voor veel 
spanningen gezorgd in ons gezin maar vooral bij hen allebei. Ze hadden er helemaal 
niets mee te maken! 

Samuel Rosenberg
mede namens mijn moeder, Johanna Rosenberg-Grunholz

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

waar niemand zich voor hoeft te 
schamen. Het overkomt ons. Het be-
langrijkste is om elkaar nu te steunen 
en hulp te vragen óf te geven als dat 
nodig is. Wacht daar niet mee, maar 
handel nu! Een goed begin is deelne-
men aan deze digitale informatie-
avond. Deelname is gratis, heel een-
voudig, veilig en indien gewenst ano-
niem.

Sprekers van het NIBUD, Schuldhulp-
maatje en Nuenense organisaties
Er zijn twee inleiders. Om te begin-
nen Arjan Vliegenthart, landelijk di-
recteur van het Nibud. Hij adviseert 
over hoe je schulden kunt voorko-
men en vooral ook hoe je die kunt 
bestrijden! Vervolgens zal Tom Kol-
sters van Schuldhulpmaatje Neder-
land hierop een aanvulling geven. 
De overheid heeft allerlei vormen 
van hulp. Dit kan een oplossing zijn, 
maar die hulp is in vele gevallen niet 
toereikend. Maatwerk is geboden. 
En beter zo snel mogelijk. Dat kan 
niet beter dan met hulp van dichtbij 
en dan is het praktisch dat er Nue-
nense organisaties zijn, die hiervoor 
klaarstaan en oplossingsgericht 
werken. Zij zullen op deze avond al-
lemaal een korte pitch houden om 
zich aan u voor te stellen. Van hulp 
voor schoolgaande kinderen door 
de stichting Leergeld tot aan hulp 
voor de ouderen door vrijwillige ou-
derenadviseurs en alles wat er tus-
senin zit. 

Wie in Nuenen helpt mij weer op 
pad? Dat is voor veel mensen die op 
dit moment zorgen hebben een 
brandende vraag want er is veel leed, 
ook in ons eigen dorp. De voorbeel-
den zijn bekend. Ondernemers, die 
minder of geen omzet hebben en 
misschien wel failliet dreigen te gaan. 
Mensen die werkloos zijn geworden 
en de hypotheek of andere lasten 
niet meer kunnen betalen. Ineens 
moet je gebruik maken van een uit-
kering. Er is eenzaamheid bij alle la-
gen van de bevolking. Zo zijn er nog 
talloze voorbeelden van financiële en 
psychische problemen, die zich af-
spelen in deze crisistijd. Problemen 

Meld u aan
Het enige dat u moet doen is u aan-
melden door een e-mail te sturen 
naar teamnuenen@levgroep.nl. Ver-
volgens ontvangt u een link om in te 
loggen. Door hierop te klikken bent u 
aanwezig op deze bijeenkomst op 10 
maart, veilig vanuit uw eigen huis. 
Het begint om 19.00 uur, maar om 
18.45 kunt u al inloggen. U mag in-
loggen met beeld en geluid aan, 
maar het kan ook zonder. De bijeen-
komst duurt tot half negen.
Uw vragen en opmerkingen kunt u 
tijdens de bijeenkomst chatten. 

Kortom: de deskundigen zitten op 10 
maart klaar om u te helpen en zeker 
ook daarna! Zij kunnen luisteren, 
meedenken, doorverwijzen en bege-
leiden.

Fiep: nieuwe inwoner in onze gemeente
Gespot door een bezorger van Rond de Linde in de Voirt te Nuenen.
Fiep: welkom in de gemeente 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.
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Stap voor stap met Marian Gevers
Wandelcoaching is een effectieve vorm van coaching. Het zet mensen fi-
guurlijk in beweging. Samen wandelen met een coach in de rust van de 
natuur geeft ruimte om gespreksstof beter te laten verdiepen. Nieuwe 
ideeën kunnen sneller opkomen. Marian Gevers is wandelcoach en start 
vanaf april haar praktijk ‘Stap voor Stap’ in Nuenen.

gebracht worden. Een goede per-
soonlijke klik kan magisch werken.

Coaching naar wens
Men kan met haar een kort of langer 
traject afspreken, maar ook een enke-
le sessie kan ingepland worden. Een 
intake doet zij kort, telefonisch. Daar-
na wordt al snel een wandeling inge-
pland want het beschrijven van een 
probleem, en het peilen van de be-
hoefte, doet zij het liefst meteen al 
wandelend. Mensen met pittige ver-
lieservaringen (overlijden, werk, ge-
zondheid) kunnen bij Marian terecht. 
Maar ook bij lichtere dilemma’s en vra-
gen loopt Marian graag met je mee.

Tel: 06-31392631 of via de website 
www.stapvoorstapwandelcoach.nl 
(nog in de maak)

Hoewel dit enerzijds een grote stap 
voor haar is, is coaching voor haar 
geen nieuwe activiteit. Jarenlang 
heeft zij ervaring opgedaan als team-
leider in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke handicap. In haar 
werk is zij gewend om mensen in hun 
kracht te zetten. Meeleven, zich ver-
diepen in een ander, meevoelen en 
‘naast iemand staan’ is voor haar een 
tweede natuur geworden. Daarbij is 
zij vertrouwenspersoon en heeft zij 
ook zelf de nodige levenslessen ge-
had. Toen zij meer tijd en ruimte 
kreeg, wilde zij haar opgedane ken-
nis en ervaring meer vorm gaan ge-
ven, en is zij de wandelcoachoplei-
ding gaan doen bij CIVAS. 

Eén plus één is drie 
Wandelend kun je je beter bezinnen. 
Een knoop in je hoofd kan onbewust 
ontwarren, wat opluchtend kan zijn. 
Ze spreekt af in de natuur rondom 
Nuenen en in de regio. In haar coa-
ching maakt Marian graag gebruik 
van metaforen en van wat er in de na-
tuur te vinden is. Het kan helpen om 
problemen beeldend te maken en sa-
men een tafereel te maken. Ze is zich 
bewust dat mensen kwetsbaar kun-
nen zijn. Marian richt zich op de per-
soon naast haar en ze wil flexibel in-
spelen op wat er ter plekke gebeurt. 
Er is geen vastomlijnd plan, de coa-
ching wordt gevormd tijdens de 
wandeling. Marians motto is dat zij 
niet de wijsheid in pacht heeft, maar 
dat zij wil inzoomen op die ander en 
een klankbord wil bieden. Hierdoor 
kunnen mensen op een ander spoor 

Lopend vuur in Nuenen
Op zaterdag 6 maart arriveert een ‘lopend vuur’ in het Nuenense park bij 
de kiosk om aandacht te vragen voor de ellende die vluchtelingen in Euro-
pa doormaken. Dat vuur trekt door heel Nederland, met eindbestemming 
Den Haag op verkiezingsdag 17 maart. Een van de initiatiefnemers van 
deze landelijke actie is Sofie Croonenberg (MiGreat), geboren en getogen 
in Nuenen. Adviesbureau The Bitter End en Vluchtelingenwerk Nuenen 
hebben de handen ineengeslagen. 

ders. De komende regering moet 
werk maken van humane opvang en 
veilige vluchtroutes.”

Programma
Om 19.00 uur arriveert Jos Smeets 
vanuit Limburg met het Lopend Vuur 
in het park. Na de opening door Greet 
de Bruijn licht Sofie Croonenberg de 
landelijke actie toe. Daarna volgt een 
bijdrage over de nijpende situatie op 
Lesbos door Marcelle Vlaanderen, 
coördinator Vluchtelingenwerk Nue-
nen. Dan zal Salina Mesfun (18) uit Eri-
trea kort haar verhaal doen. Over haar 
vlucht naar Europa, het geluk dat ze 
heeft gehad, hoe blij ze is dat ze van-
uit het Nuenense zoveel steun heeft 
gekregen en aan haar toekomst kan 
werken. De demonstratie sluit af rond 
19.30 uur, waarna het Lopend Vuur 
door zal trekken naar Eindhoven.

Corona
Vanwege covid-19 worden in het park 
maximaal 30 mensen tegelijk toege-
laten. Vrijwilligers zullen helpen om 
de demonstratie ‘coronaproof’ te la-
ten verlopen. Denk dus aan een 
mondkapje en 1,5 meter afstand. Als 
het park ‘vol’ is, blijf dan op afstand in 
de straten rond het park of bijvoor-
beeld op het pleintje voor Het Kloos-
ter. Neem een lichtje mee en laat let-
terlijk zien dat het de allerhoogste tijd 
is voor een humaner vluchtelingen-
beleid.

Meedoen?
Meld je aan via Facebook of onder-
staand emailadres en kom naar het 
park. Je kunt ook steun betuigen, bij-
voorbeeld door een foto van licht of 

Overal in Nederland vinden er tussen 1 
en 17 maart wakes en tochten plaats. 
De demonstranten vragen aandacht 
voor de beroerde omstandigheden 
waarin gevluchte mensen moeten 
overleven in Europa, van Moria tot Ca-
lais en van Sarajevo tot Amsterdam.

Waar moet dit heen?
Zegt Nuenens coördinator Greet de 
Bruijn: “Niet alles is zwart/wit, maar 
het blijft een schandaal dat de Euro-
pese Unie zo beroerd met deze men-
sen omgaat. Het is een verpolitiekt 
onderwerp geworden; men loopt el-
kaar voortdurend te bekritiseren, aan 
de lopende band wordt er nep-
nieuws verspreid en er gebeurt niks 
om de situatie te verbeteren. Waar 
moet dit heen? Welke keuzes maakt 
de politiek?”

(On)menselijk
Het initiatief voor deze actie ligt bij 
Vluchtelingencomité Groningen en 
belangenorganisatie MiGreat. Doel is 
om het destructieve migratiebeleid 
van de afgelopen jaren op de kaart te 
zetten, mensen te informeren én aan 
de komende regering te laten zien 
dat er draagvlak is voor menselijk 
migratiebeleid. Roos (MiGreat) is een 
mede-initiatiefnemer: “Na jaren ge-
werkt te hebben aan de Europese 
grenzen, kan ik alleen maar zeggen 
dat mensen er slechter aan toe zijn 
dan ooit. Het geweld van de grenspo-
litie, de verwaarlozing in de kampen, 
de mensen die dakloos aan hun lot 
worden overgelaten: dit beleid maakt 
mensenlevens kapot. Het moet an-

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

De Geer, ofwel het Hool, was tot voor kort een onverhard zij-
weggetje van het Boord, waar de rust na het vertrek van jongerensoos Upke in 
1972 was teruggekeerd. Twee boerderijen en evenveel woonhuizen, meer stonden 
er niet. De eerste boerderij links, namelijk De Geer 7, werd al voor 1831 bewoond 
door de familie Van Grotel. Met een onderbreking van maar liefst 82 jaar keerde de 
familie in 1951 op de boerderij terug. Dit was Toon van Grotel, getrouwd met Mien 
Smulders en een achterkleinzoon van de toenmalige bewoonster. Nadat Toon en 
Mien er zo’n tien jaar een gemengd bedrijf hadden uitgeoefend, stapte Toon in een 
maatschap met zijn zwager en ging hij over op tuinbouw in de volle grond. De 
groenten werden door Mien in een winkeltje aan huis verkocht. In 1992 werd het 
bedrijf opgeheven. 
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 77 ev.

Ode aan    
de Jodenkoek
Bakker Davelaar uit Alkmaar
Vond de naam Jodenkoek raar
Vanwege de discriminerende ondertoon
Veranderde hij die gewoon
“Niet passend in een inclusieve maat-
schappij”
Was wat HR-directeur Renee, van Patisse-
rie Pater, zei
Odekoeken wordt de nieuwe naam
Voor bakkerij Peijnenburg is de oude 
naam nog niet van de baan
Waarom niet kiezen voor Modekoeken?
Waarom zou je een nieuw woord zoeken?
Dansen naar de pijpen van vermeende 
consumenten met duur jargon
Matzebakker Hollandia vond dat de 
naam nog wel kon
Zijn matzes heeft hij tot Jodenkoeken 
omgedoopt
Nu maar hopen dat men ze koopt
Met Joden hebben de Jodenkoeken wei-
nig van doen
Noch met de moorkop of de negerzoen:
Het was de Franse bakker Pierre Chazelle 
uit de buurt van Lyon
Die met een experiment van het mineraal 
jodium begon.

Joke van Overbruggen©

Tweede EP van Margot Goorts
Margot Goorts (30) is een Eindhovense singer-songwriter. Ze brengt op 5 
maart haar tweede EP ‘VAN BINNEN’ uit. Het is een vervolg op haar eerste 
EP ‘THUIS’, de EP die ze maakte in het begin van de coronacrisis. Het idee 
voor de tweede EP deed ze op na het afkondigen van de lockdown in 
december.

geschreven en heeft door die lange 
periode kunnen rijpen. Deze EP, en 
haar eerdere releases, zijn te beluiste-
ren via alle streamingsdiensten. Ze 
hoopt gauw haar nieuwe EP live te 
kunnen spelen.
Een impressie van de muziek is te be-
luisteren via YouTube of de website 
www.margotgoorts.nl

‘Als je niet live kunt spelen, hou je tijd 
over en kun je op een andere manier 
creatief zijn. Zo ontstond het idee’, al-
dus Margot. De EP is een verzameling 
van songs die ze de afgelopen maan-
den heeft geschreven, en daarnaast 
een cover. Ze zingt over de liefde, 
over warme herinneringen en ‘herin-
nerdingen’ in huis aan familie, over 
het gemis van dierbaren, maar ook 
over andere alledaagse dingen. 

Liedjes vanuit het hart
De liedjes zijn geschreven in een tijd 
dat we binnen leven. Ze komen van-
uit het hart, daarom past de titel ‘VAN 
BINNEN’ goed bij deze EP. Het liedje 
‘Jij leeft in mij’ schreef ze voor haar 
broer. Ze speelde dit eveneens op 
Wereldlichtjesdag wat jaarlijks geor-
ganiseerd wordt door Michelle van 
Hout, ritueelbegeleiding in samen-
werking met Het Boordhuys. Het 
liedje paste perfect op de EP en er 
zijn ook na de digitale bijeenkomst 
van WLD mooie reacties op binnen-
gekomen. Deze EP heeft meer muzi-
kale diepgang dan de voorganger, 
maar ze hebben één gemene deler; 
veel muziek is tijdens de coronacrisis 

Sofie Croonenberg

Salina Mesfun

Greet de Bruijn

het event te posten op social media 
onder vermelding van #LopendVuur 
#WeetWatJeStemt #NoMoreMorias 
#HoezoGeenDraagvlak #TweedeKa-
merVerkiezingen 

Wil je online meekijken? Volg dan 
onze facebookpagina: https://fb.me/
e/42wLTQywE. Wil je meer weten? 
Greetdebruijn@thebitterend.nl

Half Vasten??  
Nee, helemaal 
vasten toch zeker! 
Vast-en-zeker! 
Hé, doet u nog mee? Met wie ook 
weer? Met ons. 
Wij vormen de werkgroep Groene kerk 
en wij willen graag duurzaamheid be-
vorderen. Maar we beperken ons niet 
tot de kerkleden. Het gaat elk mens 
aan. We vragen daarom alle dorpsbe-
woners mee te doen om gedurende 
de vastentijd geen vlees en wel sei-
zoen groente uit de buurt te eten.

We hebben elke week een thema: 
• Vlees eten of vegetarisch, wat is
 de impact
• Seizoen groenten
• Goede grond
• Voedingswaarde en vegetarisch 
 eten
• Plastic afval
• Duurzame boodschappen en
 fairtrade
• Bewaren van de schepping

Het geeft aan, wat wij in Nuenen kun-
nen doen aan verbetering van het kli-
maat. 
U vindt meer informatie op onze 
website www.groeneters.wixsite.
com/vasten ook te vinden via de site 
van de Parochie en de site van de Pro-
testantse kerk. U krijgt dan allerlei in-
formatie zoals: Vega recepten, een 
footprint test, mogelijkheden om te 
reageren en recepten te delen via 
groeneters@onsnet.nu.

We hopen op een groot aantal deel-
nemers van deze vastenactie!
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Waar moet je op letten bij het      
ophangen van een nestkast?

voorbeeld huismussen in de tuin, hang 
dan wel meerdere kasten naast elkaar.
6. Zorg voor voldoende voedsel in de 
omgeving, hang een voedersilo op en 
zet een waterschaal neer, maar plaats 
deze op een paar meter afstand van de 
nestkast, anders kan dit leiden tot con-
flicten over territorium. 
7. De beste periode om een nestkast op 
te hangen is gek genoeg het najaar. Vo-
gels zijn dan namelijk al op zoek naar 
goede plekjes voor een nest. Daarnaast 
maken ze graag gebruik van nestkastjes 
om te schuilen tegen de regen en de 
kou. De kans is groot dat als er een vogel 
af en toe overwintert in jouw kastje, hij 

1. Hang de invliegopening naar het 
noorden, noordoosten of oosten. Zo 
zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen 
en zon hangt.
2. Hang hem op een rustige plaats. Vo-
gels houden niet van te veel activiteit 
rondom hun nest. Naast de voordeur of 
boven het terras zijn wat dat betreft 
minder ideaal.
3. Let bij het ophangen ook op de be-
planting. Beplanting rondom de kast 
helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht 
en geeft ze fysieke ondersteuning en 
goede beschutting. Let er wel op dat er 
geen takken of andere obstakels recht 
voor de invliegopening hangen.
4. De ideale ophanghoogte is 1,5 tot 2 
meter van de grond. Voor grondvogels 
is het eerder 1,5 meter, voor andere is 2 
meter geschikter. Zo zorg je ervoor dat 
katten en andere roofdieren niet bij de 
kast kunnen komen.
5. Meerdere nestkasten naast elkaar is 
meestal geen goed idee. Kasten voor 
verschillende soorten, bijvoorbeeld 
pimpelmees en koolmees, moeten mi-
nimaal drie meter uit elkaar hangen. 
Kasten voor hetzelfde soort moeten mi-
nimaal tien meter uit elkaar hangen. 
Veel vogels hebben in de broedtijd een 
territorium. Nestgelegenheden dicht bij 
elkaar leiden tot onderlinge ruzie en dat 
kost onnodig veel energie. De uitzonde-
ring op deze regel geldt voor de kolo-
niebroeders. Huismussen en zwaluwen 
zitten liever wel bij elkaar. Heb je bij-

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

En nog een verplichting! 
Het valt niet mee om snel woningbouw te realiseren. Dat heeft veel verschil-
lende oorzaken. Een grote oorzaak is de stapeling van eisen waaraan nieuw-
bouwplannen moeten voldoen. Van steeds meer kanten zwelt de kritiek hier-
op aan. Het lijkt erop dat veel partijen bereid zijn om daar de komende jaren 
wat aan te doen. Ook de gemeente Eindhoven noemde onlangs de veelheid 
van eisen als een belangrijke factor bij de stagnatie. Er is zelfs een woning-
bouwregisseur aangesteld die als ‘aanjager’ gaat fungeren. Hij gaat intern en 
extern barrières wegnemen om projecten te versnellen. En er komt binnenkort 
een heus Versnellingsplan, vooral gericht op de interne procedures bij de ge-
meente. Ook wordt voorzien in een samenwerkingsplatform van gemeente, 
bouwers en ontwikkelaars waar overleg ‘over alle problemen’ wordt gevoerd.
Dat klinkt goed, dacht ik, toen ik dat allemaal in het Eindhovens Dagblad las. 
Maar ik wacht nog even met de vlag uitsteken, eerst zien en dan … u weet wel. 
En ja hoor, nog geen maand later een ander krantenbericht: projectontwikke-
laars moeten voortaan van tevoren een inspraakplan inleveren bij de gemeen-
te. En bij de vergunningverlening wordt beoordeeld of dat plan ook goed is 
uitgevoerd. Hé, is dat weer een nieuwe eis? Lijkt me wel, eerlijk gezegd, al past 
het volgens de Eindhovense wethouder Torunoglu in de nieuwe Omgevings-
wet die overigens nog niet is ingegaan.
Het wordt hoe dan ook een formele toevoeging aan een toch al lange taken- 
en onderzoekslijst (groenplan, mobiliteitsplan, etc.) voor projectontwikke-
laars. En het vergunningsproces heeft er weer een beoordelingscriterium bij. 
Gaat dat versnelling opleveren? Ik weet wel zeker van niet. Straks kunnen om-

wonenden die een bepaalde ontwikkeling niet nabij hun ach-
tertuin wensen ook naar de gemeenteraad stappen om 

bezwaar te maken tegen de uitvoering van het in-
spraakplan. Ik ontzeg niemand het recht van inspraak. 
Het lastige is wel dat mensen die al wonen geen en-
kel belang hebben bij nieuwbouw in hun buurt. Ze 
grijpen vaak alles aan om een plan tegen te houden. 
Het is dan aan de overheid om af te wegen of de indi-
viduele belangen van omwonenden opwegen tegen 

de belangen van mensen die (nog) niet wonen. Of tegen 
het algemene belang van een groeiende stad en regio. 

Die frictie zal blijven, met of zonder inspraakplan. 
Maar deze nieuwe eis zal er wel toe leiden dat het 
doorhakken van de pijnlijke knoop weer wat lan-
ger gaat duren. 

Hier heu r ik thu i s©

Berichtenbox NGN200
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl
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Interview met Julia Gevers, jonge boerin
door Mariëlle Raaijmakers

Aan de Prinsenweier 18 in Nuenen staat een huisje voor de koeienstal waar 
je rauwe melk en verse eieren kunt kopen. Een initiatief van boerendochter 
Julia, de vierde generatie in het Nuenens familiebedrijf, op weg naar haar 
eigen boerderijwinkel. Een idee dat ze al jaren heeft….

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

(vanwege coronamaatregelen alle 
activiteiten onder voorbehoud)

Twaalf Tuinen Tocht 
26-27 juni 2021 

Twaalf grote privétuinen in 
Nederwetten, Gerwen en Nuenen 

openen de poorten voor bezoekers.

De lijst met activiteiten wordt nog 
verder aangevuld. Kijk regelmatig op 

www.ngn200.nl en blijf op de 
hoogte.

Veel mensen kopen tegenwoordig liever 
lokaal, zodat ze weten waar een pro-
duct vandaan komt. En Julia wil de af-
stand tussen burgers en boeren graag 
verkleinen: “Er zijn veel mensen die niet 
precies weten hoe melk geproduceerd 
wordt en wat er allemaal gebeurt op 
een boerderij.” Iedereen is welkom voor 
een bezoek aan het melkveebedrijf.

Voordat de verkoop van zelfgemaakte 
verse kaas en andere lokale producten 

in een winkel van start gaat, maakt Ju-
lia eerst haar opleiding Agrarisch On-
dernemerschap Dier- en Veehouderij 
af. De rauwe melk die ze nu al ver-
koopt, is heerlijk vol van smaak en be-
vat allerlei goede voedingsstoffen. 
Voor het drinken wel eerst even koken, 
is het advies.

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

terug op 200 jaar Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Voor meer historie zie 
www.drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aan-
gevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1843 raadhuis Nederwetten 
overbodig
Toen in 1821 de gemeente Nederwet-
ten en Eckart ophield te bestaan, werd 
het raadhuis aan de Soeterbeekseweg 
overbodig. Het eigendom ging over 
naar de nieuwe gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Nadat het 
gebouw een aantal jaren leeggestaan 
had, werd er de gemeenteschool in ge-
vestigd.

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Julia aan het werk in haar familiebedrijf. 
Foto: Frank van Welie, fotograaf Lokale Omroep Nuenen.

Raadhuis Nederwetten

verse kaas en andere lokale producten www.ngn200.nl

Julia aan het werk in haar familiebedrijf. 

Twaalf Tuinen Tocht
De tweede tuin

Op Broekdijk 1 vinden we de tuin van 
Fons en Hennie Linders. Het huis en 
bijbehorende grond vallen als land-
goed onder de NSW (Natuurschoon-
wet). De totale oppervlakte is onge-
veer zes hectare, maar het tuinge-

deelte beperkt zich vanaf het huis tot 
aan de natuurvijver. Achter de vijver 

liggen enkele poelen, staan inheemse 
bomen en zie je een paardenwei. Ver-
der is er nog een vleermuizengrot, een 
imkerplaats en een insectenhotel. Dit 
gedeelte is een verrassend gebied met 

een ongeveer twee kilometer lang 
wandelpad van gras. Het wordt in het 

seizoen wekelijks gemaaid. U bent 
welkom op 26 en 27 juni.

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick kijkt 
in een canon (tijdlijn) van 50 vensters 

Jan Linders viert pensioen

Van Gerry van den Tillaart 
middels een drive-trough
Op zaterdag 6 maart gaat Gerry van den Tillaart na bijna 28 jaar in dienst 
te zijn geweest, met pensioen. Gerry, sinds jaar en dag voor velen het ge-
zicht achter de kassa op de Vincent van Goghstraat nummer 37.

Een lange staat van diensten:
Ze is begonnen bij de Edah van Ton 
Grimberg en heeft vervolgens onder 
de vlag van Konmar en later Super de 
Boer gewerkt. En nu sinds 10 jaar bij 
Jan Linders.
Personeel en klanten zullen haar 
enorm gaan missen. Ze is geliefd van-
wege haar flinke dosis humor en dat 
in combinatie met haar klantvriende-
lijke benadering is ze een speciale 
collega. Een collega die zo mogelijk 
alle klanten kent en voor een aantal 
ook een luisterend oor biedt. Een 
steun en toeverlaat. 

Niet gek dus dat klanten speciaal 
voor haar aansluiten in de rij. Gerry 
kenmerkt zich daarnaast, familie zal 
dat erkennen, als een op en top gast-
vrouw. Ze heeft tot doel het iedereen 
naar de zin te maken. Liefde gaat 
door de maag zeggen ze wel eens, 
nou daar zorgt ze voor met alle lekke-
re recepten die ze in haar assortiment 
heeft. In het verleden hebben klan-
ten en personeel op vrijdagmiddag 
dit aan den lijve mogen ondervinden 
toen ze een proeverij organiseerde.

Aangezien we rekening moeten hou-
den met het coronavirus, zullen we 
haar op gepaste wijze bedanken voor 
haar inzet van de afgelopen jaren. 
Omdat Gerry altijd vol goede ideeën 
zit en overal een oplossing voor heeft 
denken wij ook nu in mogelijkheden. 
Geheel coronaproof nodigen wij ie-
dereen uit voor een drive-trough. Op 
de parkeerplaats naast de winkel kan 
iedereen een persoonlijk woord tot 
Gerry richten. Dit kan a.s. zaterdag 
vanaf half 12 tot een uurtje of drie.

Namens het personeel van Jan Lin-
ders Nuenen, Gerry bedankt dat je 
onze collega was en we wensen je 
nog heel veel gezonde jaren toe. Ge-
niet van je pensioen samen met je 
partner, kinderen en kleinkinderen!

Wellicht tot zaterdag.
Team Jan Linders Nuenen

Heb je een nestkastje in je tuin hangen, maar wil het niet lukken om er vo-
gels in te krijgen? Je bent zeker niet de enige. Vogels zijn vrij kieskeurig 
en willen alleen de allerbeste plekjes. Met deze 10 tips van Vivara, specia-
list in natuurbeschermingsproducten, zorg je ervoor dat er ook in jouw 
nestkastje vogeltjes worden grootgebracht.

in het voorjaar langskomt om zijn nestje 
te bouwen. Heb je nog geen nestkast 
ophangen voor komend broedseizoen? 
Doe dat dan nu nog snel!
8. Kastjes voor holenbroeders zoals het 
roodborstje en de merel zijn halfopen 
en bieden daardoor minder bescher-
ming dan andere kastjes. Zorg ervoor 
dat deze goed beschut zijn door ze bij-
voorbeeld in een klimop te plaatsen of 
in een heg.
9. Kies een nestkast op basis van de vo-
gels die je in je tuin hebt. Elke vogel 
heeft een bepaalde voorkeur voor een 
invliegopening. Als je veel pimpelme-
zen in de tuin hebt, kies dan voor 28 
mm. Koolmezen hebben liever 32 mm 
als invliegopening. Kijk op https://
www.vivara.nl/informatie/nestkast-uit-
kiezen voor meer informatie over de in-
vliegopeningen van nestkasten.
10. Verplaats de nestkast wanneer deze 
twee broedseizoenen onbewoond 
blijft. Houd daarbij deze tips in je ach-
terhoofd, dan komt het zeker goed!
www.vivara.nl
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Ontwerp omgevingsvisie Nuenen

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Vitale samenleving

Benieuwd naar de omgevingsvisie? 
Lees hem op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Een nog aantrekkelijker 
centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief 

bouwen en inrichten.
• Autoluw en fiets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van 

erfgoed.

Wonen en ruimtelijke 
planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect 

voor groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 

Nederwetten.
• Verduurzamen nieuwe en bestaande 

woningen (zoals isoleren en zonnepanelen).

Een vitale samenleving
• Faciliteren van initiatieven vanuit de 

samenleving.
• Behouden, verbeteren en benutten van 

voorzieningen en accommodaties.
• Openbare ruimte inzetten voor spelen, 

bewegen en ontmoeten.
• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Energietransitie
• No-regret-maatregelen met 

beperkte impact op landschap en 
ruimte.

• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Faciliteren van omschakeling en 

nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond 

van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking 
van de Nuenense kwaliteiten.

• Een aantrekkelijk, compact en vitaal 
centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.

Robuust Landschap

Nuenen in Brainport

Een groene woon- en 
leefomgeving
• Beschermen van waardevolle 

groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.
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• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.

Robuust Landschap

Nuenen in Brainport

Een groene woon- en 
leefomgeving
• Beschermen van waardevolle 

groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.

Ontwerp omgevingsvisie Nuenen

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Vitale samenleving

Benieuwd naar de omgevingsvisie? 
Lees hem op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Een nog aantrekkelijker 
centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief 

bouwen en inrichten.
• Autoluw en fiets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van 

erfgoed.

Wonen en ruimtelijke 
planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect 

voor groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 

Nederwetten.
• Verduurzamen nieuwe en bestaande 

woningen (zoals isoleren en zonnepanelen).

Een vitale samenleving
• Faciliteren van initiatieven vanuit de 

samenleving.
• Behouden, verbeteren en benutten van 

voorzieningen en accommodaties.
• Openbare ruimte inzetten voor spelen, 

bewegen en ontmoeten.
• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Energietransitie
• No-regret-maatregelen met 

beperkte impact op landschap en 
ruimte.

• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Faciliteren van omschakeling en 

nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond 

van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking 
van de Nuenense kwaliteiten.

• Een aantrekkelijk, compact en vitaal 
centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.
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• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.
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openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.
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gem. Nuenen c.a.
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• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 
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van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 
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• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
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• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 
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RECTIFICATIE      
ANWB AUTOMAATJE HELPT
In de gemeenteberichten van 
vorige week is een tarief van Au-
toMaatje Nuenen vergeleken met 
een tarief van commerciële aan-
bieders van vaccinatieritten. 
Deze publicatie is zonder toe-
stemming en buiten verantwoor-
delijkheid van AutoMaatje Nue-
nen geplaatst. Initiatiefnemers en 
coördinator van AutoMaatje Nuenen, betreuren het ten zeerste dat 
dit op deze wijze is gepubliceerd. AutoMaatje Nuenen is een maat-
schappelijk project en biedt een aanvulling op bestaande vervoersmo-
gelijkheden voor een specifi eke doelgroep. Commercie en concur-
rentie passen niet binnen dit kader. Zij stellen prijs op een goede 
samenwerking en verstandhouding met (lokale) vervoersbedrijven. 
Wij betreuren het dat betrokkenen naar aanleiding van de publicatie 
negatieve berichten over hun dienstverlening hebben ontvangen.

CORONA
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk)
Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen 
onder druk omdat zij hun noodzakelijke woonkosten niet kunnen 
betalen. Het Rijk ziet de urgentie om huishoudens vanaf 1 maart 2021 
tijdelijk fi nancieel te ondersteunen. De Tijdelijke ondersteuning nood-
zakelijke kosten (Tonk) is weggelegd bij gemeenten en wordt geba-
seerd op de gemeentelijke bijzondere bijstandsregeling. Elke ge-
meente heeft de ruimte om hiervoor richtlijnen op te stellen. Het 
college van Nuenen heeft gemeentelijke beleidsregels opgesteld 
onder welke voorwaarden inwoners gebruik kunnen maken van de 
ondersteuning voor 6 maanden, over de periode 1 januari 2021 tot 1 
juli 2021. Inwoners kunnen vanaf 1 maart 2021, via de gemeentelijke 
website, een verzoek voor tegemoetkoming indienen. Ook staat er 
uitleg op de gemeentelijke website over de voorwaarden.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 23-02-2021 EN 01-03-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rutger van Erplaan 1 Aanleggen uitrit 
Rullen 7A Aanleggen uitweg 
Rullen 7A Realiseren pré-zorgwoning 
Zwanenstuck 4 Uitbreiden woning 
Weverstraat 26 Uitbreiden en renoveren woning 
Laar 33A Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Molenkamp 30 Bouwen bedrijfsloods 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Het Kempke 1 Vervangen erfafscheiding 
Rullen 3 Plaatsen zonnepanelen op grond 
De Tienden 10 Wijzigen gebruik: vestigen autobedrijf 
De Spijkert 23 Plaatsen tijdelijke woonunit 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
24-02-2021 Eeneind 47 Ontwerp omgevingsvergunning 
  brandveilig gebruik voor huisvesting 
  arbeidsmigranten Eeneind 47 Nuenen c.a.
23-02-2021 Nuenen c.a. Subsidieverordening Investeringen 
  Regionaal Ontwikkelingsfonds 
  Werklocaties SGE 

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

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Vitale samenleving

Benieuwd naar de omgevingsvisie? 
Lees hem op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Een nog aantrekkelijker 
centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief 

bouwen en inrichten.
• Autoluw en fiets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van 

erfgoed.

Wonen en ruimtelijke 
planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect 

voor groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 

Nederwetten.
• Verduurzamen nieuwe en bestaande 

woningen (zoals isoleren en zonnepanelen).

Een vitale samenleving
• Faciliteren van initiatieven vanuit de 

samenleving.
• Behouden, verbeteren en benutten van 

voorzieningen en accommodaties.
• Openbare ruimte inzetten voor spelen, 

bewegen en ontmoeten.
• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Energietransitie
• No-regret-maatregelen met 

beperkte impact op landschap en 
ruimte.

• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Faciliteren van omschakeling en 

nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond 

van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking 
van de Nuenense kwaliteiten.

• Een aantrekkelijk, compact en vitaal 
centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.

Robuust Landschap

Nuenen in Brainport

Een groene woon- en 
leefomgeving
• Beschermen van waardevolle 

groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.

Ontwerp omgevingsvisie Nuenen

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Vitale samenleving

Benieuwd naar de omgevingsvisie? 
Lees hem op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Een nog aantrekkelijker 
centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief 

bouwen en inrichten.
• Autoluw en fiets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van 

erfgoed.

Wonen en ruimtelijke 
planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect 

voor groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 

Nederwetten.
• Verduurzamen nieuwe en bestaande 

woningen (zoals isoleren en zonnepanelen).

Een vitale samenleving
• Faciliteren van initiatieven vanuit de 

samenleving.
• Behouden, verbeteren en benutten van 

voorzieningen en accommodaties.
• Openbare ruimte inzetten voor spelen, 

bewegen en ontmoeten.
• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Energietransitie
• No-regret-maatregelen met 

beperkte impact op landschap en 
ruimte.

• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Faciliteren van omschakeling en 

nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond 

van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking 
van de Nuenense kwaliteiten.

• Een aantrekkelijk, compact en vitaal 
centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.
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Nuenen in Brainport

Een groene woon- en 
leefomgeving
• Beschermen van waardevolle 

groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.

Ontwerp omgevingsvisie Nuenen

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 
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• Ruimte voor evenementen.
• Aandacht voor sociale veiligheid.

Energietransitie
• No-regret-maatregelen met 

beperkte impact op landschap en 
ruimte.

• Onderzoek naar mogelijkheden 
grootschalige opwek energie.

Landbouw
• Duurzame-, natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en innovaties.
• Faciliteren van omschakeling en 

nevenfuncties.
• Herbestemmen van landbouwgrond 

van stoppende boeren.

Hoogwaardige woongemeente
• Hoogwaardige en gezonde woon- een 

leefomgeving, met behoud en versterking 
van de Nuenense kwaliteiten.

• Een aantrekkelijk, compact en vitaal 
centrum.

• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.

Bereikbaarheid
• Inzetten op verschillende vormen van 

vervoer en gezonde mobiliteit.
• Leefbaarheid behouden en waar mogelijk 

verbeteren.
• Lokaal en regionaal verkeer in goede 

banen leiden.

.

Robuust Landschap

Nuenen in Brainport

Een groene woon- en 
leefomgeving
• Beschermen van waardevolle 

groenstructuren. 
• Kwaliteitsverbetering van bestaand groen
• Gericht toevoegen van groen (ook daken 

en gevels).
• Kansen gebruiken zoals klimaatadaptatie 

en het van bevorderen bewegen.

Inzetten op de groene ruimte 
tussen Eindhoven en Helmond 
• Deel van het Dommeldal wordt ‘stadspark’ 

voor Nuenen en de regio.
• Versterken van de Van Gogh-beleving met 

respect voor het erfgoed.
• Landgoed Gulbergen als recreatieve 

‘hotspot’ met lokale en regionale worteling.
• Behouden en versterken Enode als lokale 

en regionale waterrecreatieplek.

Natuurontwikkeling
• Natuur beschermen en versterken.
• Vergroten biodiversiteit.
• Natuur waar mogelijk inzetten voor 

klimaatadaptatie en spelen en 
bewegen.

• Versterken extensieve recreatie, zoals 
wandelen en fietsen, en beleving 
cultuurhistorie.

Het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie ligt vanaf 

5 maart ter inzage! Reageren 
kan nog tot en met 15 april.

Ontwerp omgevingsvisie Nuenen

Gezondheid als verbindende factor

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We kiezen voor:

Een fysieke leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert. Dat is heel belangrijk. We gaan het 
openbaar gebied meer gebruiken voor spelen, bewegen en ontmoeten. Maar ook mogelijkheden 
bieden voor de aanleg van goede fietspaden waardoor mensen vaker de fiets pakken. De Omge-
vingswet vat ‘gezondheid’ breed op en met de blik op de toekomst. Zeker in relatie tot de e�ecten 
van klimaatverandering, duurzame energiebronnen, gebouwen en mobiliteit. Of sociale cohesie en 
bevordering van zelfredzaamheid van inwoners. Zo is gezondheid de verbindende factor voor alle 
opgaven in het fysieke domein.

De Omgevingsvisie schetst hoe wij Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, 
gezellig en gezond willen houden. Én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende 

opgaven. De kwaliteiten en opgaven komen samen in deze visie met de 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u deze keuzes 

voor Nuenen. In de Omgevingsvisie leest u er meer over.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Eindhoven

Vitale samenleving

Benieuwd naar de omgevingsvisie? 
Lees hem op www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Een nog aantrekkelijker 
centrum
• Levendig, aantrekkelijk en compact.
• Natuurinclusief en klimaatadaptief 

bouwen en inrichten.
• Autoluw en fiets- en wandelvriendelijk.
• Bescherming, behoud en beleving van 

erfgoed.

Wonen en ruimtelijke 
planvorming
• Kleine, betaalbare woningen voor jongeren 

en ouderen.
• Transformatie en inbreiding met respect 

voor groen en dorps karakter. 
• Kleinschalige uitbreidingen bij Gerwen en 
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• Transformatie Berkenbos naar stedelijk 
woon-werkmilieu.

• Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen 
Eeneind.

.
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

TE HUUR weiland van 
6000 m2 met stal gelegen 
in Gerwen. Zeer geschikt 
voor een aantal pony’s. Bij 
interesse: 06-15525185.

GEZOCHT POETSHULP
alles in overleg. Maurits-
gaarde. 040-2124343.

Pedicure: Alta Grace 
Ook voor de diabetes 
en reuma voet! Tel. 
06-50571183.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Maak je hypotheek toekomstbestendig. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

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

*

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

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 
OF

TRIFLE MET BLAUWE BESSEN & SCHUIMKOEKJES 
OF

 YOGHURT MET GRANOLA & VERS FRUIT

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

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)

Le Souris-Van Gogh
Arrangement

WANDELING VAN CIRCA EEN UUR LANGS 
DE HIGHLIGHTS VAN “VAN GOGH”NUENEN

(IN COMBINATIE MET EEN CONSUMPTIE)

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 maart 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 7 maart 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 7 maart 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Zaterdag 6 maart 18.30 uur: Koosje 
van Maasakkers - Vogels.
Zondag 7 maart 09.30 uur en 11.00 
uur: Francien van Helvoirt - van Gom-
pel; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers - Daams (vanwege sterfdag 
Petronella); Willemien Coolen - van 
Santvoort; Piet Stappers; Jeanne 

Wereldgebedsdag 
Jaarlijks wordt in Nuenen de Wereld-
gebedsdag gevierd op de eerste vrij-
dag in maart, de vijfde. 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.

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.ka-
per@onsnet.nu.

Straathof - Scholtes; Jo van Iersel; 
Theo Kuijpers; Sjef van Swaaij.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

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

Misintenties 
Jan van de Ven.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 maart 09.30 uur: viering 
met orgelspel en cantor, voorgangers 
leden van de werkgroep.

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

Zondag 7 maart is de derde zondag 
in de veertigdagentijd (half Vasten). 
Pastor Jos Deckers zal in deze dienst 
onze voorganger zijn. Vaste onder-
delen zijn: het veertigdagenproject 
voor de kinderen en het project van 
de Groene Kerk: dit keer over voe-
dingswaarde en vegetarisch eten. 
De collecte is bestemd voor het dia-
conaal werk in Nuenen. Via 
livestream kunt u thuis de dienst vol-
gen. 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 4 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Casimir, belijder..
Vrijdag 5 maart. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis van de Vasten.
Zaterdag 6 maart. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H. Perpe-
tua en Felicitas, martelaren. Daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. 10.30 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 7 maart. Derde zondag van 
de Vasten. 08.00 uur gelezen H. Mis; 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Kin-
derzegen. 
Maandag 8 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Johannes de Deo, belijder. 
Dinsdag 9 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. 
Francisca Romana, weduwe.
Woensdag 10 maart 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. 
Martelaren van Sebaste.

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

Taizé-vesper   
‘via livestream’
Komende zondag 7 maart is de eerst-
volgende Taizévesper en opnieuw zal 
de vesper via een livestream te vol-
gen zijn. Het karakter van de vesper is 
verstillend, even los van de dagelijkse 
hectiek, even een moment om jouw 
gedachten te laten dwalen. Ook in 
deze tijd van bezinning, de vasten-
tijd, de tijd voor Pasen. 

Straks, als er weer nieuw leven is. 
Daar waar we allemaal zo naar ver-
langen. Misschien is het een mooie 
kennismaking om zo’n vesper eens af 
te luisteren en mee te lezen? 

Hoe vreemd is het moment van de 
dag nu? Met de lente in aantocht, 
welke hoop en verwachting heb je 
nu? Wat mag je hopen en wat wil je 
verwachten? In deze tijd staan we 
nog stil bij iedereen in onze omge-
ving. Je staat ook meer stil bij wat je 
lief is. 

In deze vesper proberen we verstil-
lende momenten te vinden om na te 
denken hoe het allemaal de afgelo-
pen tijd is gegaan. Maar natuurlijk 
staan we ook stil bij de keuzes die we 
moeten maken. Het thema van de 
vesper is ‘de ware wijsheid’. 

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

Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag….. Als je de 
vesper thuis wilt volgen kan je de link 
van de livestream vinden op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding). De ves-
per begint zondagavond 7 maart om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek. 

Taizé-vesper   
‘via livestream’

4-01 blanco staand (173 x 230 mm)

Correspondentieadres: Berg 38a, 5671 CC Nuenen

U bent uitgenodigd om het afscheid bij te wonen
op vrijdag 5 maart 2021. 

De plechtige uitvaartdienst in de H. Clemenskerk 
aan het Park te Nuenen start om 13.00 uur. 

Aansluitend volgt om 15.00 uur de persoonlijke 
afscheidsdienst in de aula van het crematorium 
aan de Somerenseweg 120 te Heeze.

Mama wilde alleen witte bloemen

geworteld  verbindend  beschermend

sterk en mooi

haar kracht geleek op die van een boom
als die van een Linde, van liefde en trouw

van moederlijkheid en bescherming
we gaan haar erg missen

Jeanne Meulendijks - Bogaerts
  geboren 13 maart 1932
  overleden 25 februari 2021

 echtgenote van Giel Meulendijks

 Harriet, Leo, Michiel, Hugo en Gemma
 Jens en Ella

 Annelies, Dick, Isabel en Bjorn

 Cees †, Kitty, Mariken en Janne

 Titia, René, Nathalie en Kevin

R

Jouw karakter haalde bij iedereen het beste naar boven. 

Intens verdrietig laten wij u weten dat mijn maatje, 
onze lieve pap en trotse opa is overleden.

Ir. Rien van Ostaijen
Marinus Antonius Adrianus

echtgenoot van 

José van Ostaijen - Meesters

* Roosendaal, 16 september 1952
† Nuenen, 26 februari 2021

José
 Floris

Margje en Roberto
Lise-Lotte, Isabel

Rogier en Henrike
Lily

We nemen in besloten kring afscheid van Rien.

Nieuwe wind waait     
in het sociaal domein
Door Kariene van Dijck, 
mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner WLZ

Het is vrijdagmiddag 12.30 uur. René Peters, CDA-lid van de Tweede Ka-
mer, is in Nuenen. Samen met enkele mensen van de LEVgroep en de wet-
houder mag ook ik vragen stellen.

uit het eigen netwerk bij belangrijke 
zorgbesluiten. Ik word helemaal blij. 
Dit kan voor veel gezinnen een groot 
verschil maken. Ik kan doorgaan met 
vechten voor maatwerk. Dus vanaf 
afgelopen vrijdag waait er een nieu-
we wind. Je kunt afwijken van de 
voorgeschreven productcatalogus 
als je het maar goed en gedegen 
kunt onderbouwen. Op een zelf ge-
kozen mentor moeten we helaas nog 
even wachten.

Als muziek 
Het probleem dat onze Nuenense 
ouderen gedwongen worden te ver-
huizen naar een ander dorp, heb ik 
niet met René kunnen bespreken 
maar wel met Erik Groothoff van het 
CDA-Nuenen c.a. Het CDA wil ook 
gaan voor een ‘bejaardenhuis 2.0’, 
zoals ik het voor het gemak maar 
even noem. Wat zal dat fijn zijn! En 
dan het laatste maar zeker niet het 
onbelangrijkste punt: René geeft aan 
dat het CDA voornemens is een soci-
aal ontwikkelbedrijf, een soort so-
ciale werkplaats op te zetten waarbij 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt perspectief wordt gebo-
den met nuttig werk.
Geen bezigheidstherapie. Het klinkt 
als muziek in mijn oren.

Er gaat iets veranderen.

Een niet passend beleid 
Elke dag loop ik tegen problematiek 
aan die veroorzaakt wordt door een 
niet meer perfect passend beleid. 
Het feit dat er bv. voor ouderen in 
Nuenen, die niet lijden aan ernstige 
dementie of aan een zeer ernstige 
ziekte, geen woonzorgcentrum is. 
Ook zie ik vaak gefrustreerde ouders 
in mijn praktijk, omdat zij voor hun 
kind niet de juiste zorg kunnen in-
schakelen. Daarbij zijn er ook nog 
eens lange wachtlijsten en budget-
plafonds. Vaak zijn ze ten einde raad. 
Zij zouden liever zelf meer betrok-
ken worden in belangrijke zorgbe-
sluiten.

De participatiewet heeft niet het ge-
wenste effect, omdat het mensen 
vaak net niet lukt om regulier werk in 
het bedrijfsleven te verrichten, waar-
door zij keer op keer in de problemen 
komen en uiteindelijk de moed ver-
liezen. Dit zijn voor mij enkele be-
langrijke punten. Ik vertel René enke-
le voorbeelden uit de praktijk en hij 
luistert en noteert.

Maatwerk kan wel 
Er blijkt nergens in de wet te staan 
dat er geen maatwerk toegekend kan 
of mag worden. René maakte een ini-
tiatiefvoorstel waarin hij pleit voor 
het betrekken van een steunfiguur 

Sleutelbos   
gevonden 
Op 23 februari is een sleutelbos met 4 
sleutels en een……(de eigenaar 
weet wat er nog meer aan de sleutel-
bos hangt) gevonden op het fietspad 
aan het Van Goghplein in Nuenen. 
Contact via 040-2836951 of op de 
site ‘gevonden voorwerpen’ van de 
Gemeente Nuenen c.a.
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Nagelsalon Tip Top    
bestaat 20 jaar
Mooie verzorgde nagels, bij Nagelsalon Tip Top bent u al 20 jaar in goede 
handen. Acryl, gellak (semi-permantente kleuring ), een heerlijke mani-
cure en sinds 2018 ook de mogelijkheid van Polygel, alles kan in de salon. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan vele dames uit Nuenen 
en omstreken er dan ook maandelijks voor zitten om hun nagels TipTop in 
orde te laten maken.

viseer in wat het beste bij haar past. 
In 20 jaar is de salon flink gegroeid en 
heb ik heel wat lief en leed met mijn 
klanten gedeeld. Wat ik erg bijzonder 
vind, is dat mijn klanten mij zo trouw 
zijn. Een heel groot aantal van hen is 
iedere keer met mij meeverhuisd en 
daar ben ik ze allemaal erg dankbaar 
voor. 

Mijn droom is uitgekomen
Mijn droom om een mooie, goed ver-
zorgde en TOP salon te mogen heb-
ben, is meer dan uitgekomen. Zeker 
op de locatie waar ik nu zit. Ik had een 
heel plan uitgedacht om dit 20-jarig 
bestaan uitgebreid te vieren met 
mijn lieve klanten. Maar helaas heeft 
corona roet in het eten gegooid. Dit 
wil overigens niet zeggen dat het ju-
bileum niet gevierd gaat worden. Zo-
dra het weer kan, gaan we dit dubbel 
en dwars inhalen!”

Nieuwe klanten zijn natuurlijk nog 
steeds welkom bij Nagelsalon Tip 
Top. Hebt u interesse of vragen? 
Neem dan contact op met Nagelsa-
lon Tip Top, Selma van der Zandt. Te-
lefoonnummer 06-15212881.

Als een vis in het water
Na in 2001 haar opleiding tot na-
gelstyliste te hebben afgerond, nam 
Selma van der Zandt de stap tot het 
openen van haar eigen salon. Eerst 
vanuit huis en tegenwoordig vanuit 
de mooie salon aan de Huufkes 21 in 
Nuenen. Selma voelt zich hier als een 
vis in het water en de passie is er na al 
die jaren nog steeds. “Wat voor mij 
belangrijk is, is dat mijn klanten te al-
len tijde tevreden zijn met het pro-
duct dat ik lever. Dit betekent dat ser-
vice en kwaliteit altijd bovenaan 
staan. Wil je dit vak op en top uitoefe-
nen dan moet je je continu blijven 
ontwikkelen. Ik blijf dan ook trainen 
op alle vaardigheden. Sinds enkele 
jaren mag ik me Master Educator 
noemen. Dit wil zeggen dat ik dit fan-
tastische vak mag overbrengen op 
aanstaande nagelstylistes.

Bij Nagelsalon Tip Top werk ik alleen 
met de beste producten. Ik wil dat 
mijn klanten geen omkijken hebben 
naar hun nagels en dat zij er altijd 
mooi en verzorgd uitzien. Iedere 
hand met nagels is anders dus is het 
belangrijk dat ik mijn klant goed ad-

Havik beleeft 
lente al    
in Gerwen
Een havik die materiaal 
verzamelt voor een nest. 
Het is maart en dat is de 
eerste maand van het 
broedseizoen. Ter hoogte 
van de bushalte Kerkak-
kers in Gerwen vloog een 
havik sierlijk rond. Na de 
landing bij de bushalte po-
seerde de vogel voor de fo-
tograaf. Vastgelegd onder 
het motto: ”Een havik 
maakt nog geen lente”. 
Toch mooi van deze havik 
om rustig te wachten op 
de fotograaf. Bravo!

(foto Cees van Keulen)

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 9

Horizontaal: 1 voortreffelijk 6 liefdegift 12 rekening 14 rakel 15 naschrift 17 de onbekende 
18 op grote afstand 20 rooms-katholiek 21 mijns inziens 22 takje 24 Ned. eiland 
27 duinvallei 28 strook 30 water in Friesland 31 voorzetsel 32 Europeaan 33 veld 35 stap 
37 voorzetsel 38 familielid 39 vorstenkind 43 wilddief 47 schoorsteenzwart 48 luitenant 
49 als onder 50 aanwijzend vnw. 51 een weinig 52 racewagentje 55 deel v.h. oor 56 boom 
57 oude lengtemaat 58 afgemat 59 Oude Verbond 61 Chinese munt 62 snoep 64 inkomen 
66 ouderdom 67 gymnastiekoefening.

Verticaal: 1 deskundige 2 voorzetsel 3 kloosterzuster 4 vulkaan op Sicilië 5 achter 7 a priori 
8 Engelse titel 9 drinkgerei 10 in orde 11 rust 13 bron 16 verwonding 18 grondsoort 
19 soldatenvoedsel 21 dienstbode 23 insect 25 maand 26 Ned. voetbalclub 27 dorpel 
29 plaat 32 graanproduct 34 wandversiering 36 raamscherm 39 tuinhuis 
40 lichte bedwelming 41 ieder 42 spraakorgaan 43 vleesgerecht 44 gesloten 
45 schildergerei 46 scheepsleuning 52 kasteel 53 roem 54 kleur 57 grond om boerderij 
60 roofdier 62 lidwoord 63 monnikskleed 64 bergplaats 65 namelijk.

S H A M P O O I N E N T E N

A R U L P A D K A T A

M S D E C I L I T E R J A

B O B K A N T O O R B A S

A M O K P I O S T A S T

L A L L E E T S A A R E

U I A F

S P U P I L P A L E T P

L E U T D I O B L A M A

I E P D E E M O E D L O L

E K T O E V A L L I G T I

R D O R E L S E I K N

T R A P P E R E E R L A N G

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

Oplossingen wk 8
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

BANDENWIPPER

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.

BEIGE
BOOST
CAVIA
ERKER
ESOTERISCH
FANCY
GEWEI
GLAZIG
GROENLOF
HEIBEL
HENGSEL
KERRIE
KWANSELEN
LONKEN
ORIENTAALS
PAKISTAN
PARIA
PASTA
PISTON
PLANTSOEN
POETS
POLSEN
POOLCIRKEL
PROOIDIER
PROPER
RESTEREN
REVUE
RIEDEL
ROZENKAS
SPEECH
SPLITSPEN
STAAK
STEEN
TERPENTINE
UITJE
UMPIRE
WAARDE
WEGVERVOER
WOONLASTEN
ZALMSALADE
ZLOTY
ZWEEP

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

7
3 4 8 7 5

9 5 8
2 7 9 1

1 2 9 6
5 6 8 2

9 3 1
3 7 6 1 8

5

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 7, Mw. S. Colen, Nuenen.

GEVRAAGD 

SCHOONMAAKHULP 
voor onze praktijkruimte voor 2x2 uur per week vanaf 1 april.
Voorkeur gaat uit naar dinsdag en donderdag na 18:00 uur.

Als je denkt dat deze functie iets voor je is, 
reageer dan door contact op te nemen met

F. Lauwers: tel 040-2831318 of H. Holleman: tel 040-2831766.

We zien je reactie graag tegemoet.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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.

BOVAG: Winkelen op afspraak      
verstandige eerste stap

Han ten Broeke, algemeen voorzitter 
BOVAG: “We hebben alle begrip voor 
de voorzichtigheid die het kabinet 
ten toon spreidt, we zitten nu een-
maal in een moeilijk te beteugelen 
pandemie. De impact op onderne-
mers en consumenten van de lock-
down is echter groot. Wat ons be-
treft moet het mogelijk worden om 
op afspraak in de showroom bijvoor-
beeld een fiets of caravan uit te zoe-
ken. Dat hoeft geen impact te heb-
ben op verspreiding van het virus, 
mits alle veiligheidsmaatregelen, 
zoals triage (uitvraag gezondheid), 
afstand en hygiëne in acht worden 
genomen. Dit kan een verstandige 
eerste stap zijn om ondernemers en 
hun klanten soelaas te bieden.” 

Drempel
Kopen en afleveren van bijvoorbeeld 
een auto, motor, fiets, caravan of 

camper op afspraak is momenteel 
problematisch. Het kiezen van zo’n 
vervoermiddel - vaak een hele forse 
uitgave - is maatwerk en moet zorg-
vuldig gebeuren. BOVAG ziet nu de 
nodige terughoudendheid bij klan-
ten omdat online, op afstand kopen 
voor veel klanten een nauwelijks te 
nemen drempel opwerpt. Goed ad-
vies en goede voorlichting zijn cruci-
aal bij de keuze van een vervoermid-
del. En dat kan prima 1 op 1 in een 
showroom of winkel. Op afspraak, in 
een tevoren vastgesteld tijdvak. 

Evenzeer is de voorlichting bij afleve-
ring van bijvoorbeeld een auto van 
groot belang. Zeker bij moderne au-
to’s die vol zitten met rijhulp-onder-
steuningssystemen (ADAS), waar 
lang niet iedere klant al mee ver-
trouwd is. Of denk aan klanten die 
voor het eerst elektrisch gaan rijden. 

BOVAG, de brancheorganisatie van onder meer fiets-, auto- en caravan-
bedrijven, vindt ‘winkelen op afspraak’ een verstandige en werkbare eer-
ste stap op weg naar volledige heropening van de retail. 

Ook dat vergt de nodige uitleg van 
de verkoper. Dat gaat nu allemaal ge-
mankeerd en met horten en stoten. 
En dat is niet goed voor de verkeers-
veiligheid en niet goed voor de be-
drijfszekerheid van de vervoermid-
delen. 

Routekaart 
Han ten Broeke: “BOVAG roept het ka-
binet op om kopen in de showroom 
op afspraak en onder strikte voor-
waarden snel mogelijk te maken. De 
BOVAG-protocollen – al ingeregeld 
vanaf aanvang pandemie en hele-
maal up to date - zorgen immers dat 
BOVAG-leden hier verantwoordelijk 
mee om gaan.” 

In aanloop naar het Catshuisoverleg 
en de persconferentie van deze week 
ontwikkelde BOVAG een routekaart 
voor een verstandige, stapsgewijze 
heropening van de diverse deelbran-
ches die BOVAG vertegenwoordigt. 
Die routekaart is gedeeld en bespro-
ken met de relevante ministeries, 
VNO/NCW en MKB Nederland. 
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Dames Nederwetten    
in het nieuw gestoken
Dat de dames van voetbalvereniging Nederwetten stralen is niks nieuws, 
ze zijn namelijk het stralende middelpunt van de vereniging, maar deze 
week was er toch nóg wat meer glans te bespeuren op de gezichten van 
deze strijders.

om ook voor de damesafdeling hoofd-
sponsors te hebben. Damesvoetbal is 
voor ons hetzelfde als mannenvoetbal, 
wij hebben gewoon twee vaandel-
teams. Samen met deze twee fantasti-
sche hoofdsponsors onderstrepen we 
dit nog maar eens. Hopelijk mogen we 
ze gauw weer aanmoedigen”.

Dus ondanks dat er nu geen bewe-
ging op het veld is, bruist de Wetten-
se club als nooit te voren. Op naar 
nieuwe successen!

Wil jij ook bij Nederwetten voetbal-
len? In de nieuwe tenues van de da-
mes of de mannen? Neem gerust 
contact op! Insta: @damesrkvvneder-
wetten | FB: @meidenvoetbalrkvvn

Ondanks de moeilijke tijden wist de 
sponsorcommissie opnieuw twee 
hoofdsponsors voor de komende ja-
ren aan de club te verbinden. St. Jans 
Verandas en Erik Foolen Vloeren gaan 
het avontuur met Nederwetten en 
haar dames aan.

De beide hoofdsponsors zijn geen 
vreemden voor de club. Eigenaars 
Martijn Migchels (St. Jans Verandas) 
en Erik Foolen (Erik Foolen Vloeren) 
zijn allebei kind van de club. Ze door-
liepen de jeugd, speelden voor het 
vaandelteam en geven de veteranen 
de laatste jaren een kwaliteitsinjectie. 

Trotse voorzitter Willy Raaijmakers: 
“Het is typerend voor onze vereniging 

Digitale ledenvergadering  
bij BCL 
Badminton Club Lieshout heeft haar jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring (ALV) voor het eerst in het 49-jarig bestaan digitaal gehouden. Met 
de leden is een jaarverslag gedeeld, is de bestuurssamenstelling doorge-
nomen, zijn alle financiële zaken afgestemd en is over de huidige situatie 
gesproken. Als afsluiter stond de nieuwe WBTR op het programma. 

ren, die tussen de lockdowns door, 
tóch plaats hebben kunnen vinden. 
Ook was er aandacht voor de vele 
creatieve oplossingen die het be-
stuur afgelopen jaar heeft ontwik-
keld om de vereniging, ondanks het 
niet-sporten, tóch bij elkaar te hou-
den.

Financiën
Ook penningmeester Ingrid Bergé 
had zich weer uitstekend voorbereid. 
Ze had er voor gezorgd dat de kas-
commissie het benodigde werk had 
gedaan en met veel complimenten 
het bestuur decharge verleende 
voor het gevoerde financiële beleid. 
Ook had Ingrid een begroting ge-
maakt voor 2021, die nogal wat aan-
names bevatte vanwege de ondui-
delijke situatie. Wanneer kan er weer 
gebadmintond worden? Wat gaat de 
overheid doen met de betaalde zaal-
huurkosten in lockdown 2? Hoe zal 
het ledental zich in het tweede coro-
najaar ontwikkelen? Nogal wat on-
duidelijkheden, die begroten niet 
makkelijker maken. Ingrid sloot haar 
boeken dan ook met de vraag aan de 
leden hoe zij vonden dat met finan-
ciële tegenvallers en meevallers om 
gegaan zou moeten worden. Die 
suggesties zal het bestuur digitale 
vergadering bij bcl in overweging 
gaan nemen, zodat zij met hun be-
leid nóg beter op de wensen van de 
leden kunnen aansluiten.

Vanwege de coronamaatregelen is 
het ‘normaal vergaderen’ nog 
(steeds) niet mogelijk. Omdat ver-
enigingen verplicht zijn het boek-
jaar af te sluiten volgens de wettelij-
ke regels moest de ledenvergade-
ring deze keer wel digitaal plaats 
vinden. Het bestuur van Badminton 
Club Lieshout had deze digitale 
Teams-meeting dan ook nauwkeu-
rig voorbereid en ingekort naar al-
leen de hoogst noodzakelijke zaken: 
die waren op de agenda gezet. Via 
digitale meetings is het immers las-
tig te socialiseren, goede gesprek-
ken met elkaar te voeren en vooral, 
gezellig samen te zijn. Teams mee-
tings zijn tóch meer ‘zenden en ont-
vangen’ dan écht bilateraal overleg-
gen. Na afloop van de vergadering 
werd dan ook de wens uitgesproken 
om, zodra de omstandigheden dat 
weer toelaten, elkaar weer fysiek te 
treffen en weer op een fijne relaxte 
manier, sociaal met elkaar om te 
gaan. Dat is immers, naast de sport, 
óók een van de doelstellingen van 
een vereniging, die nu niet waar ge-
maakt kunnen worden.

Ria Donkers had vanuit het secreta-
riaat een beknopt jaarverslag ge-
maakt. Beknopt vanwege de teams-
meeting, maar ook vanwege de tijds-
blokken waarin de vereniging stil 
heeft gelegen. Toch kon zij ook enke-
le positieve evenementen rapporte-

De ALV van Badminton Club Lieshout was dit jaar digitaal

Arriva past de dienstregeling 
in West- en Oost-Brabant 
aan op de versoepelde coro-
namaatregelen

Buurtbuslijnen 
gaan in maart 
weer rijden 
Sinds het coronavirus Nederland in 
de greep houdt, heeft Arriva Neder-
land te maken met minder reizigers 
door de verschillende coronamaatre-
gelen. Onlangs werden er enkele ver-
soepelingen bekend gemaakt. Arriva 
verwacht daardoor een kleine reizi-
gersgroei. De inzet van Arriva ‘be-
weegt’ daarop mee. 

Vanaf maandag 1 maart zien reizigers 
daarom - passend bij de aangekon-
digde versoepeling van de corona-
maatregelen - kleine wijzigingen in 
de dienstregeling van de bussen die 
Arriva in Brabant rijdt. Arriva continu-
eert de vakantiedienstregeling. Daar-
naast rijden vanaf 1 maart enkele ex-
tra spitsritten van sommige lijnen én 
een aantal schoolliners weer.
De dorpsauto in Sprundel- St. Wille-
brord gaat weer rijden en ook de 
buurtbuslijnen van Arriva hervatten 
vanaf 1 maart hun diensten. 

Alle informatie is terug te vinden in 
de reisplanners en op de website van 
Arriva, https://www.arriva.nl/noord-
brabant/reisinformatie/dienstrege-
ling.htm.

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

De ergotherapeut kan u begeleiden 
bij het aanvragen of adviseren bij de 
aanschaf. Wilt u meer zekerheid en 
vaardigheid tijdens het rijden met de 
scootmobiel? Dan kunt u scootmo-
biel rijles krijgen via de ergothera-
peut. Het is belangrijk om te weten 
hoe u het voertuig moet besturen en 
welke verkeersregels er zijn zodat u 
vertrouwd de weg op kan.

Voor meer info: tel. 06 271 953 67 of 
sofia@ergotherapiekwiek.nl

Dit hulpmiddel is een scootmobiel. 
Met behulp van dit vervoermiddel 
krijgt u een stukje zelfstandigheid 
buiten terug. Zelf naar de winkels 
gaan of naar het park om een eindje 
te rijden. De scootmobiel is in ver-
schillende soorten verkrijgbaar, zo is 
er een drie, vier, vijfwielscootmobiel 
of een opvouwbare. Samen met de 
ergotherapeut kunt u proberen of 
het rijden met een scootmobiel iets 
voor u is. U kunt de scootmobiel ko-
pen, huren of aanvragen via de WMO. 

ergotherapie Waterschap   
De Dommel   
gaat voor direct 
duidelijke taal
De meeste Nederlanders begrijpen 
teksten op taalniveau B1. Een tekst 
op B1-niveau bestaat uit makkelijke 
woorden die bijna iedereen gebruikt. 
En uit korte, eenvoudige en actieve 
zinnen. Ook mensen die hoog zijn 
opgeleid, lezen liever teksten op taal-
niveau B1. Daarom ondertekende 
watergraaf Erik de Ridder vandaag de 
landelijke Direct Duidelijk-deal. Net 
als veel andere overheidsorganisa-
ties gaat Waterschap De Dommel 
vanaf nu voor direct duidelijke taal.

Brieven en e-mails
Bij het streven naar direct duidelijke 
taal kijken we vooral naar brieven en 
e-mails die door medewerkers van 
het waterschap worden verzonden. 
We doen ons best om zo duidelijk 
mogelijk te communiceren. Door 
medewerkers taaltrainingen te laten 
volgen, gebruik te maken van een 
taal tool bij het schrijven van brieven 
en met wekelijkse schrijftips.

Toch zullen er vast nog brieven en e-
mails worden verzonden die door de 
ontvanger niet helemaal worden be-
grepen. Heeft u zo’n brief of e-mail 
ontvangen? Laat het ons dan weten. 
Op onze webpagina www.dommel.
nl/contact kunt u aangeven dat u een 
onduidelijke brief van ons heeft ont-
vangen. We nemen contact met u op 
om de inhoud van de brief uit te leg-
gen en passen de brief meteen aan. 
Zo is de brief voor de volgende ont-
vanger direct duidelijk.

Duidelijke taal in Brabant
Net als Waterschap De Dommel on-
dertekende ook Waterschap Brabant-
se Delta de Direct Duidelijk-deal en 
gaan zij aan de slag met direct duide-
lijk taalgebruik.
www.dommel.nl

Water vasthouden blijft ook 
in voorjaar prioriteit
Ook de komende maanden zullen veel stuwen van Waterschap de Dom-
mel hoger staan om het regenwater zo lang mogelijk in de beken en slo-
ten te houden. Door water vast te houden in plaats van af te voeren, wordt 
de grondwatervoorraad beter aangevuld. Zo’n grotere buffer is nodig 
voor de drogere voorjaars- en zomermaanden.

tijdelijk open te zetten en zo lokaal 
het waterpeil te verlagen. Hierdoor 
zakt daar het grondwaterpeil en kun-
nen agrariërs en telers eerder op hun 
laagste, nattere percelen om de grond 
te bewerken. Ook andere bedrijven 
vragen vanwege werkzaamheden wel 
om peilverlaging. De keerzijde van 
peilverlaging is dat het grondwater 
minder wordt aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tho-
len: “Het blijft echt nodig om op onze 
zandgronden grondwater te bufferen. 
Zuiniger te zijn op regen, waarbij elke 
druppel telt. Bij peilverlaging blijft het 
‘’Nee - tenzij’’ als uitgangspunt. In de 
praktijk levert dat soms lastige keuzes 
op, dat merk ik ook. Daarom ben ik 
voor gebiedsgericht maatwerk. Sa-
men kijken naar een oplossing.”

Aanpak heeft effect
De grondwaterstanden staan er iets 
beter voor dan in januari. De aanpak 
om in de winter hoger dan normaal 
te stuwen, heeft effect gehad. De re-
gen én de sneeuw die viel, werd be-
perkt afgevoerd en kon zo in de bo-
dem zakken richting grondwater. Op 
veel plekken stonden beken en slo-
ten tot de rand vol.
Maar met de vroege lentetemperatu-
ren en weinig regen op komst, ver-
wachten we een dalend grondwater-
peil. Het opgestapelde neerslagte-
kort van de afgelopen droge en war-
me jaren is nog lang niet ingelopen. 
Daarom blijft De Dommel inzetten 
op water vasthouden, rekening hou-
dend met verschillende omstandig-
heden in het gebied.

Terughoudend 
bij verzoeken peilverlaging
Het waterschap blijft - ook na 1 maart 
- zeer terughoudend bij verzoeken 
om tijdelijke peilverlaging. Agrariërs, 
telers of andere bedrijven die vanwe-
ge werkzaamheden op het land wil-
len, mogen wel rekenen op gebieds-
gericht maatwerk en overleg. Een 
verzoek wordt per situatie en locatie 
afgewogen, want de grondwatersitu-
atie is niet overal hetzelfde.
Vooral in februari en maart, krijgt het 
waterschap verzoeken om een stuw Water vasthouden blijft prioriteit

Dames Nederwetten    
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Heeft uw kind leerproblemen of 
een leerachterstand op school 
(vmbo, havo, vwo) door Corona?

Voor de vakken Engels en Nederlands 
kan uw kind bij mij terecht.

Ik heb ruim 25 jaar ervaring met de 
begeleiding van leerlingen met leerproblemen, 

zoals dyslexie, autisme spectrum stoornissen, ad(h)d en taalstoornissen. 

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek staan we stil bij de aard van de leerpro-
blemen of achterstand en de mogelijkheden die ik uw zoon/dochter kan bieden. 

Er wordt zo veel mogelijk face-to-face gewerkt met behulp van een speciaal 
scherm en volgens  de richtlijnen van het RIVM. Ook online lessen zijn mogelijk. 

Zie voor verdere informatie: 
www.debijlesspecialiste.nl

Evelyn van der Burgh
Steenakker 42
5671 LM Nuenen
Tel.  : 06-46368449
E-mail : info@debijlesspecialiste.nl
Website : www.debijlesspecialiste.nl

Per 1 maart ook in Nuenen gevestigd: 

DE Ĳ ESS ECIA ISTE

DE Ĳ ESS ECIA ISTE
Individuele leeroplossingen voor

jongeren met leerproblemen
in het voortgezet onderwijs en mbo

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
MAART

Voor 2 personen

€2095

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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