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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

Kinderkoor 
Nuenen 
zingt met..... 
Lenny Kuhr!

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

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Nieuw 
in Nuenen: 
de 
Bijlesspecialiste

Lopend 
vuur 
in Nuenen

Inzet op: Preventie en Leefstijl
Inzet op: Gezondheidsgelijkheid 
Inzet op: Beste zorg en hulp
Inzet op: Recht op zelfbeslissing

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

GEZONDHEID

Voor iedereen kans op werk
Voor een sterk bedrijfsleven
Voor een innovatief MKB

 Zie: d66.nl
Lijstduwer:  Truus Houtepen

ECONOMIE

Verkiezingen
17 maart

2021

Alsnog uitreiking    
van de Vrijwilligersprijs 
De gemeente Nuenen reikt sinds het jaar 2000 een vrijwilligersprijs uit 
aan een vrijwilliger. Dit is ook een symbolische huldiging van alle vrijwil-
ligers in de gemeente. Deze prijs werd altijd tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente Nuenen door de burgemeester uitgereikt. De vrijwil-
ligersprijs 2020 wordt dit jaar alsnog uitgereikt, maar vanwege de 
coronabeperkingen doen we dat op een andere, ludieke manier. Vrijwilli-
gers die in 2020 inspirerende- en/of bijzondere activiteiten hebben uit-
gevoerd, komen in aanmerking.

ten aan de volgende criteria voldoen:
• Het moet gaan om werk dat vrijwil-

lig (dus niet beroepsmatig) gedu-
rende een langere periode (mini-
maal 5 jaar) wordt verricht voor een 
maatschappelijke organisatie in 
Nuenen of voor een of meer inwo-
ners van de gemeente Nuenen

De Vrijwilligersprijs bestaat uit een be-
drag van €1000,- voor de organisatie 
waarvoor de vrijwilliger werkzaam is 
en een aandenken voor de voorgedra-
gen vrijwilliger. Via een aanmeldings-
formulier kunt u vrijwilligers opgeven 
voor de nominatie tot Vrijwilliger van 
het jaar 2020. Dit formulier is per post 
verstuurd aan organisaties in Nuenen 
en is ook te verkrijgen bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onderdeel van 
het CMD in Nuenen.

Het volledig ingevulde formulier 
moet vóór 19 april binnen zijn bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. Na de 
sluitingsdatum worden de nomina-
ties voorgelegd aan de commissie 
Vrijwilligersprijs. Deze commissie 
toetst de nominaties aan de criteria 
en adviseert het College van Burge-
meester en Wethouders over de ont-
vangen nominaties. De commissie 
Vrijwilligersprijs bestaat uit een aan-
tal personen die betrokken zijn bij 
het vrijwilligerswerk. Het College van 
Burgemeester en Wethouders maakt 
uiteindelijk de keuze.

Criteria
De kandidaten die voor de Vrijwilli-
gersprijs worden voorgedragen, moe-

GROEP

Koningsdag 2021: in je buurt
Het Oranjecomité Nuenen zoekt naar mogelijkheden om Koningsdag toch 
te vieren binnen de actuele coronaregels. Zoals deze nu gelden is er geen 
ruimte voor het organiseren van grootschalige (drukke) evenementen. 

catie met de gemeente en het ver-
richten van de bijbehorende meldin-
gen aan de gemeente. Activiteiten 
kunnen zijn: straatbingo, poppen-
kast, stoep-/ straatlunch voor je eigen 
huis, straattekening maken, buiten 
spelen, voetbal, vlaggen uithangen, 
de straat aankleden/ gezellig maken, 
kleedjeszitters (alleen voor kinderen) 
met eigen handelswaar enzovoorts.

‘Koningsdag in je buurt’ is gericht op 
kinderen en het creëren van gezellig-
heid in je buurt. Volwassenen die 
(voornamelijk) producten willen ver-
kopen worden vriendelijk verzocht 
om dit niet te doen om de aantrek-
kingskracht (en toeloop van publiek) 
van een rommelmarkt te voorkomen.

In overleg met de gemeente Nuenen 
is ‘Koningsdag in je Buurt’ besproken 
en wat binnen de huidige geldende 
regels mogelijk moet zijn. De opzet is 
dat straten/buurten versierd worden, 
er (kinder)activiteiten zijn en kinderen 
hun verkoopwaar als kleedjeszitters 
aanprijzen. Het is aan de straat/buurt 
zelf om hierop actie te ondernemen.

Het Oranjecomité Nuenen vraagt 
daarom initiatiefnemers zich te mel-
den via koningsdag2021@oranjeco-
mite-nuenen.nl, onder vermelding 
van contactpersonen, wat je wilt 
gaan doen en welke straten het zou 
betreffen en via facebook (www.
facebook.com/oranjecomitenuenen) 
zodat anderen in de wijk kunnen zien 
wie hier interesse in hebben. Het 
Oranjecomité verzorgt de communi-

Vereniging van Keurslagers 
viert 75 jaar jubileum 
Dit jaar bestaat de Vereniging van Keurslagers 75 jaar. Daar zijn ze hartstik-
ke trots op want door de handen ineen te slaan kom je verder. Die overtui-
ging lééft onder de leden. Verenigen is niet meer vanzelfsprekend in een 
maatschappij die steeds individualistischer wordt. Ze zijn een unieke vereni-
ging. Ze kiezen ervoor om de consument in gezamenlijkheid e� ectief te be-
reiken, juist omdat we bereid zijn om met elkaar een blik op de toekomst te 
werpen. Ondernemen betekent: meebewegen. Dat doen ze al 75 jaar.

Gastvrijheid: 
meedenken tot in de keuken
‘Vroeger was vlees een luxeproduct 
waar mensen bewust voor kozen. Na 
75 jaar Keurslager kiezen consumen-
ten nog steeds bewust voor de sla-
ger. Eet je vlees, dan wil je kwaliteit 
op je bord. Klanten waarderen de 
kracht van dichtbij: ze willen weten 
waar hun eten vandaan komt. Ze 
schatten vakmanschap en ambacht 
op waarde. Kortom: je eten kopen in 
een veilige en vertrouwde omgeving 
waar je vriendelijk wordt geholpen. 
Zij verzorgen gastvrijheid tot in de 
keuken: ze denken mee en geven ad-
vies over de beste bereiding. Ze zijn 
sinds de oprichting in 1946 uitge-

groeid tot een A-merk met ruim 400 
winkels in Nederland. Daar zijn ze 
met z’n allen hartstikke trots op.

Samenwerken: 
Als Keurslager zijn ze bereid de han-
den ineen te slaan. Dat geldt ook voor 
de branche. De toeleveranciers zijn 
een belangrijke pijler van ons succes. 
Ze zijn partner én supporter. Ze delen 
kennis en knowhow om toegevoegde 
waarde te leveren voor onze leden. 
Want, ook zij hebben ups & downs ge-
had. Gelukkig hebben we nu een sta-
biele basis om verder te bouwen. 
Bij deze vereniging zijn ook de Nue-
nense keurslagers Evert Tebak en 
Chris Vogels aangesloten.

Keurslager Evert Tebak

• De jaren van verricht vrijwilligers-
werk, achtereenvolgend verricht 
op meerdere fronten en/of voor 
meerdere organisaties, kunnen bij 
elkaar worden opgeteld

• De kandidaat is inwoner van de ge-
meente Nuenen c.a. en de mini-
mum leeftijd is 18 jaar 

• Een vrijwilliger die de Vrijwilligers-
prijs al eens heeft ontvangen, of 
een koninklijk/gemeentelijk lintje, 
komt niet in aanmerking voor de 
Vrijwilligersprijs

• Vrijwilligers die niet bij een vereni-
ging of stichting horen krijgen ge-
lijke kansen.

Geldprijs
Organisaties kunnen slechts éénmaal 
de geldprijs ontvangen die hoort bij 
de Vrijwilligersprijs. De toe te kennen 
geldprijs mag op geen enkele wijze 
de selectie van de vrijwilliger beïn-

vloeden. Als na selectie van de kandi-
daat voor de Vrijwilligersprijs blijkt dat 
de organisatie die de vrijwilliger voor-
draagt, al eerder de geldprijs heeft 
ontvangen (bij een andere vrijwilli-
ger), wordt gekeken naar eventuele 
andere organisaties waar de voorge-
dragen vrijwilliger werkzaam is (of is 
geweest). De commissie onderzoekt 
welke organisaties dat zijn en de se-
lectie vindt plaats door stemming. 

Als de geselecteerde vrijwilliger op 
geen enkele wijze verbonden is aan 
een organisatie, dan kan deze per-
soon in overleg met de gemeente 
een Nuenens maatschappelijk doel 
aanwijzen waar de geldprijs naar 
toe gaat. Wanneer twee (of meer) 
verenigingen dezelfde vrijwilliger 
voordragen wordt de geldprijs ver-
deeld onder de voordragende ver-
enigingen. 

Grijp deze kans om uw vrijwilliger in 
het zonnetje te zetten met beide han-
den aan! Heeft u vragen? Neemt u dan 
contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Berg 22c, 5671 CC, Nuenen 
telefoon: 040-2831675. Het Steunpunt 
is onderdeel van het CMD en is bereik-
baar op ma t/m do van 8.30 uur tot 
16.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. U kunt ook een mail stu-
ren naar: ismene.borger@levgroep.nl 
of direct bellen naar: 06-43119415.

Keurslager Chris Vogels
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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:

Op dinsdag 16 maart vindt de huis-aan-huis 
inzameling voor textiel plaats.
Kringloopwinkel HET GOED rijdt deze dag 
rond om uw textiel een 2e leven te geven. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

geen nieuwe pas als u uw kiezerspas kwijtraakt. Meer in-
formatie vindt u op onze website: www.nuenen.nl Uw 
aanvraag moeten wij uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur 
ontvangen hebben.

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 
mogelijk contact op met de gemeente en vraag een ver-
vangende stempas aan. Dit kan op drie manieren: digitaal, 
schriftelijk of persoonlijk. Meer informatie vindt u op onze 
website: www.nuenen.nl U vraagt uw vervangende stem-
pas aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 inge-
schreven stond. 

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.

Meer informatie
Op de website http://verkiezingen.nuenen.nl leest u alles 
over de verkiezingen. De link naar deze verkiezingensite 
vindt u ook op de homepagina van www.nuenen.nl 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 
20 MAART
Dit jaar is de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 
maart 2021. Meer dan honderdduizend Nederlanders doen 
mee. En de gemeente Nuenen natuurlijk ook.
Doet u ook mee? Alleen of samen met anderen wanneer 
u de coronamaatregelen maar in acht neemt. Ook de su-
permarkten in het centrum van Nuenen gaan aan de slag 
om zwerfafval in te perken. 

Facebookgroep Nuenen Schoon
In korte tijd heeft de nieuwe Facebookgroep Nuenen 
Schoon al 230 leden. Iedereen die Nuenen graag schoon 
ziet en schoon wil houden kan lid worden en ervaringen 
en tips delen. De gemeente staat in contact met deze groep 
om te kijken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Raap en registreer 
Installeer voor het opschonen de Litterati-app en voer de 
uitdagingscode LOD2021 om tijdens het opschonen, elk 
stuk zwerfafval, te registreren. Dat kan door er foto’s van 
te nemen en die thuis te uploaden en taggen. Maak dan 
ook direct mooie opschoonfoto’s en deel ze met ons met 
#verliefdopjebuurt. 

Pakket met materialen
De gemeente Nuenen ondersteunt de initiatieven door 
het aanbieden van een pakket met handschoenen, veilig-
heidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. De materialen 
worden door de gemeente gebracht en opgehaald op een 
afgesproken locatie. Meld u aan voor 14 maart via afval@
nuenen.nl of 040-2631631. Na aanmelding neemt de ge-
meente contact met u op. Liever aan de slag op een ander 
moment? Dat is natuurlijk ook mogelijk. 

DUURZAAMHEID
Finale Voucheractie
Op 31 maart 2021 loopt voorlopig de voucher actie af van 
de subsidie: Reductie Regeling Energie. Ruim 2000 wo-
ningeigenaren hebben de bon al verzilverd. Voor 850 
woningeigenaren is er nog budget en met de laatste fol-
deractie en mailingen willen we de laatste 60.000 euro 
naar nul brengen. Help uzelf op weg met energie besparen 
en vraag, indien nodig, gerust vrienden, buren of kinderen 
om hulp bij het inleveren van de waardebon van 70 euro. 

Energiebesparing voor huurders
Gemeente Nuenen heeft voor € 209.456,- aan subsidie 
binnengehaald voor huurders met de Regeling Reductie 
Energieverbruik Woningen (RREW). Deze subsidie ontvan-
gen we van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Deze subsidie maakt het mogelijk om de huurders in Nue-
nen te voorzien van eenvoudige energiebesparende maat-
regelen. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips, ledlampen en 
radiatorfolie. De voorbereidingen voor de uitrol hiervan 
worden op korte termijn in gang gezet.

• Desinfecteer uw handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Volg de aanwijzingen in het stembureau

Wat hebt u nodig om te stemmen?
• Een stem(plus)pas of kiezerspas;
• Een geldig ID-bewijs (op 17 maart 2021 maximaal 5 jaar 

verlopen);
• Een mondkapje.

Gezondheidscheck
Samen met uw stempas hebt u een gezondheidscheck 
ontvangen. Doe deze gezondheidscheck vlak voordat u 
gaat stemmen. Hebt u een van de vragen met ja beant-
woord? Ga dan niet stemmen in het stembureau! Laat 
iemand anders dan voor u stemmen. U kunt iemand mach-
tigen om voor u te stemmen.

Stembureau’s
U kunt uw stem uitbrengen bij een van de onderstaande 
locaties binnen uw gemeente.
(geopend van 07.30 - 21.00 uur):
Het Klooster, Park 1
Basisschool De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
Basisschool De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15
Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
Nuenens college, Sportlaan 8
Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 1
Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
Brede School Oude Landen, Ouwelandsedijk 27
Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
Basisschool Het mooiste blauw, Pennekart 1
(Op het gemeentehuis kunt u gebruik maken van een 
braille kandidatenlijst.)

Meer dagen stemmen
U kunt deze keer op 3 dagen stemmen: op 15, 16 en 17 
maart. Het vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor 
kiezers die behoren tot de risicogroepen. Op 15 en 16 
maart kunt u alleen stemmen bij de volgende stembureaus: 
(geopend van 07.30 - 21.00 uur)
• Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2
• Het Klooster, Park 1

Boven de 70: stemmen per brief
Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief. 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u persoonlijk infor-
matie en uitleg over het stemmen per brief. U kunt uw 
briefstem op de volgende manier inleveren:
• versturen per post voor vrijdag 12 maart 17.00 uur in 

de bijgeleverde antwoordenvelop
• Inleveren bij het afgiftepunt: gemeentehuis, Jan van 

Schijnveltlaan 2
Let op: Het is niet de bedoeling dat u uw briefstem in-
levert op een stembureau!
Speciale openingstijden gemeentehuis voor het inleveren 
van uw briefstem: 
Woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart en maan-
dag 15 maart en dinsdag 16 maart: van 09.00 - 17.00 uur
Woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

Retourenvelop 70+ briefstemmen
Het woord Retourenvelop staat niet op deze envelop. Dit 
is bewust gedaan door het ministerie, om te voorkomen 
dat post wordt onderschept. Hoe herkent u dan de retour-
envelop? Deze bevat rechtsboven een streepjescode met 
de tekst erboven: Postzegel niet nodig; in het midden staat 
het adres van het briefstembureau van de gemeente met 
het Antwoordnummer (dit is door PostNL aan u en ons 
verstrekt); aan de rechterkant staat een 2D-code.

Vragen over briefstemmen?
De Rijksoverheid heeft een algemeen telefoonnummer 
waar u 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 uur).

Machtigen
Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u 
iemand anders machtigen om dit voor u te doen:
• iemand machtigen uit dezelfde gemeente: Gebruik de 

achterkant van uw stempas om een kiezer uit dezelfde 
gemeente te machtigen om voor u te gaan stemmen.

• iemand machtigen uit een andere gemeente: Voor een 
persoon uit een andere gemeente kunt u een volmacht 
op drie verschillende manieren aanvragen: digitaal, 
schriftelijk of persoonlijk. Meer informatie vindt u op 
onze website: www.nuenen.nl Uw aanvraag moeten wij 
uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen hebben.

Stemmen in een andere gemeente
Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u 
woont? Dan hebt u een kiezerspas nodig. U vraagt uw kie-
zerspas aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 in-
geschreven staat. Dit kan op drie manieren: digitaal, schrif-
telijk of persoonlijk. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt 

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

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

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

Coronaproof inrichting stembureaus
Wij volgen ook tijdens de verkiezing de corona-richtlijnen 
van het RIVM op:
• Het stembureau richten we zo in dat kiezers en stem-

bureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
• Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. 
• Beschermingsmiddelen zijn voor alle stembureauleden 

beschikbaar. 
• Stemhokjes en materialen maken we regelmatig 

schoon. 
Kortom, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Corona basisregels
Denkt u in het stembureau ook aan de basisregels:
• Draag een mondkapje
• Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter
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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

Dagelijks verse kant en klaar maaltijden 
en salades, door onze kok klaargemaakt!

4 Slavinken  ................................ 5,00
4 Kalfssaucijzen  ................ 6,00
Jubileum Burger
“Puur runds met cheddar kaas, 
gerookte kipfi let en gebakken ui” ..........4 stuks 5,95
100 gram gebraden Rosbief +
100 gram gebraden Gehakt ............. 3,75
Lente Kriebels
.......................................................... 500 gram 5,95
75 jaar bestaan van de Keurslagers.

Iedere klant: een kraskaart!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

ROERBAK

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Intake is 

kosteloos

Wilt u vrijblijvend advies 
over een gebitsprothese?

Neem contact met ons op

Bent u zich aan het oriënteren op de mogelijkheden van een gebitsprothese en 
wilt u geheel vrijblijvend eens gebruik maken van de expertise van onze 
tandprotheticus? Wij hebben alle kennis en kunde in huis en adviseren u graag 
over de mogelijkheden. U bent uiteraard ook van harte welkom als u al een 
gebitsprothese heeft en deze toe is aan een controle of vervanging.

U kunt op deze manier ongedwongen kennis komen maken met onze 
tandprotheticus en advies inwinnen. Een intake gesprek is bij ons altijd 
kosteloos. Het bieden van deze service vinden wij belangrijk omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat u een zorgverlener moet kiezen waarbij u zich op uw gemak 
voelt.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak in te plannen.

opendagen.helicon.nl

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

Kom
je ook

online?

Woensdag 17 maart

Open avond

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.

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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)

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Dorpsraad Lieshout    
adviseert over laadpalen
Zowel provincies als gemeenten zijn op dit moment volop bezig om een 
plaatsingsplan op te stellen voor laadpalen. Omdat deze laadpalen in de 
openbare ruimte komen te staan is een zorgvuldige keuze van groot be-
lang; om die reden is er goed overleg geweest met de Dorpsraden en 
heeft de dorpsraad vragen kunnen stellen, correcties kunnen doen en en-
kele aanvullingen aangeleverd. Hiermee heeft de commissie Verkeer van 
de Dorpsraad Lieshout weer een steentje bijgedragen aan het ultieme 
doel: ‘het optimaliseren van de leefbaarheid in Lieshout, als onderdeel 
van de gemeente Laarbeek’.

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:

&&
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

wenhof-Noord is meegewogen. Op 
deze wijze heeft de Dorpsraad haar 
zegje kunnen doen.

Vooraf beoordeeld
Uiteindelijk beslist de gemeente sa-
men met Vattenfall over de uiteinde-
lijke uitvoering middels enkele ver-
keersbesluiten, waarin dit plaatsings-
plan is opgenomen. Door deze wijze 
van werken heeft de Lieshoutse ver-
tegenwoordiging echter vóóraf haar 
zegje kunnen doen zodat de lokale 
wensen nú al meegenomen kunnen 
worden. Uiteindelijk vergemakkelijkt 
dat de uiteindelijke realisatie; vooraf 
is immers alles netjes afgestemd.

Kijk ook eens op de website:
www.dorpsraad-lieshout.nl

Conceptplan beoordeeld
Alle dorpsraden in de gemeente 
Laarbeek zijn door de gemeente be-
naderd om mee te denken over het 
plaatsen van laadpalen voor het op-
laden van elektrische auto’s. Op dit 
moment staan er enkele van deze op-
laadpunten, maar samen met ener-
gieleverancier Vattenfall wil de over-
heid meer van deze voorzieningen 
op een gestructureerde wijze gaan 
plaatsen. Voor dat doel heeft de com-
missie Verkeer en Verkeersveiligheid 
van de Dorpsraad Lieshout een con-
ceptplan voor Lieshout aangereikt 
gekregen. De werkgroep heeft daar-
op nadere informatie verzameld (bijv. 
over oplaadpunten voor fietsen) en 
zich verdiept in het onderwerp.

Meer laadpalen nodig
Uiteindelijk hebben ze de locaties 
voor de laadpalen ook fysiek beoor-
deeld om er een goed beeld van te 
krijgen. Hier zijn enkele correcties uit 
voortgekomen op het conceptplan. 
Ook heeft de commissie geadviseerd 
het aantal laadpalen uit te breiden 
van de nu geplande 7 naar 9 stuks, 
zodat strategische plaatsen bijv. als 
bij de Sprankel en het Dorpshuis 
goed voorzien zijn. Ook het (in aan-
bouw zijnde) nieuwbouwplan Nieu-

Dorpsraad Lieshout ziet het aantal laad-
palen graag toenemen in Lieshout

De buurtbus rijdt weer
Met ingang van 1 maart jl. hebben wij onze dienstverlening weer opge-
pakt in een bus die met aanpassingen coronaveilig is gemaakt. Hoewel 
wij er rekening mee houden dat de passagiersaantallen niet direct het ni-
veau zullen halen dat wij gewend waren hopen wij toch weer spoedig 
veel passagiers te mogen vervoeren.

heeft de buurtbusvereniging Nue-
nen-Best behoefte aan enkele nieu-
we vrijwilligers. 

Interesse?
Elke chauffeur wordt periodiek ge-
test op gezondheid en rijvaardig-
heid, rijbewijs B is voldoende. Ie-
dereen krijgt een vaste plek in een 
rooster, zodat altijd vooraf bekend is 
wanneer je moet rijden. Een dienst 
duurt ongeveer 3½ uur. Men rijdt 
eenmaal per 14 dagen naar keuze 
van 07.30-11.15 uur, van 11.15-14.45 
uur of van 14.45 tot 18.15 uur. En als 
je soms verhinderd bent, dan wordt 
je rit gereden door een vervanger. 
Vind je een glimlach en dankjewel 
van de passagiers belangrijker dan 
een geldelijke beloning? Informeer 
dan eens vrijblijvend via telefoon 06-
10739797 (Arnold van den Ban, coör-
dinator) of stuur een e-mail naar 
buurtbus260@gmail.com.

Buurtbus zoekt vrijwilligers
In het afgelopen jaar hebben diverse 
chauffeurs besloten om te stoppen 
met het rijden op de buurtbus. Hier-
door zoeken wij nu weer nieuwe 
chauffeurs.
Een buurtbus rijdt voor iedereen tus-
sen plaatsen waar een busverbinding 
met grotere bussen niet rendabel is 
en biedt daarom plaats aan maxi-
maal 8 passagiers. Net als in de grote 
lijn- en streekbussen reis je met de 
OV-kaart en tegen dezelfde tarieven. 
Ook is de buurtbus toegankelijk voor 
personen met een rolstoel. 

Vrijwilligers
De buurtbus verzorgt op werkdagen 
van 07.30-18.15 uur volgens een vas-
te route een uurdienst van het zie-
kenhuis in Geldrop via het busstation 
in Nuenen vervolgens via Son en 
Breugel naar het NS-station in Best 
en v.v. Chauffeurs van de buurtbus 
zijn allemaal vrijwilligers. Ruim 50 
personen afkomstig uit deze ge-
meenten staan klaar om jaarlijks circa 
13.000 passagiers, jong en oud, wer-
kend of student, te vervoeren. Som-
migen rijden de bus al bijna vanaf de 
eerste rit in 1991. Op dit moment 

Lopend vuur in Nuenen
In de aanloop naar de verkiezingen gaat er van 1 tot 17 maart een lopend 
vuurtje door Nederland. In meer dan 40 plaatsen vinden wakes en toch-
ten plaats voor humaan migratiebeleid, met op 17 maart eindbestem-
ming Den Haag. Zaterdagavond was er een indrukwekkende tocht en 
wake met lichtjes in en rond de kiosk aan het Park in Nuenen.

Sofie Croonenberg (MiGreat), gebo-
ren en getogen Nuenense, is een van 
de initiatiefnemers van deze landelij-
ke actie. Samen met haar ouders Don 
Croonenberg en Greet de Bruijn van 
Adviesbureau The Bitter End en Mar-
celle Vlaanderen, coördinator Vluch-
telingenwerk Nuenen organiseerde 
ze een lokaal Lopend Vuur.

Dat werd gebracht door Jos Smeets, 
hij kwam te voet met het Lopend 
Vuur vanuit Limburg naar Nuenen en 
liep rond 19.30 uur door naar Eindho-

ven. Hij is gewend pelgrimroutes te 
lopen. Na de opening door Greet 
lichtte Sofie de landelijke actie toe. 
Marcelle vertelde over de nijpende 
situatie op Lesbos, waarna Salina 
Mesfun (18) uit Eritrea vertelde hoe 
ze als 12-jarige naar Europa is ge-
vlucht. En hoe blij ze is dat ze in Nue-
nen zo goed terecht is gekomen.

Doel
Met het Lopend Vuur willen zeer so-
ciaal maatschappelijk betrokken ac-

Salina Mesfun vertelt haar vluchtverhaal

Veldsink Advies trots op 60ste

‘local hero’ kantoor
Veldsink Advies, de adviestak van de in Nuenen gevestigde Veldsink 
Groep, heeft met terugwerkende kracht per 1 januari jl. Schinkel Advies-
groep BV uit Oost-Souburg als nieuw Veldsink kantoor mogen verwelko-
men. Met deze overname telt Veldsink Advies nu 60 kantoren, verspreid 
over 11 provincies in Nederland.

mes gedaan: Robert Scholten Assu-
rantiën BV uit Bathmen, Deur Finan-
ciële Diensten BV uit Leersum, AVA 
uit Aalsmeer, RegioBank uit Kudel-
staart (ondergebracht bij AVA uit 
Aalsmeer) en Assurantiekantoor van 
1877 H.M. Scheeffer BV uit Deventer.

Over Veldsink Advies
Familiebedrijf Veldsink Advies staat al 
ruim 42 jaar symbool voor persoon-
lijk en onafhankelijk financieel ad-
vies. Met dienstverlening op het ge-
bied van hypotheken, verzekeringen 
en pensioenen, betalen en sparen in-
vesteert het bedrijf in langdurige re-
laties met particulieren en onderne-
mers, met als missie het bieden van 
financiële rust. Het lokale Veldsink 
advieskantoor is gevestigd aan 
Park 26-28 in het centrum van Nue-
nen.

Steeds meer eigenaren van assuran-
tiekantoren zien de toegevoegde 
waarde in van de ‘local hero’ met een 
grote mate van behoud van de eigen 
identiteit in combinatie met de 
kracht van het familiebedrijf als grote 
broer. Dit zorgt er namelijk voor dat 
je als kantoor echt bezig kan zijn met 
het adviseren van je klanten. Veldsink 
doet dit al meer dan 42 jaar succesvol 
en groeit daarom nog steeds. 

Overnames in 2021 
Schinkel Adviesgroep is gevestigd in 
Oost-Souburg, een dorp in de ge-
meente Vlissingen in de provincie 
Zeeland. Zij bieden een totaalpakket 
aan financiële diensten voor particu-
lieren en zakelijke klanten op het ge-
bied van hypotheken, verzekeringen, 
betalen en sparen. Het kantoor gaat 
verder onder de naam Veldsink - 
Schinkel. 
Naast de overname van Schinkel Ad-
viesgroep heeft Veldsink Advies per 1 
januari jl. ook de volgende overna-

Nationale Pannenkoekdag laat 
ouderen niet in de kou staan
Nationale Pannenkoekdag 2021 wordt een speciale, coronaveilige editie 
die kinderen en ouderen met elkaar verbindt. Het bakken en genieten van 
pannenkoeken door de ouderen vindt plaats in het verzorgingshuis, ter-
wijl basisschoolkinderen de feestelijke aankleding verzorgen. ‘Juist nu is 
het belangrijk om elkaar te helpen en ouderen in het zonnetje te zetten.’

zorgen dit jaar voor een buitenge-
woon pannenkoekfeest.

Zie de site https://www.facebook.
com/nationalepannenkoekdag

Vorig jaar gooide corona roet in het 
eten en werd Nationale Pannenkoek-
dag gecanceld. “We vonden dat we 
de ouderen niet voor de tweede keer 
konden ‘overslaan’. Dus hebben we 
voor deze 14de editie een andere in-
vulling bedacht waarbij ouderen, 
kinderen en pannenkoeken toch 
mooi samen komen,” aldus Elles van 
den Berg namens Koopmans. 

Daarom bakken op vrijdag 19 maart 
niet de kinderen, maar de koks van 
de oudereninstellingen zelf de pan-
nenkoeken. De leerlingen zorgen 
voor versieringen en een vrolijke 
noot buiten voor de instelling of digi-
taal. Het initiatief ligt bij de scholen 
die het contact hebben gelegd met 
de oudereninstelling. Samen bepa-
len ze de invulling, rekening hou-
dend met de geldende coronamaat-
regelen. Maar liefst 450 deelnemers 

tievoerders zoals Sofie het destructie-
ve migratiebeleid van de afgelopen 
jaren op de kaart zetten, mensen in-
formeren én aan de komende rege-
ring laten zien dat het anders moet. 
Migranten zijn er slechter aan toe dan 
ooit. Het geweld van de grenspolitie, 
de verwaarlozing in de kampen, men-
sen die dakloos aan hun lot worden 
overgelaten.… De volgende regering 
moet werk maken van humane op-
vang en veilige vluchtroutes. De el-
lende aan de Europese grenzen is on-
menselijk! En Sofie kent als ‘Social 
Worker for Undocumented Migrants’ 
bij de Nico Adriaans Stichting in Rot-
terdam de schrijnende verhalen van 
mensen die 13 jaar wachten op een 
antwoord op hun asielaanvraag. “Ze 
mogen niets, niet werken, geen oplei-
ding volgen en ze krijgen kinderen 
die ook niet geregistreerd worden.”

Loop, fiets, rijd, waak en stem je mee? 
Betuig je steun? Help je bepalen hoe 
de komende regering omgaat met 
mensen op de vlucht? Help je mee dit 
bericht als een lopend vuurtje te ver-
spreiden tot de landelijke verkiezin-
gen? Dank je wel!

#LopendVuur
#WeetWatJeStemt
#NoMoreMorias
#HoezoGeenDraagvlak
#TweedeKamerVerkiezingen
migreat.org/lopendvuur
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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GEMEENTEBERICHTEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesme�ingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen. 

Nederland blij� tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo 
en wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
A�alen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en a�alen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.

Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m 
12 jaar uitgezonderd.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en reis niet 
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 02-03-2021 EN 08-03-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Vallestap 30 Uitbreiden woning 
Populierenhof 12 Rectifi catie: plaatsen aan 
 bouw in plaats van unit 
Collseweg 23 Uitbreiden bedrijfsgebouw 
Tweevoren 70 Wijzigen gevel 
Olen 21 Verbouwen bedrijfswoning 
Dwerspad 2 Splitsen woning 
Wout van de Waterlaan 4 Uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Vonderrijt 2 Inpandig wijzigen woning 
Olen 23 Wijzigen gebruik tot 
 kantoorpand 
Spegelt 52 Plaatsen geluidsscherm 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Rullen 7A Realiseren pré-zorgwoning 
Wout van de Waterlaan 4 Uitbreiden woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent v. Goghstraat 90 Terrasvergunning Beyond 

   DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
04-03-2021 Nuenen c.a. Ontwerp ‘Omgevingsvisie  
  Nuenen’ gemeente Nuenen, 
  Gerwen en Nederwetten 
03-03-2021 Nuenen c.a. Huisvestingsverordening  
  gemeente Nuenen c.a.  
  2020-2023 

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

Online enquête voor inwoners
Om goed te kunnen beoordelen welke knelpunten er zijn 
op gebied van verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid, 
vragen we alle inwoners om een online enquête in te vul-
len. De vragenlijst staat open t/m zondag 21 maart.  We 
hopen dat u de vragenlijst wil invullen, het duurt ongeveer 
5 minuten. Scan de QR code hieronder om naar de en-
quête te gaan. Of klik op de button op de webpagina www.
nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid.
Bedankt voor uw medewerking!

Oproep werkgroep; denkt u mee over   
verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen?
Ook komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties én inwoners. We raadplegen deze 
werkgroep tijdens het proces, met name als het gaat over 
de bouwstenen en scenario’s. De werkgroep neemt zelf 
geen beslissingen, maar heeft een consulterende rol. We 
zoeken nog 12 Nuenenaren die daarin deel willen nemen. 
Alle inwoners van de gemeente Nuenen mogen zich aan-
melden voor deelname aan de werkgroep. 
Het is wel belangrijk dat u aanwezig bent tijdens de 3 bij-
eenkomsten die gepland staan:

•  Maandag 22 maart van 19.30-21.00 uur
•  Maandag 29 maart van 19.30-21.00 uur
•  Maandag 19 april van 19.30-21.00 uur

Wilt u zich aanmelden? Dat kan tot maandag 15 maart 
door een mail te sturen naar mobiliteit@nuenen.nl met 
vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres. Uit alle aanmeldingen maken we een selectie. 
We houden er daar rekening mee of u dicht bij de bundel-
routes woont, maar ook dat er diverse belangen in de 
werkgroep vertegenwoordigd zijn.

doen. Als er een NL-Alert op je mobiel binnenkomt, hoor je 
een hard en doordringend alarmgeluid. Ook zie je NL-Alert 
op steeds meer digitale reclame- en informatieschermen. 
NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties, 
bijvoorbeeld bij een grote brand, gifwolk of noodweer. In 
een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen 
en waar je meer informatie kunt vinden. Zie je een NL-Alert? 
Lees het meteen, kom in actie en help anderen.

STUDIE VERKEERSLEEF-
BAARHEID EN BEREIKBAARHEID
We staan niet graag in de fi le, maar gebruiken toch graag 
de auto. Dat geldt voor veel inwoners in Nuenen en de 
regio. Gevolg is dat er fi les, overlast en sluipverkeer ont-
staan. In de studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid 
gaan we samen met de provincie de komende maanden 
op zoek naar maatregelen om de verkeersleefbaarheid en 
bereikbaarheid van Nuenen te behouden en waar moge-
lijk te verbeteren. 
Als we geen maatregelen nemen verslechtert de verkeers-
leefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen door toene-
mend verkeer. Daarom onderzoeken we het probleem, 
bedenken we oplossingen en kiezen we een pakket maat-
regelen dat we komende jaren (tot 2030) gaan uitvoeren.

Op onze website staat uitgebreide informatie over de stu-
die, de doelen, de processtappen en de wijze waarop we 
inwoners betrekken: www.nuenen.nl/studie-verkeers-
leefbaarheid-en-bereikbaarheid. Ook vindt u hier veel-
gestelde vragen en antwoorden die meer achtergrond en 
context bieden.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Isoleren de beste stap is voor het ver-

duurzamen van je woning
• Isoleren van muren en dak vaak maar 

één dag werk is
• Je nooit spijt krijgt van isolerende maat-

regelen
• Ervaring leert dat uw woning door deze 

maatregelen comfortabel warm is en blijft
• De overheid via de ISDE isolerende maatregelen fi nan-

cieel ondersteunt 
Lees en leer meer over isolatie: www.verbeterjehuis.nl Ter 
inspiratie: https://energieloket-zuidoostbrabant.nl/ge-
meente/nuenen/

NL-ALERT CAMPAGNE 
De overheid zet NL-Alert steeds vaker in bij een 
noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een grote brand. 
Ook in Noord-Brabant wordt het alarmmiddel 
regelmatig ingezet. Ontvang je een NL-Alert? 
Lees het bericht meteen, kom in actie en help 
anderen. 8 op de 10 mensen waardeert het 
wanneer een NL-Alert wordt ingezet bij een 
incident in hun omgeving, blijkt uit onderzoek. 
Bijna driekwart (73%) vindt het daarnaast terecht als zij een 
NL-Alert ontvangen. Bij een grote brand sluiten zij ramen 
en deuren en zetten zij de mechanische ventilatie uit. Ook 
informeren zij hun directe omgeving zoals buren, vrienden 
of familie. Bijvoorbeeld via de groepsapp van de buurt.

Wees alert bij een NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Hiervoor hoef je niets te 

8 maart 2021
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Rozenhart voor de zorg
Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, bood Vrouwen van Nu provincie 
Noord-Brabant (4.000 leden) een gigantisch groot hart opgevuld met 180 
rozen, aan alle medewerkers van het Elckerliek Ziekenhuis in Helmond. In 
het Elckerliek werd precies een jaar geleden op 8 maart 2020 de eerste 
Covid-19 patiënt opgenomen. Vrouwen van Nu heeft ontzettend veel 
waardering voor de grote zorg die al het personeel in alle ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgingshuizen, gegeven hebben en nog steeds met hart 
en ziel geeft. En wil ze daarom extra in het zonnetje zetten.

Er is een jaar lang gewerkt, gezorgd en gebuffeld door alle medewerkers in de 
zorg. In het kader van Internationale Vrouwendag wil Vrouwen van Nu provin-
cie Noord-Brabant de zorg laten weten dat ze er niet alleen voor staan en dat er 
aan hen gedacht wordt in deze coronaperiode. Het is mooi om dan gezamen-
lijk hier een bijdrage aan te geven.

Naast het Elckerliek Ziekhuis zullen nog vier ziekenhuizen een rozenhart van 2 
meter bij 1 meter aangeboden krijgen. Dat zijn: ziekenhuis Bernhove in Uden 
en als laatste het Elisabeth-Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Op maandag 15 
maart worden vervolgens het Amphia ziekenhuis in Breda bezocht en zieken-
huis Bravis in Roosendaal. Elk Rozenhart zal overhandigd worden door afge-
vaardigden van Vrouwen van Nu in Noord-Brabant. 
Meer informatie op de site: https://vrouwenvannu.nl/noord-brabant

Amerikaanse   
helikopters via   
Eindhoven naar huis 
Vanaf 15 maart verplaatst een helikop-
terbrigade 54 toestellen via Eindho-
ven terug naar de Verenigde Staten. 
Naast ‘Black Hawks’, vliegen er ‘Chi-
nook’ transporthelikopters en ‘Apache’ 
gevechtshelikopters van Vliegbasis 
Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan 
er ongeveer 1.200 voertuigen en con-
tainers, voornamelijk over de weg, 
naar de havenstad. 
De VS vroegen Nederland om onder-
steuning bij de verplaatsing. Defen-
sie zet ongeveer 75 militairen in voor 
deze zogenoemde Host Nation Sup-
port. Dat gebeurt voornamelijk in de 
Rotterdamse haven en rondom Vlieg-
basis Eindhoven.
De helikopters maken op Eindhoven 
een tussenstop. De luchtmacht be-
waakt de toestellen en voorziet ze 
van brandstof. Ook kunnen Ameri-
kaanse militairen de toestellen daar 
eventueel onderhouden. De helikop-
ters vliegen tussen 15 maart en uiter-
lijk 6 april op weekdagen in groepjes 
naar Rotterdam. Daar wordt alles in-
gescheept voor de verdere reis naar 
de thuisbasis in de staat Kentucky. 

Belastingvoordeel voor mensen 
met een ziekte of beperking
Zorgkosten terug via de belasting. Leven met een ziekte of beperking 
brengt extra kosten met zich mee.  Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulp-
middelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, 
dan zijn ze voor een deel aftrekbaar via de belasting. De website Meer-
kosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen infor-
matie en praktische tips over de aftrek 
via de aangifte inkomstenbelasting, 
maar ook over andere belastingvoor-
delen zoals de jonggehandicapten-
korting, de extra startersaftrek voor 
ondernemers met een arbeidshandi-
cap, de aftrek van premies voor lijfren-
tes voor een gehandicapt (klein)kind 
en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis 
(weekenden en vakanties) van ver-
wanten die in een instelling wonen.

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van 
mensen met een beperking en chro-
nisch zieken. Tweehonderdvijftig orga-
nisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) 
is daarmee het grootste netwerk in Ne-
derland van mensen met een beperking. 
We behartigen de belangen van meer 
dan twee miljoen mensen.

In begrijpelijke taal geeft Meerkos-
ten.nl uitleg over het invullen van de 
belastingaangifte over het jaar 2020. 
Rekenvoorbeelden verduidelijken 
hoe gemaakte kosten kunnen wor-
den terugverdiend.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. Je 
krijgt namelijk niet alleen belasting-
geld terug. Door de aftrek wordt het 
inkomen voor de berekening van ei-
gen bijdragen voor zorg, hulp of 
voorzieningen lager. Daardoor gaan 
ook die eigen bijdragen naar bene-
den waardoor je mogelijk ook meer 
zorgtoeslag of huurtoeslag krijgt. 

Ook als het inkomen laag is en ie-
mand geen belasting hoeft te beta-
len, kan hij toch belastinggeld te-
rugkrijgen vanwege extra zorgkos-
ten.

Alle � nanciële  
tegemoet-  
komingen   
gebundeld 
In Nuenen heeft de gemeente een 
scala aan regelingen die inwoners 
-met een beperkt inkomen-financiële 
ondersteuning biedt. Dat is heel 
mooi maar het is niet altijd eenvou-
dig om die regelingen te ontdekken. 
Het vraagt veel geduld en zoekwerk 
om ze te vinden.

Denk hierbij aan kwijtschelding van 
gemeentelijke belasting of een finan-
ciële bijdrage voor iemand die lid is 
van een sportvereniging of van de bi-
bliotheek. Dit zijn zomaar wat voor-
beelden want er zijn heel veel regelin-
gen. Combinatie Nuenen c.a., de lokale 
politieke partij die oog heeft voor alle 
Nuenense inwoners, heeft deze rege-
lingen op een rij gezet en gebundeld. 
Heeft u belangstelling voor deze bun-
deling voor uzelf of voor iemand an-
ders dan kunt u die bij ons opvragen. 
Stuur een mail naar t.vanderlinden@
onsnet.nu of bel 040 - 283 78 33.

Heeft uzelf een onderwerp of idee 
waarvan u vindt dat dat een plaats 
verdient op de Nuenense politieke 
agenda? Ook dan nodigen wij u van 
harte uit om te reageren. 

Theo van der Linden, 
burgercommissielid. 

50PLUS is er voor u
De 2e Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 staan voor de deur. Een mo-
gelijkheid om voor uw eigen belang op te komen en hopelijk ook dat van 
anderen. Hoe je het ook draait of keert, de 50PLUS-partij is de redelijk-
heid zelve. Ferme standpunten bij glasheldere zaken en genuanceerd bij 
complexe zaken.

met te zeggen dat er alles aan ge-
daan moet worden om 50plussers 
weer aan het werk te krijgen. De af-
gelopen 4 jaar is hij als CDA- minis-
ter van Financiën medeverantwoor-
delijk dat hiervan niets is terechtge-
komen. Bovendien, als zijn plannen 
om 50plussers weer aan het werk te 
krijgen werkelijk succesvol zouden 
zijn, dan is de maatregel om de WW-
duur van 2 naar 1 jaar terug te 
schroeven overbodig.

Wonen voor 50plussers
Door invoering van de verhuur-
dersheffing door VVD en PvdA is er 
nu een serieus woningtekort van 
300.000 woningen. Als er weer ge-
bouwd gaat worden, bouw dan 
ook voor 50-plussers en bij voor-
keur passende woningen zoals be-
taalbare hofjeswoningen, bunga-
lows en appartementen. Hierdoor 
komen er massaal gezinswoningen 
vrij ten gunste van de jongere ge-
neraties.

Het is maar dat u het weet voordat u 
gaat stemmen.

Carel La Grouw
Fractie 50Plus Nuenen i.o.

De pensioenen
Al 10 jaar wordt er beknibbeld op de 
pensioenuitkeringen van de men-
sen. Dat moet absoluut afgelopen 
zijn. Sterker nog, 50PLUS wil finan-
ciële compensatie over de afgelo-
pen 10 jaar. En geen beknibbeling 
meer op toekomstige pensioenuit-
keringen.

De AOW-leeftijd
Het moet mogelijk worden om 
vanaf 65-jarige leeftijd AOW te ont-
vangen. Er zijn mensen die al 50 jaar 
werken en nog steeds geen AOW 
ontvangen. Genoeg is genoeg. 
Geen verplichting om op 65-jarige 
leeftijd de AOW in te laten gaan, 
maar mogelijk maken. Mensen be-
palen zelf wel wanneer ze toe zijn 
aan AOW. En de hoogte van de 
AOW-uitkering volledig laten mee-
stijgen met de inflatie.

Werkgelegenheid voor mensen 
van 50 jaar en ouder die zonder 
werk zijn komen te zitten
Dat moet eindelijk eens serieus aan-
gepakt worden. Wij horen CDA-lijst-
trekker Wopke Hoekstra roepen dat 
de WW-duur van 2 jaar naar 1 jaar 
moet. Hij vergoelijkt de maatregel 

Minister van Engelshoven   
ontvangt brochure 26 vrouwen in 
de gemeenteraad van Nuenen c.a. 
tijdens video-gesprek
Recent hebben een vijftal Nuenense vrouwen een video-gesprek met Ingrid 
van Engelshoven, minister van onder meer emancipatie en cultuur, gevoerd. 
De aanleiding van dit gesprek was het aanbieden van de brochure 26 Vrouwen 
in de Gemeenteraad van Nuenen c.a. geschreven door Truus Houtepen aan de 
minister. Dit deed Truus op ludieke wijze, op een mattenklopper, digitaal. Hier-
na werd uitgebreid gesproken over vrouwen in de politiek.
Ook cultuur kwam aan bod via een digitale van Goghwandeling die gepresen-
teerd werd door Peter van Overbruggen.
Aan de digitale video-sessie namen deel: Astrid Teunissen, Aaltje Schouten, 
Bertje van Stiphout, Anneke Coolen en Truus Houtepen.

De ChristenUnie wil    
kiezen voor wat écht telt
In deze crisis zien we scherper wat écht telt. Afgelopen jaar merkten we 
hoe kwetsbaar we zijn. Maar we zien ook hoe we meeleven met elkaar. 
Meeleven gebeurt binnen een familie, maar ook binnen een buurt, een 
school, een kerk, vriendengroep of op het werk. Dat geeft hoop.

keuzes rondom reizen door bijvoor-
beeld het eerlijk belasten van vliegen 
en ruim baan geven aan de (interna-
tionale) trein. 
We staan als land voor een aantal 
scherpe keuzes. De ChristenUnie wil 
die keuzes maken vanuit geloof dat 
we er niet alleen voor staan. 
Met jou willen we kiezen voor wat 
echt telt. Vertrouw je ons je stem toe? 

Hermen Vreugdenhil, 
lid fractie ChristenUnie Provinciale 
Staten Noord-Brabant 
Nr. 9 kandidatenlijst Tweede Kamer-
verkiezingen 2021

PS: Aarzel je nog? Doe dan de 7-rede-
nen test en onderzoek of de Christen-
Unie bij jou past: www.christenunie.
nl/test

We leren nu iedere dag dat ons 
kwetsbare bestaan niet maakbaar is 
én we hebben geleerd dat onze keu-
zes er toe doen. Het maakt veel uit als 
de buren een pan soep brengen, als 
je een kind opvangt van vrienden of 
je zoon wat vaker belt op eenzame 
momenten. 
Iedere keuze maakt het verschil. Ook 
tijdens de komende verkiezingen.

De ChristenUnie wil kiezen voor wat 
écht telt. 
We willen werken aan een samenle-
ving waarin we zorgen voor elkaar. 
Daarom geven we steun aan meer 
generatiewoningen voor ouderen 
waar ze met hun naasten kunnen le-
ven. Daarom meer ruimte voor man-
telzorgers zodat mensen er echt kun-
nen zijn voor elkaar.

We willen ons sterk maken voor een 
rechtvaardige economie waarin 
mensen centraal staan.
In de belastingen moet er ruimte zijn 
voor huishoudens om te kiezen voor 
aandacht voor elkaar met minder fi-
nanciële stress. Mensen in armoede 
en schulden verdienen een uitweg 
uit de misère. Het minimumloon mag 
omhoog zodat werk loont. 

We willen kiezen voor de schepping. 
Door energie te besparen via isolatie 
en te zorgen dat onze kinderen scho-
ne energie gebruiken. Met kring-
looplandbouw waarin boeren én de 
natuur het volhouden. Door andere 

Huisvesting
Allereerst willen wij van W70 voor alle groepen in Nuenen die dringend 
op zoek zijn naar een woning in Nuenen bouwen waar mogelijk zonder de 
identiteit van ons mooie dorp aan te tasten. Dat is ook een van de rede-
nen waarom W70 in de laatste raadsvergadering waar het ging over de 
verkaveling van een stuk grond op het Eeneind koos voor splitsing van 
deze kavel om naast een klein speelterrein bebouwing mogelijk te ma-
ken. De woningnood is hoog en op die plek is er weer een kans op bebou-
wing. De opbrengst voor de gemeente is financieel wellicht niet zo hoog, 
maar het is wel weer een woning extra.

Natuurlijk vergeten wij de oudere 
ook niet. Ook daarvoor kijken wij 
waar mogelijkheden zijn. Maar deze 
ouderen wonen veelal al lang in Nue-
nen en hebben inmiddels andere be-
hoeften die niet kunnen worden in-
gevuld met het huidige woningaan-
bod. Daarom moeten we er zorg voor 
dragen dat zij kunnen doorstromen 
naar een passende woning door ook 
hier het woningaanbod aan de vraag 
te laten aansluiten. Hierdoor ontstaat 
doorstroming in de woningmarkt en 
komen er woningen vrij voor jonge-
ren en jonge gezinnen.

Kortom, er zijn nog vele uitdagingen 
op dit vlak. Heeft u goede ideeën of 
initiatieven, laat het ons weten op 
het info@w70.nl 

Namens W70
Louis Koenen

We moeten dringend kijken hoe en 
waar wij de Nuenense jongeren kun-
nen huisvesten. Deze jongeren drei-
gen allemaal buiten Nuenen te gaan 
wonen en dat is slecht voor de leef-
baarheid van ons mooie dorp. Er 
moet een natuurlijke balans blijven 
van jong en oud.

Daarom zijn wij ook blij met het ini-
tiatief vanuit de Nuenense jongeren 
met de oprichting van de club: Vrije 
volkshuisvesting.

Het is belangrijk dat wij hier ons voor 
in gaan spannen. Het probleem van 
jongerenhuisvesting staat al jaren op 
de agenda, maar met dit initiatief krij-
gen deze jongeren eindelijk een ge-
zicht en een belangenorganisatie.
Er zijn al te veel jongere Nuenen uit-
gevlucht en dat moeten we voorko-
men.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Meester Strikstraat 3  Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 - 523271
Ma 13.00-18.00 • Di t/m Vr 9.30-18.00 • Za 9.30-17.00

Laat even iets 
van u horen, 

onze agenda geeft 
ieder de ruimte.

*Reserveer 1 uur of méér
0492 - 523271

nu nieuwe collecties
de moeite waard!
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Van zingen word je blij! Doe je mee?

Kinderkoor Nuenen    
zingt met..... Lenny Kuhr!
Door Nannie van den Eijnden

Wat een verrassing! Dirigent Steffie Robben had Lenny Kuhr uitgenodigd 
voor de repetitie van haar kinderkoor op maandagavond 1 maart in de H. 
Clemenskerk aan het Park. Nadat de stemmen met een paar liedjes waren 
opgewarmd, was het tijd voor een gesprek met deze toch wel heel beken-
de zangeres, die binnenkort een nieuwe cd opneemt. En natuurlijk voor 
samen zingen!

zijn communie doet, wilde wel. En 
Janneke vertelde dat ze zelf een lied-
je had gemaakt over hoe fijn het is 
om familie te hebben. Ze zong het 
voor, heel mooi.

Kinderkoor Nuenen
Tot slot zongen de kinderen begeleid 
door hun dirigent Steffie hun favorie-
te liedje in het Nederlands en in het 
Engels dat vaak door scoutinggroe-
pen op kamp wordt gezongen: ‘Eve-
rywhere we go. People always ask us. 
Who we are. Where we come from. So 
we tell them’. “Dus we vertellen wie 
we zijn: Kinderkoor Nuenen”, klonk 
het uit volle borst. ‘Overal waar we 
komen’ is dat liedje van de scouting-
groepen. Als inzingoefening. En het 
laatste liedje was ‘Kinderogen’ van 
Kinderen voor Kinderen. Dit lied gaan 
ze zingen tijdens de communievie-
ringen van dit jaar: “Dit ben ik. Dit ben 
jij. Ik ben jou. Jij bent mij. We zijn toch 
allemaal kinderen. Ieder is gelijk.”

“Hoe vonden jullie de repetitie?”, wil-
de de dirigent na afloop weten. “Leuk, 
super en superleuk”, klonk het blij. 
Lenny beloofde haar liedje op te ne-
men, zodat de kinderen nog kunnen 
oefenen.

Om de beurt trokken Loyd, Amelie, 
Feike, Janneke en Sanne uit een gla-
zen pot een briefje met een vraag 
erop en stelden deze aan de leuke 
singer-songwriter uit Nederwetten, 
die haar gitaar en haar man en mana-
ger Rob had meegebracht. Lenny be-
antwoordde ze één voor één met alle 
aandacht:
“Schrijf je zelf liedjes?” 
“Ja, al vanaf mijn veertiende.”

“Treed je op?”
“Ja, nu door corona even niet, maar 
als dat voorbij is ongeveer drie keer 
per week en dat heb ik gedaan in ver-
schillende landen: Mexico, Chili, 
Duitsland, Polen, Frankrijk en Spanje.”

“Hoe word je een beroemde zange-
res?”
“Door heel veel te zingen en door en-
thousiast en goed te zingen”, lachte 
Lenny.

“Ben je fan van een artiest?”
“Ja, ik vind Stef Bos heel erg goed.”

“Zat je ook in een koor?”
“Nee, wel in een jeugdorkest. Ik was 
10 jaar en had gitaarles. De leraar had 
een orkestje gemaakt met slagwerk, 
banjo’s en 10 gitaristen. De leraar 
vroeg aan mij om een solo te doen. Ik 
dacht: ‘Ik ga erbij zingen.’ Dus ik speel-
de gitaar en ik zong.”

Op haar beurt wilde Lenny van deze 
getalenteerde 8- tot 10-jarigen we-
ten of ze op school al hadden geleerd 
hoe je een canon zingt. “Jaaaaa, en 
dat klinkt mooi!” was hun enthou-
siaste reactie. “Samen zingen is su-
perleuk! Als je zelf tussen anderen 
zingt, is dat heel anders dan in je een-
tje naar muziek luisteren”, vulde Len-
ny aan. Hoogste tijd dus om samen 
met haar een liedje te zingen!

In de maneschijn
Lenny pakte haar gitaar en zong voor: 
“Moeten wij niet samenkomen? In de 
maneschijn. Ergens tussen hoge bo-
men. In de maneschijn. Iedereen 
zoekt hout en we maken vuren. Waar 
je samen in kan turen. 
Zo vergaan de uren. In de mane-
schijn.” Ze stemde zich af op de kin-
deren en vroeg wie een stukje solo 
wilde zingen. Loyd, die binnenkort 

Op de foto v.l.n.r: Lloyd, Amelie, Feike, Janneke en Sanne. Fotografie: Theo van Vijfeijken

Hier heu r ik thu i s©

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

Wie waren onze burgemeesters 
in de afgelopen 200 jaar ?

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten telde 14 burgemees-
ters vanaf het ontstaan op 1 januari 1821. We zetten ze omgekeerd op 
een rij. Van Maarten Houben nu tot Jan van Hoven in 1821…

Canon van 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 

1821-2021

Deel opbrengst 
‘Jumbo’tas naar 

NGN200
Van elke verkochte ‘I love Nuenen-
shopper’ van Jumbo Ton Grimberg 

gaat 50 eurocent naar Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar. Er zijn en-

kele duizenden tassen beschikbaar, 
dus de uiteindelijke opbrengst kan 

‘VRRKKS veul’ bijdragen aan het 
200-jarig jubileumfeest!

De vensters worden van tijd tot tijd 
aangevuld tot ze alle 14 op een rij 
staan!

Willem Ligtvoet 
Willem Ligtvoet was tussen 16 mei 
2003 en 1 februari 2012 burgemeester 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, daarvoor vanaf 1 april 
2001 waarnemend burgemeester.
Meer weten: ga naar de website.

1843 Aanleg nieuwe infrastructuur 
Het Eindhovens Kanaal wordt in 1843 bij 
de Heikrekel op Nuenens grondgebied ge-
graven. In 1872 wordt de verharde weg 
van Beek en Donk over Gerwen en Nuenen 
naar Tongelre aangelegd. In 1886 is de kei-
weg van Nuenen naar Woensel klaar. Ne-
derwetten krijgt pas begin 20ste eeuw een 
verharde weg naar Breugel. 
Meer weten ga naar de site ngn200.nl

Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er 
vele belangrijke gebeurtenis-
sen geweest. Heemkundekring 

De Drijehornick kijkt in een ca-
non (tijdlijn) van 50 vensters terug 

op 200 jaar Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Voor meer historie zie ook 

www.drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aange-
vuld tot ze alle 50 op een rij staan!

Het Speelhuis en De Cacaofabriek 
streamen eerbetoon aan    
George Kooymans door Erwin Nyho� 
Op donderdag 11 maart geven fans vanuit heel Nederland een eerbetoon 
aan George Kooymans en Golden Earring. De band, die door constatering 
van de progressieve spierziekte ALS bij gitarist George Kooymans, onver-
wacht ophield te bestaan. Voor dit bijzondere moment heeft Het Speel-
huis, in samenwerking met De Cacaofabriek, zanger en gitarist Erwin Ny-
hoff uitgenodigd. Net als vele anderen in het land zal hij, samen met zijn 
band, om klokslag 17.15 uur Radar Love spelen. Tickets voor het optre-
den zijn gratis verkrijgbaar via de website van Het Speelhuis. Kijkers kun-
nen tijdens de livestream doneren aan Stichting ALS.

krijgt. Er is flink onderzoek nodig om 
die mensen in de toekomst hopelijk 
te kunnen genezen. We grijpen dit 
eerbetoon daarom ook aan om sub-
tiel aandacht te vragen voor ALS on-
derzoek en om kijkers, nu we ze toch 
op de radar hebben, te bewegen om 
te doneren,” aldus Otten.

Op 11 maart gaat het doek in Het 
Speelhuis dus voor eventjes open, 
met om precies 17.15 uur de beken-
de klanken van Radar Love. Hierna 
spelen Nyhoff en band nog een aan-
tal andere passende nummers waar-
onder het zelfgeschreven lied Try Not 
To Cry. Dit nummer heeft Erwin Ny-
hoff speciaal geschreven voor ie-
mand met ALS, waardoor het cirkel-
tje rond is. Tickets voor het optreden 
zijn gratis verkrijgbaar via de website 
van Het Speelhuis. En kan je geen ge-
noeg krijgen van Erwin en zijn band, 
kom dan op 25 november naar Het 
Speelhuis. Kaarten voor deze voor-
stelling zijn ook al verkrijgbaar via de 
website. Hopelijk dan weer helemaal 
zonder beperkingen!
www.theaterspeelhuis.nl

De zussen Winy en Yvonne van der 
Geest uit Zoeterwoude zijn de initia-
tiefnemers van dit eerbetoon en heb-
ben heel Nederland opgeroepen om 
mee te doen. De Cacaofabriek en Het 
Speelhuis zagen de kans om op een 
eigentijdse manier aan te haken bij 
dit initiatief. Sinds kort wordt er in 
Het Speelhuis namelijk gebruik ge-
maakt van een professionele strea-
mingsdienst, waardoor het eerbe-
toon online door iedereen bekeken 
kan worden. 

“De nationale actie op 11 maart om 
17.15 uur is natuurlijk in eerste in-
stantie een eerbetoon aan George 
Kooymans en The Earring. Wat een 
helden zijn dat zeg! En wat een icoon 
is George,” vertelt Jochem Otten, di-
recteur van Het Speelhuis. “ALS is een 
ziekte die 1 op de 300 Nederlanders 

Foto expositie 
Building Faces
In Nuenen is het erg moeilijk om als 
starter of jongere een betaalbare wo-
ning te vinden. Enige tijd geleden is 
hiervoor door o.a. Valerie Nolte een 
woon-coöperatie opgestart. Om de 
knelpositie van deze doelgroep let-
terlijk zichtbaar te maken zijn in de 
fotostudio van John Geven, een aan-
tal jongeren geportretteerd. Enkele 
weken geleden zijn jongeren hier-
voor uitgenodigd en op 27 februari 
vond de fotoshoot plaats met een 
aantal enthousiaste jongeren en star-
ters die allemaal graag in Nuenen wil-
len (blijven) wonen. De foto expositie 
Building Faces staat nu op de site; 
https://johngevenfotografie.nl/auto-
nome-fotografie/building-faces. 
Meer informatie over de woon-coö-
peratie is te vinden op de website
www.vrijevolkshuisvesting.nl

De dirigent heeft leuke plannen voor 
het organiseren van ‘Dwèrse repeti-
ties’ en optredens in Kasteel Geldrop 
en Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. Ook 
met museum Vincentre, Stichting 
Van Goghkerkje en Atelier Nuenen 
wil Steffie samenwerken. Kinderkoor 
Nuenen treedt bovendien op bij de 
Twaalf Tuinen Tocht op 26 en 27 juni, 
die dominee Marlies Schulz organi-
seert met Jacqueline Bekkers van Sa-
lon Nune Ville ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten!

Kinderkoor Nuenen zoekt zangers 
én begeleiding! 
Zingen en muziek maken is leuk! De 
repetities zijn op maandagavond van 
18.30 tot 19.15 uur in de Clemens-
kerk in Nuenen. Het koor is van ouds-
her een katholiek koor, dat gevraagd 
wordt de gezinsvieringen muzikaal 
te omlijsten, maar iedereen is wel-
kom! Ben je tussen 6 en 14 jaar oud? 
Kom dan een keer luisteren en zin-
gen. Het koor is ook op zoek naar een 
muzikant. Speel je piano, keyboard of 
gitaar? Doe mee! Stuur een mailtje 
naar: kinderkoor@parochienuenen.
nl Deelname aan het koor is gratis. 
Het is wel fijn als je zoveel mogelijk 
aanwezig bent bij de repetities en bij 
de uitvoeringen in de kerken én daar-
buiten. Tot snel!

Facebookpagina: Kinderkoor Nue-
nen. http://facebook.com/Kinderkoor-
Nuenen 

Boordevol leuke plannen
Steffie heeft vroeger zelf bij een kin-
derkoor gezongen. Ze gaat vaak naar 
de gezinsvieringen in de Clemens-
kerk en hoorde tijdens de kerstvie-
ring in 2018 dat de dirigent wegging. 
“Ik voelde me ertoe aangetrokken en 
twee weken later stond ik voor het 
koor”, lacht ze. Steffie is basisschool-
leerkracht, dus voor een groep staan 
is geen probleem en ze kende de 
liedjes al. Met wat oefenen en samen 
inzingen, heeft ze dit koor in korte 
tijd kunnen opzetten.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 10

Horizontaal: 2 beroep 10 zeepwater 12 sporttrofee 13 woud 14 droog 16 warme luchtstreek 
19 tussenruimte 21 riv. in Duitsland 22 pl. in Zuid-Holland 25 grondsoort 26 vertrager 
28 vangwerktuig 30 soort hert 31 behoeftig mens 34 verharde huid 36 geologie 
38 afgestoken graszode 39 riemsluiting 42 Europeaan 44 aanhanger 46 stuk hout 
48 gordel 50 ontbijtspek 52 plag 53 aantekenboek 55 ontroering 57 deel v.h. hoofd 
58 lokspijs 60 watervlakte 61 zangnoot 62 omnivoor.

Verticaal: 1 hindernis 3 tennisterm 4 herkauwer 5 knokploeg 6 getijde 7 deurstijl 
8 ratelpopulier 9 riv. in Frankrijk 10 harde wind 11 roofdier 14 begin 15 boom 
17 public relations 18 kaartspel 20 aan zee 23 en volgende 24 gulden 27 kunstzin 
29 scheepsuitruster 32 moerasvogel 33 hevig 34 nauw 35 onderricht 37 dwingeland 
38 sermoen 40 ineens 41 handvat 43 intiem 44 zangnoot 45 numero 47 Spaanse groet 
49 met name 50 zak 51 luizenei 52 aldus 54 vallei 56 honingdrank 59 selenium 
60 pers. vnw.

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

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

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

Oplossingen wk 9
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

S T E L S E L M AT I G

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.

BALEN
BEDROG
CARGO
CREDITEUR
DANSFILM
DEREN
FIETSROUTE
FLESVORMIG
HOOFDKRAAN
INKEER
JEUGD
JOGGEN
KAPJE
KEELHOLTE
KOUDE
KUNST
LUSTOORD
MAGER
MOKER
NASIBAL
OMBER
PASJA
PASTOR
PEILSTOK
PLEITNOTA
PRONK
PUNCH
ROZET
RUPSEN
SALTO
SHERRY
SKELETON
SLEUR
SMAKKEN
SNOOD
TANDBEDERF
TERUGBLIK
TROSTOMAAT
WENEN
WERKSCHUW
WIELDOP
WORKSHOP

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60 61

62

3 5
3 6 5 8 9
6 7 8

9 1
2 1 9 4 7 3

3 2
5 9 4

2 1 4 6 3
4 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 8, Dhr. H. v.d. Vossenberg, Lieshout.

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*
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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

*

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.

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

€ 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

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!

Pasen 2021
VANAF 13 MAART TE BEKIJKEN OP DE SITE. 

Nieuw in Nuenen:     
de Bijlesspecialiste
Lage cijfers, maar waarom? Echt wel willen leren, maar hoe? Genoeg uitleg, 
maar waarom landt de leerstof niet? Met deze vragen zoeken leerlingen in 
het vo en mbo Evelyn van der Burgh op. Als de Bijlesspecialiste heeft ze ant-
woorden en biedt individuele leeroplossingen voor jongeren met leerpro-
blemen. De Bijlesspecialiste is recentelijk voor de liefde naar Nuenen ver-
huisd en dat is goed nieuws voor onze leerlingen. 

achterstand hebben, wordt individueel 
bekeken welke vorm het beste aansluit. 

Meer informatie: tel. 06 - 46 36 84 49
debijlesspecialiste.nl

Individuele leeroplossingen
Jongeren met leerproblemen zijn een 
diverse groep. Toch is er een rode 
draad: aan hun intelligentie ligt het 
meestal niet. En ze willen wel leren, 
maar weten vaak niet hoe. Deze jon-
geren blijken gebaat bij een andere 
aanpak. Evelyn van der Burgh speciali-
seerde zich in ruim 25 jaar in de ver-
werking van informatie van leerlingen 
met complexe leerproblematiek en 
ontwikkelde een methode die een 
brede groep helpt. Ze filtert, splitst op, 
structureert en brengt de leerstof over 
op een manier die bij de individuele 
leerling past. Stapsgewijs leren de jon-
geren het voor hen onoverzichtelijk 
aanbod van ballast te ontdoen en de 
leerstof te begrijpen, te leren en toe te 
passen.

Diverse vormen van begeleiding
Leerlingen kunnen bij de Bijlesspecialis-
te terecht voor de vakken Engels en Ne-
derlands, zowel op locatie als online. De 
meeste leerlingen komen voor structu-
rele, individuele begeleiding maar soms 
gaat het ook alleen om de uitleg van een 
specifiek probleem of een stoomcursus. 
Ook bij leerlingen die door corona een 

DE BĲ LESSPECIALISTE
Individuele leeroplossingen voor

jongeren met leerproblemen
in het voortgezet onderwijs en mbo

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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

Makkelijker in huis 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. 

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

Weet u welk hulpmiddel dit is?
Dit is een trippelstoel en dit hulp-
middel kan een oplossing bieden 
voor mensen die moeilijk kunnen lo-
pen. U kunt zich zittend verplaatsen 
door met uw voeten af te zetten. Dit 
wordt trippelen genoemd. Achter-
waarts is het minst vermoeiend, om-
dat u met het wegduwen van de be-
nen meer kracht kan zetten. Ook 
kunt u zittend activiteiten doen, 
zoals koken. De trippelstoel heeft 
een handrem aan een lange hendel 
om de stoel helemaal vast te zetten, 
als u bijvoorbeeld wilt gaan staan. De 
stoel kan worden ingesteld bij de rug 
en de armleuningen zodat u comfor-
tabel zit. Daarnaast kan de hoogte 
worden aangepast zodat u tijdens 
het uitvoeren van een activiteit op 
goede hoogte handelt. Ook is het 
opstaan uit de stoel minder moeilijk. 
Het is belangrijk dat u een egale of 
harde vloer heeft voor het gebruik 
van de trippelstoel.

ergotherapie

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 maart 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck.
Zondag 14 maart 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.
Zondag 14 maart 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Zaterdag 13 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie.
Zondag 14 maart 09.30 uur en 11.00 
uur: Jan van Liempt; Jeanne Straat-
hof Scholtes; Willemien Coolen van 
Santvoort; Kees Schuur en Corrie 
Schuur Besters; familie Rooswinkel 
van Swaaij; Theo Teuwen; Harrij van 
der Velden (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Giel 
en Jeanne Meulendijks - Bogaerts, 
Berg 36 B. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Pater Leo Joosten, geboren in Neder-
wetten, lid van de Orde der Minder-
broeders Kapucijnen, is op 78-jarige 
leeftijd overleden in het Sint-Elisa-
bethziekenhuis in Medan, de hoofd-
stad van de Indonesische provincie 
Noord-Sumatra. Hij was de laatste 
Nederlandse katholieke missionaris 
op Sumatra.

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vastenactie heeft in Nuenen 
€ 258,35 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 maart 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris Swinkels; Overle-
den ouders en familieleden; Piet v.d. 
Hurk Hoeks.

Mededelingen 
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vastenactie heeft in Gerwen 
€ 108,55 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 maart 09.30 uur: viering 
met orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Piet Coolen; Hubertus Jansen en 
Aleida Jansen - Huurdeman; Pater 
Leo Joosten. 

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Vastenactie heeft in Neder-
wetten € 46,35 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

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

Op zondag 14 maart is het de vierde 
zondag in de veertigdagentijd. Voor-
ganger in de dienst is ds. Marlies 
Schulz. Het thema is ‘de hongerigen 
te eten geven’. Hoewel het een 
livestreamuitzending is, zal er toch 
een vorm van Avondmaalsviering 
zijn. U krijgt daarover nog bericht, 
hoe dat wordt gerealiseerd. In het 
veertigdagenproject van de Groene 
Kerk wordt weer een nieuw thema 
belicht en voegen we een couplet 
toe van de Groeneters. De collecte is 
bestemd voor het diaconaal Inloop-
huis ’t Hemeltje. De livestream kunt u 
vinden op www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 11 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten.
Vrijdag 12 maart. Geen H. Mis van de 
vasten; ; gedachtenis van H. Gregori-
us de Grote, paus en kerkleraar.
Zaterdag 13 maart. Geen H. Mis van 
de Vasten. 
Zondag 14 maart. Vierde zondag van 
de Vasten, zondag Laetare. 08.00 uur 
gelezen H. Mis; 10.30 gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 15 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 16 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Woensdag 17 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; ; gedachtenis H. Ger-
trudis, maagd en H. Patricius, bis-
schop en belijder.

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 12 maart 2021. 

De plechtige uitvaartdienst in de H. Clemenskerk 
aan het Park te Nuenen start om 11.00 uur. 

Aansluitend volgt om 13.00 uur de persoonlijke 
afscheidsdienst in de aula van het crematorium 
aan de Somerenseweg 120 te Heeze.

sterk en vurig

met zijn vooruitziende blik
met zijn kracht van bouwen en breken

altijd luisterend,
liefst sterke verhalen

 hij nam graag het voortouw

Giel Meulendijks
geboren 29 november 1927

overleden 6 maart 2021

echtgenoot van 

Jeanne Meulendijks – Bogaerts †

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

 Annelies, Dick, Isabel en Bjorn

 Cees †, Kitty, Mariken en Janne

 Titia, René, Nathalie en Kevin

Geen havik maar een torenvalk
In de Rond de Linde van 4 maart jl. is helaas een vergissing gemaakt. Leden van de Vo-
gelwerkgroep merkten op dat de kop bij het artikeltje ‘Havik beleeft lente al in Gerwen’ 
helaas niet juist is. Op de foto is het namelijk geen havik die op het busbord zit, maar 
een vrouwtjes torenvalk. Ook dat is natuurlijk een prachtige waarneming. In de omge-
ving van Nuenen zie je beide soorten gelukkig nog met enige regelmaat, maar voor 
beide geldt dat de aantallen de laatste jaren hard achteruit gaan. 

Met vriendelijke groet, Vogelwerkgroep IVN-Nuenen

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

Ingezonden brieven

Vertalen   
zonder kleur
Marieke Lucas Rijneveld kan prachtig verhalen
Haar roman ‘De avond is ongemak’
Was het bewijs dat zij boven velen uitstak
Daarom mocht zij Amanda Gorman vertalen

De ophef raakte een gevoelige snaar
Marike Lucas Rijneveld bedankte voor de eer
Zij reageerde met het gedicht ‘Alles bewoon-
baar’
Over verzet, verbroedering en nog veel meer

Toch is de ophef te begrijpen
Meulenhoff heeft een beperkte blik op talent
Wie echt schrijven kan, mag de pen slijpen
Ik hoop dat elke kleur zich hierin herkent

Joke van Overbruggen©

De Collse Hoeve 
De Collse Hoeve - ja dat zit mij toch wel hoog wat er gaat gebeuren daar waar ik ben op-
gegroeid. De gemeente kocht op het Eeneind alle grond op voor industrie en in het begin 
liep het niet zo goed maar uiteindelijk kwam het op gang en nu is het vol gebouwd. Aan 
de andere kant van de weg lukte dit niet meer, zodat de gemeente met die grond bleef zit-
ten en uiteindelijk verkocht aan van Gennip. Jaren later koopt de gemeente de grond weer 
terug om met BANbouw samen het plan weer op te starten maar volgens mij zag zij al 
aankomen dat daar niets te verdienen viel en daarom trokken zij zich terug. 
Nu zit de gemeente weer met het hoofd tussen de benen; wat moeten we nu met die grond 
gebeuren? Ook zij zien daar geen industrie meer komen, want Eeneind ligt veel te ongun-
stig gezien het wegennet. Men moet midden door Geldrop of men staat om de haverklap 
voor het spoor te wachten; tel uit je winst. De Collse Hoeve verkoopt de gemeente aan 
Beekmans want die zag daar wel iets in. Ja jullie zien nu wat het geworden is met al dat 
verbouwen en dat heeft de gemeente toegestaan. Zij had nooit vergunningen moeten af-
geven of zaten jullie allemaal te slapen? Als je richting Gerwen rijdt dan staat daar de 
boerderij van W. v d Water nu liggend van ellende ingestort. Zag de gemeente het verschil 
niet met de Collse Hoeve die daar zo mooi gelegen ligt, hadden jullie allemaal zitten sla-
pen, zoals dat vaker het geval is en deze moet nu wijken voor arbeidsmigranten. En dan 
moet de gemeente nu niet aankomen met de smoes van dat gaat nu niet meer, nee dat 
hadden jullie eerder moeten bedenken dat was bij de aankoop al ter sprake geweest maar 
daar wilde men toen niet aan, jullie hadden je ogen eens open moeten doen. Nu komen 
daar, zoals ik heb gehoord, 200 arbeidsmigranten te wonen en woningen voor woning-
zoekenden. Ha ha ha wat denken jullie, wie gaat daar bij die buitenlanders wonen? Zien 
jullie dat zitten dan heb jullie weinig inzicht. 
Ik snap niet dat zo’n mooie boerderij prachtig gelegen met rondom grachten zo is ver-
waarloosd, maar dat hebben jullie allemaal op je geweten er zat zelfs een wethouder die 
zelf ook uit de boerenstand kwam. Wat hier gebeurt slaat alles. En dan is het hier nog niet 
mee afgedaan, want wat dachten jullie voor de toekomst of zien jullie dat niet? Ik wel, ik 
weet wel men mag geen vooroordeel hebben maar ik voorspel jullie dat hier heel wat el-
lende en narigheid uit voorkomt; die mensen hebben hier geen normaal leven en zitten 
daar op een kluitje bij elkaar en dan kun je het wel raden maar dat hoeft ook niet. Nuenen 
wordt het tweede Budel. De winkeliers en het industrieterrein kunnen hun borst natma-
ken en dat kan de gemeente zich aanrekenen met zo’n falend beleid en de grootste blun-
der die zij ooit gemaakt hebben. Maar de Collse Hoeve moet er voor bloeden. JONGENS 
JONGENS doe toch eens een keer met zijn allen je ogen open en geef eerlijk toe dat jullie 
met zijn allen ontzettend gefaald hebben, een grote blunder die zijn weerga niet kent. 
Nogmaals ten koste van de Collse Hoeve. HOUDOE.

Marinus de Vries, van Brunschothof 58, Nuenen 

Jojo-spel rond sporthal De Hongerman
De renovatie of zo mogelijk nieuwbouw van sporthal De Hongerman in Nuenen-zuid 
stevent af op een gebed zonder einde. Al jaren, maar vooral het laatste jaar, worden er 
door de wethouder van Financiën en Sport, Joep Pernot, en de gemeenteraad een jojo-
spel opgevoerd met plannen om De Hongerman, die ruimschoots de tand des tijds 
heeft overschreden, te renoveren dan wel over te gaan tot nieuwbouw. Een stokpaard-
je van de wethouder of weerbarstigheid van de gemeenteraad? 
Telkens weer volgde er uitgebreide discussies als dit ‘hoofdpijndossier’ op tafel kwam en 
telkens weer stuitte het af op de hoge kosten. Nieuwbouw ter plaatse of verkassen naar 
een andere plaats buiten de wijk zou in eerste instantie het meest voor de hand gelegen 
hebben, maar vanwege de hoge nieuwbouw- of renovatiekosten en bezwaren vanuit de 
omgeving kwam het er weer niet van. Dan toch maar renoveren zei de gemeenteraad. 
De wethouder schatte de kosten toen in op 5,5 miljoen euro, maar nu een jaar later blij-
ken de renovatiekosten uit te lopen op het dubbele en zelfs enkele miljoenen euro’s hoger 
als de kosten destijds bij nieuwbouw uit te vallen. Zal de gemeenteraad nu wel door de 
zure appel heen bijten of hoe lang gaat dit jojo-spel nog door. Dit gaat dan wel ten koste 
van de verenigingen en scholen die gebruik maken van deze sporthal en al lang zitten te 
wachten op binnensportaccommodatie die aan de eisen van deze tijd voldoet.

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof, Nuenen
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Rondje lopen voor    
‘Samen Nuenen Schoon’
Door Josine Janssen

Afgelopen week een artikel gelezen in de Rond de Linde over ‘Samen 
Nuenen schoon, doe je mee’ en meteen zondag al op pad met een grijper, 
handschoenen en vuilniszak. Alles besteld door mijn zus en met z’n twee-
en op pad is gezelliger en, zoals naderhand blijkt, handiger: mijn zus 
houdt de vuilniszak vast en ik deponeer alle gevonden voorwerpen met 
de grijper in de zak.

De opbrengst bij de vijver levert 
vooral veel bierdopjes, blikjes, lege 

Een uurtje wandelen rondom de vij-
ver bij het gemeentehuis en de Roos-
donckse molen, al kletsend en ra-
pend, levert een halfvolle zak met 
troep op! Hoe bestaat het… en als we 
alle hondenpoep en sigarettenfilters 
ook mee zouden nemen, hadden we 
de vuilniszak niet meer kunnen tillen 
en aan een zak te weinig gehad. ‘Wat 
zijn jullie aan het doen?’ wordt regel-
matig door wandelaars gevraagd en 
als we het uitleggen, kijken ze om 
zich heen en zien dan ook dat er be-
hoorlijk wat rommel ligt. Er wordt 
ook gevraagd hoe we aan de opruim-
spullen komen, gewoon bestellen bij 
de gemeente via afval@Nuenen.nl.

Verhoog biodiversiteit   
met tuinrozen
Wist je dat je met rozen dieren naar je tuin kunt lokken en zo de biodiver-
siteit verhoogt? Dat komt door de veelzijdigheid van deze sieraden voor 
je tuin. Terwijl je zelf geniet van alle geuren en kleuren, zijn de bloemen, 
bottels en takken onweerstaanbaar voor allerlei dieren. 

Bottels
Botanische of wilde rozen vormen ro-
zenbottels, maar ook veel doorge-
kweekte rozen tonen na de bloei hun 
prachtige bottels. In de herfst en win-
ter zijn ze een feestmaal voor vogels, 
bijvoorbeeld lijsters, koperwieken en 
merels. Zaadeters, waaronder putter-
tjes en groenlingen, peuteren de za-
den uit de bottels. Zo boost je met ro-
zen de biodiversiteit in je directe om-
geving!

Tips voor biodiversiteit
- Bemest rozen eind maart, half juni 
en half juli voor een goede bloei en 
mooie rozenbottels.
- Verwijder in de zomer uitgebloeide 
bloemen voor een langere nabloei.
- Laat in de herfst de uitgebloeide 
bloemen zitten zodat er bottels ont-
wikkelen.

Kijk voor meer rozeninspiratie op: 
www.roses4gardens.nl

Schuilplaats
De wirwar aan takken van vooral 
klimrozen vormt een perfecte schuil- 
en nestelplaats voor vogels. Ook 
struikrozen zijn gewild. Egels en an-
dere kleine zoogdieren scharrelen 
graag onder rozenstruiken. En de ste-
kels op de takken bieden extra be-
scherming.

Insecten
Veel rozen hebben met geur een ex-
tra wapen in handen om insecten al 
op grote afstand te lokken. Tijdens de 
bloei zijn het bijen, zweefvliegen, 
sluipwespen en andere nuttige insec-
ten die stuifmeel uit rozen met open 
hartjes verzamelen. Vooral aan het 
eind van de ochtend, als het stuifmeel 
in grote hoeveelheden vrijkomt, 
zoemt het rondom een tuinroos van 
de bijen. Mochten luizen de rozen 
ontdekt hebben, komen daar natuur-
lijke vijanden zoals lieveheersbeest-
jes op af, die op hun beurt weer de lui-
zen verorberen. Enkele nachtvlinders, 
waaronder de zwartvlekwinteruil, be-
nutten de roos als waardplant; ze leg-
gen er hun eitjes op.

Jantje Beton helpt    
clubs én kinderen     
in kwetsbare speelposities
Van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart gaat de jaarlijkse Jantje Beton Col-
lecte weer van start. Scoutinggroepen, speeltuinen, verenigingen en 
sportclubs gaan collecteren om geld op te halen voor hun eigen kas en 
voor Jantje Beton. Van de opbrengst is 50% voor de club zelf en 50% gaat 
naar projecten van Jantje Beton. Doneren kan contactloos en op een vei-
lige manier.

belangrijker dan ooit. Het is essenti-
eel voor de mentale, sociale en moto-
rische ontwikkeling. En spelen houdt 
kinderen spelenderwijs in beweging. 
Scoutinggroepen en speeltuinen ver-
vullen een belangrijke rol als het gaat 
om spelen en bewegen in de buurt. 
Veel van deze organisaties zijn helaas 
financieel getroffen door deze crisis.

Collecteren blijft daarom enorm be-
langrijk. Samen met tienduizenden 
vrijwilligers halen deelnemende 
clubs geld op. Zij doen dit op een vei-
lige en vertrouwde manier. Huis-aan-
huis, online via een digitale collecte-
bus en de mobiele collecte via 
WhatsApp. Online collecteren is con-
tactloos en veilig. Doneren is ano-
niem en eenmalig. Help een lokale 
club als je een online donatieverzoek 
krijgt.
Meer weten over de Jantje Beton pro-
jecten? Kijk op www.jantjebeton.nl/
projecten

Buitenspelen in de knel
Slootjespringen, verstoppertje doen 
in de straat of buiten met vriendjes 
de wereld ontdekken. Een leven zon-
der buitenspelen is ondenkbaar voor 
kinderen. Spelen is superbelangrijk, 
maar niet vanzelfsprekend. 3 op de 
10 kinderen spelen niet of slechts 1 
keer per week buiten. Voor kinderen 
in kwetsbare speelposities is buiten-
spelen vaak onmogelijk. Zoals voor 
kinderen met een handicap. Boven-
dien kunnen steeds meer kinderen 
geen lid worden van een club of 
vereniging. Deze kinderen zijn aan-
gewezen op een speelplek in de 
buurt. Deze zijn vaak verouderd, on-
bereikbaar of worden wegbezuinigd.

Buitenspelen is de afgelopen maan-
den nog nooit zo vaak onderwerp 
van gesprek geweest. 75% van de kin-
deren beweegt minder tijdens de 
lockdown dan daarvoor. Dat is alar-
merend. Buitenspelen is daarom nog 

Fiets voor jongvolwassenen      
met Duchenne spierdystrofie

waardoor ze al snel een rolstoel nodig 
hebben. Uiteindelijk verzwakken de 
ademhalingsspier en de hartspier. 
Dat maakt de ziekte fataal, de jongens 
worden vaak niet ouder dan 30 jaar. 

Duchenne spierdystrofie
Duchenne is een spierziekte en komt 
voornamelijk voor bij jongens. Door 
een genfout breken hun spieren lang-
zaam af. Lopen gaat steeds moeilijker, 

Foto’s: IVerde

Samenwerking EHBO verenigingen 
met Rode Kruis Brabant-Zuidoost
Het Rode Kruis biedt sinds 15 januari ondersteuning aan de GGD door 
middel van het inzetten van EHBO-hulpverleners op verschillende vacci-
natielocaties in onze regio. De EHBO-hulpverleners bemensen de EHBO-
post en ondersteunen zo nodig de GGD bij bijvoorbeeld het observeren 
van de mensen na de vaccinatie of het dichtdrukken van een prikplek. 

Momenteel wordt er in Eindhoven, 
Helmond en Best gevaccineerd en de 
verwachting is dat de locaties Val-
kenswaard en Bladel snel zullen vol-
gen. Bij voldoende vaccins zijn de lo-
caties 7 dagen per week geopend. 
Om deze posten 7 dagen in de week 
te bezetten zijn veel mensen met een 
EHBO diploma nodig.
Begin februari heeft het Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost alle EHBO vereni-
gingen in de regio benaderd met de 
vraag of ze hierin met het Rode Kruis 

Foto: Lieke Vermeulen

flesjes ‘Flugel’ en sigarettenfilters 
op. Plastic zakken en plastic flessen 
bij de Roosdonckse molen in de slo-
ten. Gelukkig eten ganzen dat soort 
dingen niet, alhoewel honden soms 
zich schijnen te vergissen in dit 
‘eten’, vertelt iemand die haar hond 
uitlaat.

Met een frisse kop en een voldaan 
gevoel stoppen we en zijn tevreden 
met het resultaat, of kunnen we beter 
zeggen: teleurgesteld. In ieder geval 
is dit stukje Nuenen weer wat scho-
ner en volgende keer nemen we een 
andere route.

Op 26 juni vindt de 2e editie van De Duchenne 40 plaats. Honderden fiet-
sers leggen vanuit verschillende locaties in Nederland minimaal 40 kilo-
meter af voor Duchenne Parent Project, dat belangrijk onderzoek naar 
betere zorg voor Duchenne patiënten mogelijk maakt. 

Minstens 40 km voor 
minstens 40 jaar
De Duchenne 40 is een fietsfeest voor 
iedereen met banden. Alle soorten 
fietsen zijn welkom! Met deelname 
aan De Duchenne 40 dragen de fiet-
sers bij aan het toekomstperspectief 
van jongvolwassenen met Duchenne. 
De Duchenne 40 staat symbool voor 
de progressie die we willen boeken: 
steeds meer kinderen die volwasse-
nen worden met banen en relaties. Ie-
dereen met Duchenne moet min-
stens 40 kunnen worden met een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven! 

Met De Duchenne 40 halen we geld 
op voor belangrijk onderzoek naar 
betere medische zorg voor jongvol-
wassenen met Duchenne. Aan het 
einde van de dag wordt het bedrag 
dat is opgehaald voor Duchenne Pa-
rent Project bekend gemaakt. 

Ga jij de uitdaging aan? 
Daag jezelf uit en fiets op 26 juni 40, 
80 of 120 kilometer tijdens De Du-
chenne 40! Voor meer informatie 
over het evenement en inschrijvin-
gen ga naar de site: https://www.
deduchenne40.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!
Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 - 523271
Ma 13.00-18.00 • Di t/m Vr 9.30-18.00 • Za 9.30-17.00

www.fi rstclassmodestiphout.nl

Maak telefonisch 
een afspraak 
èn u bent van 
harte welkom!

*Reserveer 1 uur of méér
0492 - 523271

nu volop lente collecties.

willen samenwerken. Daar kwamen 
veel positieve reacties uit voort en 
nadat dit intern bij de verenigingen 
was gecommuniceerd, meldden le-
den zich massaal aan! 
Het Rode Kruis is ontzettend trots op 
deze ondersteuning van de GGD en 
de samenwerking met de EHBO-ver-
enigingen. Mede dankzij de inzet van 
de leden van de EHBO-verenigingen 
is het mogelijk om de EHBO-posten 
op de vaccinatielocaties te bezetten. 
#samenkrijgenwecoronaondercontrole

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



ROND DE LINDE week 10 Donderdag 11 maart 2021

BCL onderzoekt mogelijkheden 
om weer op te starten
Badminton Club Lieshout heeft de handschoen (weer) opgenomen om 
een creatieve oplossing te vinden om weer te kunnen badmintonnen. 
Omdat er nog steeds niet ín de sporthal gesport mag worden gaat de 
vereniging verder onderzoeken of ze nu binnenkort wel buiten kunnen 
sporten. Omdat buitensporten op dit moment alleen toegestaan is voor 
jeugd (tot 27 jaar) zal de vereniging deze eerste aanzet ook alleen op de 
jeugd richten.

kunnen ‘gewoon’ aan de slag en de 
(jeugdige) badmintonners zitten al-
weer ruim twee maanden stil. Om die 
reden heeft de jeugd-begeleiding de 
handschoen opgepakt en is gestart 
met het maken van een plan waarin 
de jeugd weer aan de slag zou kun-
nen: het verzetten van de klok zou 
daar ruimte voor geven.

Geen contributie
Overigens heeft het bestuur, mede 
op aandringen van de leden tijdens 
de recente Algemene Leden Verga-
dering, besloten om in het eerste 
kwartaal van 2021, een periode waar-
in totaal niet gesport kon worden, 
(achteraf ) géén contributie te heffen 
bij de jeugd. Gebleken is immers dat 
de jeugd als eerste afscheid neemt 
van een vereniging, als de contribu-
tie doorloopt tijdens een lockdown. 
Ter voorkoming van opzeggingen 
wordt daarom de inning van contri-
butie bij deze groep (voorlopig) stil-
gelegd. Hierdoor kan de jeugd, kos-
teloos, gewoon lid blijven van de 
vereniging, met als doel om snel 
weer ‘aan de slag’ te kunnen.

Gaatje
De coronamaatregelen waren vóór 3 
maart zodanig streng dat de badmin-
tonners nergens terecht konden met 
hun sport. Zaalsporten waren sowie-
so verboden en buiten sporten kon 
gezien ‘weer’ en ‘licht’ niet. Met het 
komen van de lente en het verzetten 
van de klok (eind maart) ziet het be-
stuur weer een mogelijk gaatje om 
de verenging opnieuw aan de gang 
te krijgen: in dit geval alléén de 
jeugd. Badmintonnen is immers ook 
in de buitenlucht mogelijk; dat heeft 
de vereniging tijdens een eerdere 
lockdown in de zomer, met iets ande-
re maatregelen, al eens bewezen. 
Maar het buiten sporten in de winter 
is écht anders en ook de tijd waarop 
het donker wordt is anders. Nu wil de 
vereniging, zodra de klok verzet 
wordt, trachten ‘het sporten’ weer 
van de grond te krijgen: met de jeugd 
zou dat wellicht kunnen.

Zaalsporters zwaar getroffen
Naast de senioren is immers de jeugd 
van BCL ook zwaar getroffen. Jeugd-
leden van buitensportverenigingen 

Buiten-badminton voor de jeugd biedt wellicht mogelijkheden om aan de slag te gaan

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 10 en 11 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Gesprek met de burgemeester 
op 26-02

• Expositie Building Faces over 
jonge woningzoekenden

• Demonstratie Lopend Vuur 
voor aandacht voor vluchtelin-
gen

• Ellen Selder Berens over kunst 
na kanker

• In serie lokale middenstand: 
van Hoof Frituur 

• Nieuwe politieke partij in Nue-
nen : 50 PLUS

• Talentendag meiden voetbal
• Automaatje 
• Zangpedagoge Paula Snoeren 
• Tennistrainer Bas van der Leeg-

te neemt afscheid bij TV Wet-
tenseind

• Fotoreportage van Dorpsboer-
derij Weverkeshof

• In de serie lokale middenstand : 
Kledingreparatie OZ 

• In de serie lokale middenstand : 
de Haarkazerne.

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

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN : kanaal 1436
• Xs4all : kanaal 1436
• T.Mobile : kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nla

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

En die verontw aardiging na de 
uitvaart kunt u echt niet gebruiken, 
naast uw  verdriet om het verlies van 
een overleden dierbare.  V oor ons 
behoren dit soort w erkzaamheden 
tot onze standaard dienstverlening, 
zonder ex tra kosten.  Er komt na de 
uitvaart al genoeg op u af en het 
laatste w at u dan kunt gebruiken zijn 
hogere kosten dan vooraf begroot.

Vaste tarieven
We krijgen vaak de vraag w at een 
uitvaart kost.  D aar is niet é é n 
antw oord op te geven, omdat 
ieder afscheid w eer anders is.  Z o 
is cremeren meestal minder duur 
dan begraven.  En ook de keuze 
van een locatie kan van invloed 
zijn op de kosten;  een afscheid 
in een van onze uitvaartcentra is 
vaak minder duur dan op andere 
locaties. ij bes reken de o  dat 
moment bekende w ensen en op 
basis daarvan ontvangt u binnen 
2 4  uur een transparante kostenbe-
groting. mdat wij altijd met vaste 
tarieven w erken, krijgt u bij ons 
geen nare verrassing achteraf van 
e tra gemaakte uren. ok van de 
tarieven van derden brengen w ij u tarieven van derden brengen w ij u 
zo compleet mogelijk op de hoogte.  zo compleet mogelijk op de hoogte.  

Een uitvaart moet in onze ogen 
passend zijn bij de overledene, maar 
ook bij het beschikbare budget, om 
zo geen ex tra zorgen te veroorzaken 
ná  de uitvaart.

Flexibel
N atuurlijk kan het zo zijn dat u gaan-
dew eg de voorbereidingen nog 
aanvullende dingen w enst of toch 
iets wilt veranderen. at blij  uiter-
aard altijd mogelijk  ok in dat geval 
laten w e u w eten w at die kosten zijn 
en vragen w e uw  akkoord.  

Geen verrassingen achteraf
D it alles klinkt misschien heel 
zakelijk en dat in een sfeer w aarin 
emoties hoogtij vieren. aar juist 
dan is het van belang om vooraf 
goede afspraken te maken, w aarna 
w e samen kunnen gaan zorgen 
voor een mooi, persoonlijk afscheid 
volgens uw  w ensen.  B etrokken, 
binnen budget, zonder nare verras-
singen achteraf

“Als ik dat had geweten...”
“Als ik had geweten dat dat zo duur was, dan had ik zelf wel die 
erehaag van de buurt geregeld!” De paar uur extra werk die een andere 
uitvaartondernemer had gedeclareerd vanwege veelvuldig overleg met 
de buurt over de route, standplaatsen, moment voor een kort woordje en 
het werpen van bloemen op de rouwauto, vielen helemaal verkeerd bij de 
nabestaanden.

Natuurontwikkeling in stedelijke omgeving

Dommeldal uit de verf
Het beekdal van de Kleine Dommel en de Dommel van Geldrop tot en met 
Son en Breugel is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en cultuur-
historie samenkomen. Het ligt midden in de stedelijke omgeving van 
Eindhoven en omliggende dorpen. 

Natuurnetwerk Brabant
Het Natuurnetwerk Brabant is door 
de provincie vastgesteld. Het doel is 
om voor 2027 bestaande natuurge-
bieden met elkaar te verbinden door 
tussenliggende landbouwgronden 
in te richten en te beheren als natuur. 
Zo kan een robuuster, beter functio-
nerend natuurnetwerk tot stand ko-
men. Een aantal jaren geleden heette 

Om de kwaliteit te versterken moet 
er nog veel natuur worden toege-
voegd. Brabants Landschap heeft, sa-
men met anderen, het initiatief geno-
men om de natuurdoelstellingen in 
dit gebied te realiseren. Dit in op-
dracht van de provincie Noord-Bra-
bant. De partijen kopen daarvoor 
gronden aan. Maar particulieren en 
agrariërs kunnen ook zelf bijdragen 
aan natuur- en landschapsontwikke-
ling. Grondeigenaren in dit gebied 
ontvangen hierover een brief. Ande-
re geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie een kijkje nemen op 
www.brabantslandschap.nl/dom-
meldaluitdeverf. De nieuwe natuur-
ontwikkeling voert Brabants Land-
schap niet alleen uit. Naast Brabants 
Landschap hebben Staatsbosbeheer, 
Waterschap De Dommel en de ge-
meenten Nuenen, Eindhoven, Son en 
Breugel en Geldrop-Mierlo de han-
den ineen geslagen om in het Dom-
meldal het Natuurnetwerk Brabant te 
realiseren.

Financiële gevolgen bij opname 
in Verzorging- of Verpleeghuis
Belandt u of uw partner, familielid, bekende, etc. in een situatie dat opna-
me in een verpleeghuis aan de orde is, dan gaat u gebruik maken van de 
Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

In het TV programma ‘Kassa’ van afge-
lopen zaterdag 6 maart werd duide-
lijk gemaakt welke de schrijnende 
gevolgen kunnen zijn van een ver-
keerde keuze voor een gehuwden of 
alleenstaande AOW. Een complexe si-
tuatie waarbij het van groot belang is 
om u vóóraf goed te laten informeren 
over de financiële gevolgen bij een 
opname van één van de partners. 

U kunt hiervoor ondermeer contact 
opnemen met de financieel specialis-
ten WLZ van KBO-Brabant tel: 073-
6444066 of email: info@kbo-brabant.
nl. Ook kunt u contact opnemen met 
één van de cliëntondersteuners die u 
kan doorverwijzen naar b.v. een man-
telzorgmakelaar.

Cliëntondersteuners WMO Nuenen:
Corrie Eshuis  tel: 06-82414353
Wil Walraven  tel: 06-30711472
Hans Bijleveld tel: 06-20722386

Tijdens het soms ingewikkelde tra-
ject van indicatie, opname, etc. voor 
de WLZ kan de hulp van een mantel-
zorgmakelaar een belangrijke onder-
steuning zijn. Hulp van een mantel-
zorgmakelaar zit bij de meeste ziek-
tekostenverzekeringen in het aanvul-
lend pakket. Ga dus bij uw verzeke-
ring na of inzet van een mantelzorg-
makelaar in uw pakket zit. 
Zo niet, dan kan voor deze kosten 
een beroep gedaan worden op de 
WMO. De gemeente vergoedt een 
mantelzorgmakelaar alleen als er 
goed onderbouwd kan worden dat 
zorg vanuit de WLZ noodzakelijk is. 

Bij toepassing van de WLZ moet u re-
kening houden met het betalen van 
een eigen bijdrage. Deze eigen bij-
drage is onder meer afhankelijk van:
• eigen vermogen
• inkomen
• keuze voor gehuwden of 
 alleenstaande AOW
• evt. inwonende gezinsleden
• huur- of koophuis
• etc.

Van de Sociale VerzekeringsBank 
(SVB) ontvangt u een formulier 
waarin gevraagd wordt een keuze te 
maken tussen een gehuwden of al-
leenstaande AOW. Een keuze die on-
omkeerbaar is.

Nuenen

SENIORENVERENIGING NUENEN

Foto’s : Paul Wolff

dit de Ecologische Hoofdstructuur. 
Het gebied wordt ook toegankelijk 
voor mensen om te ontspannen en te 
genieten van de omgeving. 

Waterberging en klimaat
In combinatie met natuur dragen de 
gronden in het beekdal ook bij aan 
de opvang van water en het voorko-
men van hittestress. Juist in de stede-
lijke omgeving van de Kleine Dom-
mel en de Dommel is deze bijdrage 
erg belangrijk. 

Film
Voor een indruk van het plangebied 
is een korte film te bekijken op www.
brabantslandschap.nl/dommel-
daluitdeverf
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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

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

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

TE HUUR PER DIRECT 
IN NUENEN Appartement 
85 m2 met Garage. Per 
maand te huur info 06-
12384221.

TE HUUR PER DIRECT 
Kantoor 125 m2 met werk-
plaats 100 m2. Per maand 
te huur info 06-12384221.

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

Taxi naar vaccinatie
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de coronavaccinatie 

in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, 
maar geen vervoermiddel?

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

Geldig tot en met 31 maart 2021

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

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

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Piano-Keyboard 
LESSEN

Zowel klassiek als pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

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

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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