
ROND DE LINDE week 11 Donderdag 18 maart 2021

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
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Een nieuwe 
lente op 
Weverkeshof

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

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Hoofdtrainer 
Bas van der Leegte 
benoemd tot lid van 
verdienste bij afscheid 
TV Wettenseind

Winkel 
in Vincentre 
weer open

Deze week als bijlage  

Nuenen Kapperdoesweg 8
Elke zondag open 

We mogen wee
r!

Kom jij shoppen?

Plan je bezoek op:
www.coppelmans.nl/afspraak

In memoriam Frans van de Sande
Afgelopen vrijdag 12 maart bereikte ons het trieste nieuws dat onze trom-
pettist Frans van de Sande is overleden op 70-jarige leeftijd. Frans was bij-
na 37 jaar lid van blaaskapel ‘de Gerwense Dorpsmuzikanten’ uit Gerwen. 
Hij is jaren bestuurslid geweest van onze vereniging. Frans was dus vanaf 
de oprichting in september 1984 betrokken bij het wel en wee van de club.

Franske we willen je graag heel erg 
bedanken voor je tomeloze inzet 
voor ‘De Gerwense Dorpsmuzikan-
ten’ en hadden je nog graag jaren in 
ons midden gehad.
We wensen zijn vrouw Rieky, kinde-
ren en kleinkinderen heel veel kracht 
toe om dit verlies te verwerken.

Bestuur en leden 
De Gerwense Dorpsmuzikanten

‘Franske’, zoals iedereen hem kende, 
was een graag geziene muzikant en 
persoon op alle repetities en optre-
dens die we samen met hem hebben 
mogen doen in al die jaren. Met zijn 
positieve aanwezigheid en humor 
bracht hij altijd wat extra’s om er weer 
iets gezelligs van te maken. Hij was 
gedreven, sloeg geen repetitie en op-
treden over, alleen als er iets georga-
niseerd was met zijn familie, want die 
was voor hem ook erg belangrijk. 
Frans had een druk leven als vakkun-
dig metselaar. Vaak zat hij op maan-
dagavond dan ook, nog met de spe-
cie onder zijn nagels, mee te blazen 
op de repetitie! Hij verzorgde ook ja-
ren de koffie voor de pauze en de 
drankjes voor de nazit waar hij zelf al-
tijd graag het grootste woord had. 
We zullen zijn grappen en schuine 
opmerkingen erg gaan missen, het 
zal stil worden als we weer kunnen 
gaan blazen…..

Winnaar Verhalenwedstrijd 2021 bekend
In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal organiseerde Cultuur 
Overdag voor de tweede keer een verhalenwedstrijd ter gelegenheid van 
de Boekenweek 2021, met als thema ‘Tweestrijd’. Cultuur Overdag ont-
ving 26 verhalen. Prachtige verhalen, allemaal juweeltjes, krachtig van 
taal. Ieder verhaal met zijn eigen tweestrijd. Het toonde maar weer eens 
aan dat schrijven inzicht biedt en de creativiteit bevordert.

Een driekoppige jury, bestaande uit 
Paul van den Bosch, Telle van Beek en 
Nico Smid beoordeelde de verhalen. 
Ze kregen de verhalen anoniem toe-
gestuurd zodat ze onbevooroordeeld 
alles konden lezen en vijf verhalen 
konden nomineren voor de finale. Het 
was een hele opgave om alle verhalen 
zowel op inhoud, taalkundigheid, ori-
ginaliteit, structurele opbouw en stijl 
te beoordelen. De keus was lastig: het 
niveau van de ingezonden verhalen 
was hoog. Uiteindelijk nomineerde de 
jury de volgende schrijvers: Eric van 
de Goor (Mierlo), Gillian de Bart (Nue-
nen), Gré Keet (Heeze). Patricia van 
Laerhoven (Nuenen) en Ria Soeten-
dal-van de Grint (Nuenen).

Op verzoek van Cultuur Overdag 
maakten alle genomineerden zelf 
een filmpje waarin ze hun verhaal 
voorlazen. Hun bijdrages, samen met 
opnames van de juryleden, werden 
gebruikt om een film samen te stel-
len waarin aan het eind de winnaars 
bekend worden gemaakt. Een feeste-
lijk finale in Weverkeshof was im-
mers, gegeven de coronarichtlijnen, 
helaas niet mogelijk. Op 14 maart jl. 
was de première van de film, ook te 
bekijken via www.cultuuroverdag.nl/
uitslag-verhalenwedstrijd-2021

De winnaar van de verhalenwedstrijd 
2021 is Patricia van Laerhoven uit 
Nuenen met haar verhaal ‘Tweestrijd’. 
Het is de tweede keer dat ze de ver-
halenwedstrijd van Cultuur Overdag 
wint. In 2019 won ze met haar per-
soonlijke verhaal ‘De moeder, de 
vrouw’ ook al. Eric van Goor uit Mierlo 
won met zijn verhaal ‘De laatste 
sprong’ de tweede prijs. Het winnen-
de verhaal van Patricia van Laerho-

ven is hieronder te lezen. Op de web-
site van Cultuur Overdag zijn álle 
ingezonden verhalen te lezen.

Op maandagmorgen 15 maart ging 
de organisatie op pad om de geno-
mineerden te feliciteren en ze een 
mooie bos bloemen te overhandi-
gen. De nummers een en twee ont-
vingen daarnaast een boekenbon.
Ook de jury werd bedankt met een 
mooie bos bloemen voor het gewel-
dige werk wat ze verzet hebben. Ze 
hadden het niet gemakkelijk gehad.

Het winnende verhaal ‘Tweestrijd’ 
van Patricia van Laerhoven.

“Hoor je me?” Ja. Ze hoort hem. Zijn 
stem is laag en warm. Bekend. Hij 
raakt haar voorhoofd even aan en dat 
is fijn. Even voelt ze de behoefte om 
haar ogen open te doen en hem aan 
te kijken. Ze doet het niet, ze kan zijn 
blauwe ogen dromen. Als hij zijn 
hand weer wegtrekt, laat hij een 
gloeiende warmte achter.
“Hallo, ben je alweer een beetje wak-
ker?” Ja. Wakker is ze.
“Earth calling Sarah, come in, Sarah.” 
Ze glimlacht.
“Als je nou maar aan haar gezicht 
kon zien dat ze iets hoorde, maar ze 

reageert nergens op. Nog steeds 
niet.” Het is een vrouwenstem, iets 
verder bij haar vandaan. Links van 
haar klinkt het zuigen en pompen 
onverminderd door, in gestaag tem-
po: brrrr, pffff, brrrr, pffff.
Dichterbij: “Kom op nou. Word wak-
ker. Je hebt geen enkele reden om nu 
nog in slaap te blijven.” Hij duwt 
zachtjes tegen haar schouder aan. 
Even volgen de pieptonen elkaar 
sneller op. Zal ze? Of blijft ze nog een 
poosje in de staat van bewustzijn 
waarin ze nu verkeert? In zijn zorgza-
me handen.

“Jij hebt maar geluk.” Ze zijn terug. Al-
lebei. Ze moet een paar uur geslapen 
hebben. Hoewel ze haar ogen nog 
gesloten heeft, merkt ze dat er geen 
daglicht meer de ruimte in komt.
“Hoezo, geluk?” Net als eerder legt hij 
zijn hand op haar voorhoofd. Ze voelt 
zich eenzaam.
“Nou, jij kunt te pas en te onpas bij 
haar op bezoek. Andere patiënten lig-
gen in eenzaamheid weg te kwijnen.”
“Goh, wat heb ik een geluk.” Op de 
plek waar zojuist zijn hand lag, voelt 
haar voorhoofd koud aan. Ze hoort 
de vrouw dichter bij haar komen. 
Dichter bij hem.
“Sorry, schatje. Zo bedoelde ik het 
niet.” Schatje? De lucht in de kamer 
verplaatst zich.
Hij zucht. “Doe jij de deur zo achter je 
dicht als je hier klaar bent?” Ze wil 
hem terugroepen, maar zijn voet-
stappen klinken al steeds zachter.
De vrouw is bezig met het apparaat. 
Even later haalt ze de dekens weg 
van haar lichaam. Ze voelt zich kwets-
baar. Machteloos. Bloot. Vies. Beke-
ken. Ze wil terug naar de onwetend-
heid, beter nog: de vergetelheid. Weg 
van het normale leven. Weg van het 
‘nieuwe normaal’.

“Als ze niet snel wakker wordt, houdt 
ze er sowieso blijvende schade aan 
over.” Het is die vrouw weer. Samen 
met hem. Het is nog donkerder dan 
eerst. Hij strijkt even met zijn handen 
door haar haren. Die moeten nodig 

gewassen worden. Even nog. Nog 
heel even. Ze wordt heus nog wel 
wakker, als zij er zelf klaar voor is.
“Het zal moeilijk zijn als ze weer bij-
komt.” Het blijft even stil. Hij slikt.
“Zover hoeft het niet te komen, schat-
je.” Schatje? Hij ook?
“Help me even dit infuus goed aan te 
leggen.”
Het schatje komt dichterbij. “Kom je 
straks na je dienst naar mijn huis?”
In gedachten neemt ze afstand. An-
derhalve meter moet genoeg zijn. 
Een paar dagen. Later. Later zal ze 
een besluit nemen. Nu nog niet. Een 
slanke, koude hand omklemt haar 
pols. De vingers trillen. De infuus-
naald die tussen haar middenhands-
beentjes is aangebracht, doet even 
gemeen pijn.

“Daar gaat ze”, fluistert hij. Het is het 
laatste wat ze hoort. De kus op haar 
voorhoofd is het laatste wat ze voelt. 

Verraderlijk vertrouwd. De machine 
pompt doelloos door. Haar borst 
komt omhoog en gaat weer omlaag, 
omhoog en omlaag, terwijl de piep-
jes uit het apparaat versnellen en ver-
smelten tot één lange, oorverdoven-
de pieptoon. In haar hoofd overheerst 
stilte. Ze hoeft niet meer te kiezen.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

Doe mee op zaterdag 20 maart met de 
Landelijke Opschoondag!

in Nuenen hebben hem al verzilverd, maar we hebben nog 
budget voor circa 850 woningeigenaren. Laat geen geld 
liggen en verzilver hem gauw! U kunt van alles met de bon 
aanscha� en: LED-lampen, isolerende materialen, tocht-
strips, een waterbesparende douchekop etc. Komt u er 
zelf niet uit met het inwisselen van uw voucher, vraag dan 
gerust uw vrienden, buren of kinderen. Energiebesparen 
doen we samen! 

Collectieve inkoop mogelijk tot 30 maart 2021
Al maanden loopt in de gemeente Nuenen een advies en 
inkoopactie in samenwerking met Winst uit je Woning. Op 
deze manier willen we woningeigenaren helpen de ener-
gielasten te verlagen én de CO2 emissie in de gemeente 
terug te dringen.

Er zijn al bijna 600 aanmeldingen voor de gezamenlijke 
advies - en inkoop van isolatie en zonnepanelen. Bent u 
ook geïnteresseerd? De meeste aanvragen zijn voor zon-
nepanelen. Begrijpelijk want een compleet geïnstalleerd 
zonnesysteem is in 6 a 8 jaar terugverdient en begint vanaf 
€ 3000,-. Via de belastingdienst krijgt u 21 % BTW terug-
gaven en over uw eigen groen opgewekte energie betaald 
u geen belasting meer. Op deze investering haalt u al snel 
8% -10% rendement. Voor isolatie zijn inmiddels ruim 250 
bewoners voorzien van een onafhankelijk advies. Deze 
maatregel is een uitstekende keuze wie voor weinig inves-
tering veel wil besparen. Na een Coronaproof onderzoek 
van spouwmuur en kruipruimte ontvangt u een o� erte op 
maat. Voor een o� erte voor HR++ glas kunt u zelf digitaal 
aanleveren en is een bezoek niet nodig.

Wie 2 isolerende maatregelen neemt en voldoet aan de 
voorwaarden kan via de rijksoverheid op een 20% subsidie 
rekenen. Deelnemers aan de inkoopactie wordt de ge-
hele subsidieaanvraag uit handen genomen. Hebt u vra-
gen? Bel servicedesk Winst uit je woning: 023-5836936 
Vrijblijvend inschrijven kan nog tot en met 30 maart 2021 
op www.winstuitjewoning.nl/nuene

VERGUNNINGEN PERIODE           
09-03-2021 EN 15-03-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Hovengaarde 23 Verplaatsen uitweg 
Laan ter Catten 36 Plaatsen erker 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Kemenadelaan 23 Dichtmaken van carport 
Witte Hondpad Aanbrengen uitweg 
Perceel D4223 Uitvoeren werk - herstel oude
 waterloop 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 24 Planologische medewerking
 voor het afwijken van het 
 bestemmingsplan voor een  
 fl excampus 

  DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
11-03-2021 Nuenen c.a. Ontwerp Nota bodembe- 
  heer gemeente Nuenen  
  c.a. 2021 

10-03-2021 Nuenen c.a. Beleidsregels Tijdelijke  
  ondersteuning noodzake- 
  lijke kosten (Tonk) 2021  
  gemeente Nuenen 

10-03-2021 Collse Heide 3 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer: Grakon Eu- 
  rope B.V. oprichten opslag-  
  en transportbedrijf 

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

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

RAADSVERGADERING   
25 MAART - DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, aanvang 
19.30 uur
Onderwerpen o.a.
• Corona steunpakket voor ondernemers.
• Afwegingskader zonne- en windenergie.
• Wegenbeheerplan 2022 - 2026.

Spreekrecht
Tijdens de vergadering kunt u gebruikmaken van het di-
gitaal meespreekrecht.
In verband met de digitale vergaderingen en voorbereiding 
vragen wij u uiterlijk aan te melden voor: 
• woensdag 24 maart 2021, voor 12.00 uur. 
nuenen.nl/gemeenteraad of via gri�  e@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 285 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 onder-
steunen.

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. Liever aan de slag op een ander mo-
ment? Dat is natuurlijk ook mogelijk. 

GRONDWATER 
PEILBUIZEN
De gemeente Nuenen heeft een zorgplicht 
op het gebied van grondwater. Een van de 
manieren waarop we vorm geven aan deze 
zorgplicht is dat we regelmatig de grondwa-
terstand monitoren. Hiervoor hebben we 
over de gehele gemeente verspreid peilbui-
zen in de grond. De huidige peilbuizen vallen 
niet op in de omgeving, omdat er alleen een klein deksel-
tje te zien is in het groen of in de bestrating. Om de mo-
nitoring te kunnen verbeteren vernieuwen we de komen-
de weken op 25 locaties in Nuenen de peilbuizen. De 
grootste verandering daarbij is de zichtbaarheid. Zo zien 
de nieuwe peilbuizen er daarna uit.

STUDIE VERKEERSLEEF-
BAARHEID EN BEREIKBAARHEID
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 om naar de enquête te gaan. 
Of klik op de button op de webpagina www.nuenen.nl/
studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid.
Hier staat ook uitgebreide informatie over de studie, de 
doelen, de processtappen en de wijze waarop we inwoners 
betrekken. Ook vindt u hier veelgestelde vragen en ant-
woorden die meer achtergrond en context bieden.

CO2-WEETJE
Wist u dat:
• Isoleren de basis is voor een comforta-

bele energie neutrale woning. 
• Isoleren eenmalig investeren is en jaarlijks 

besparen.
• Besparing met isoleren vergelijkbaar is 

met 10% rente op je spaarrekening.
• Isolatie winter en zomer comfort geeft.
• Op korte en lange termijn woningisolatie een prima 

investering is.
Kijk ook op www.verbeterjehuis.nl 
Doe de zelftest : www.energieloket-zuidoostbrabant.nl

DUURZAAMHEID
Laatste kans: voucher energiebesparende maatregelen
Op 31 maart 2021 loopt voorlopig de voucher actie af 
waarmee u tot € 70,- gratis aan energiebesparende maat-
regelen kunt aanscha� en. Ruim 2.000 woningeigenaren 
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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 uit eigen keuken!!

Beierse Frikadel
“Roomdeeg met mosterd, ui en kaas” ...4 stuks 5,75
Muiderslotje
“Biefstuk gevuld met kruidenboter” 100 gram 2,75
Lente Kriebels
.......................................................... 500 gram 5,75
Bourgondisch Gebraad
“Vleeswaren van de barbecue”  ......... 150 gram 2,75
Javaanse Kip
“Kipfi let in zoete ketjapsaus, 
alleen even opwarmen”  .................... 300 gram 4,50
Contra Filet!
“Zachte entrecôte in truffelmarinade”  2 stuks 5,00

KOOPJE

ROERBAK

KANT EN
KLAAR

SPECIAL

OP BROOD

TOPPER

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)

‘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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Dezelfde 

dag klaar

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Uw gebitsprothese

snel en vakkundig

gerepareerd?

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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.

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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10 WEKEN SPORTEN ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING VAN 
GEDIPLOMEERDE PERSONAL TRAINERS EN GEREGISTREERD DIËTISTE.

START 5 APRIL (WEEK 14), FINISH 20 JUNI (WEEK 24). VOOR DE ZOMER YOUR BODY IN SHAPE!

BEL OF MAIL GIEL@CARDOPREMIUM.COM VOOR DEZE FANTASTISCHE AANBIEDING! 

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB BIEDT;
ü  Intake
ü  Dieet op maat
ü  Weeg & meet momenten
ü  Personal training
ü  Vrij sporten
ü  Small group lessen
ü  100 % Resultaatgarantie

RESULTAAT BEHAALD =
10 WEKEN GRATIS VERLENGING

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
DIE 10 WEKEN GAAN SPORTEN OM 

10% LICHAAMSGEWICHT TE VERLIEZEN

040 - 3032623 l DUIVENDIJK 5C l 5672 AD NUENEN l CARDOPREMIUM.NL

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ZEER SCHERPE 
10 WEKEN 

CHALLENGE PRIJS

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN

10 VROUWEN & 10 MANNEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENENCARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB NUENEN
- - - - -
ZOEKT

€ 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 OUDE KAAS,
SPEK, TRUFFELMAYONAISE & AARDAPPEL WEDGES € 14,50
LAMSSTOOFPOTJE MET 
COUSCOUS OF AARDAPPELKROKETJES & SALADE  € 16,50

DiepvriesMaaltijden
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
(AAN ONZE KOFFIEBAR BUITEN)

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

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

Le Souris-Van Gogh Arrangement
WANDELING VAN CIRCA EEN UUR LANGS 

DE HIGHLIGHTS VAN “VAN GOGH”NUENEN
(IN COMBINATIE MET EEN CONSUMPTIE)

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

Pasen 2021
BRUNCH, HIGH TEA, BORRELPLANK 

& 4-GANGENMENU 
TE BEKIJKEN OP DE WEBSITE.

Winkelen op afspraak

Wanneer: 30 Maart 2021
Waar: xxx

bel xxx om een afspraak te maken

www.roversmode.nl

Winkelen op afspraak

Winkelen op afspraak

Winkelen op afspraak

Waar: Woonzorgcomplex ‘Jo van Dijkhof’
Jo van Dijkhof 110 Nuenen

Wanneer: zaterdag 27 maart 2021
Tijd: vanaf 10.30 uur

Afspraak maken: bel / mail Barbara Rovers 
06-15395962 / info@modehuisrovers.nl

Lieve mensen,
Ik wil iedereen bedanken, die in welke vorm dan ook bijgedragen heeft aan 
mijn afscheidsfeest, het was geweldig, oftewel het was keischon!

“NOGMAALS BEDANKT”
Groetjes Gerry van den Tillaart

Wanneer begint de lente?
Heerlijk, de lente is weer in aantocht. Hierna zullen de dagen weer langer wor-
den, het zal warmer worden, de natuur komt tot leven, de jassen kunnen uit en 
de benen weer bloter. Maar wanneer begint de astronomische lente nu echt?

maan na de lentenachtevening. ‘Lente’ is 
een oud afgeleide van het woord ‘len-
gen’, langer worden. In het afgelopen 
jaar heeft ‘verlenging’ geen fijne beteke-
nis gekregen maar wat verlangen we 
naar het lengen van de dagen!

De indeling van de seizoenen wordt be-
paald door de stand van de aarde en de 
zon. De stand van de aarde ten opzichte 
van de zon is scheef, zodat de zon in de 
winter het meest op het zuidelijk half-
rond schijnt en in de zomer op het noor-
delijk halfrond. Bij het begin van de lente 
is de stand van de zon er precies tussenin. 
De lente begint als de zon loodrecht bo-
ven de evenaar van de aarde staat. Dan is 
de dag en de nacht overal ter wereld even 
lang en op het noordelijk halfrond van de 
aarde gaan de dagen lengen.

20 maart
Een afspraak is dat alle seizoenen op de 
21e van de maand beginnen. Maar dit 
klopt niet helemaal; dit jaar is de lente-
nachtevening of lente-equinox op 20 
maart, en wel om 10.37 uur. De komende 
jaren zal de lente ook op deze datum be-
ginnen, en soms op de 19e. Door de ef-
fecten van de lente op de natuur, wordt 
de lente vaak gevierd met vruchtbaar-
heidssymbolen, rituelen en feesten. Bij-
voorbeeld Pasen is direct afgeleid van 
het begin van de lente; het paasfeest valt 
op de eerste zondag na de eerste volle 
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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

Waar de ontsluiting Nuenen-West   
werkelijk over gaat
Volgens oud bewoners van de Opwettenseweg wordt al meer dan 40 jaar in de politiek 
gestreden om een veiliger Opwettenseweg. Maar waar hebben we het nou werkelijk 
over? De ontsluiting van de nieuwbouwwijk Nuenen-West? Praat het gros van de ge-
meenteraad over verkeerafwikkeling, over de veiligheid van bewoners en forenzen? 
Waar gaat deze discussie in Nuenen nou echt over? 
Ten eerste gaat het om een zeer bijzondere wedstrijd, namelijk ‘wie is er koning van de 
struisvogeltechniek?’. Veelvuldig wordt door politieke partijen en diverse belangen-
groepen de kop in het zand gestoken. Onderzoek na onderzoek wordt afgewezen als 
het gaat over de ernst van de situatie op de Opwettenseweg. Het gaat hier om harde 
cijfers, waarop de topatleet van de struisvogeltechniek zegt: ‘Hoezo gemiddeld 5200 
verkeersbewegingen per etmaal? Dat valt toch allemaal wel mee en dat kan prima 
over een weg van 8,5 meter breed. En ja, elke schooldag druk met kinderen en jonge ou-
ders op de fiets, die moeten maar gewoon uit hun doppen kijken als er weer een auto 
met meer dan 60 km per uur voorbij raast. Oh, willen ze oversteken naar de basis-
school, dan eerst zwaaien naar de vrachtwagen en dan gewoon hard rennen.’ 
Ten tweede is de peutertechniek een ingezette strategie die een medaille verdient. Het 
is altijd de insteek geweest om diverse (burger)belangengroepen bijeen te brengen, en 
hun argumenten te horen en evenredig mee te laten wegen. Ga het zelf maar doen, 
echt een uitdaging die mijns inziens zorgvuldig aangepakt is: iedere belangengroep 
kreeg de kans zijn stem te laten horen. Blijkbaar voelen mensen zich niet serieus geno-
men, wanneer hun mening niet tot alle details wordt overgenomen en opgehemeld als 
dé oplossing. Nee, dan voelt een groep zich ‘uit de discussie geknikkerd’. Het is net als 
een peuter die doorschiet in de slachtofferrol als hij zijn zin niet krijgt, ‘krijg ik geen 
snoepje! Dan ben je de stomste mama van de wereld, whehehe’, schreeuwt hij al stam-
pend in het vijfde gangpad van de supermarkt tussen de chocomel en de zure matjes. 
Ten derde staan binnen de Nuenense politiek, geroddel, kwaadsprekerij en smaad op 
de menukaart. De media, de ombudsman en zelfs de commissaris van de koning ont-
vangen brieven, om daarin ambtenaren in functie om te dopen tot onbetrouwbaar en 
egoïstisch. Dat noem ik nou laster, het opzettelijk beschadigen van iemands goede 
naam door hem opzettelijk ten onrechte te beschuldigen van een bepaald feit. En ging 
het in de discussie over feitelijkheden!? In deze beschuldigingen zeker niet.
Waar gaat het dan wel over? Eén argument lijkt toch wel steeds de boventoon te voe-
ren: ‘maar deze weg is toch altijd al open geweest en dé weg naar Eindhoven’. Met an-
dere woorden luidt het argument, zoals dat van een werknemer tegen zijn jongere in-
novatieve collega: ‘Ja maar dat hebben we altijd zo gedaan, waarom zouden we deze 
werkwijze veranderen?’. En dat is Kwalitatief Uitermate Teleurstellend als jonge bewo-
ner van een steeds vergrijzende gemeente. Nee opa, ik woon liever niet in Nuenen, het 
blijft maar steeds hetzelfde, innoveert niet, de toekomst is voor de babyboomers en de 
jonge groene generatie kan de boom in. 

Sandra, ongeruste moeder uit Nuenen, wonend aan de Opwettenseweg.

POEP!
Graag wil ik met een knipoog een bekend probleem in Nuenen onder de aandacht 
brengen.

Beste inwoner van Nuenen,
Wat ik nu toch meemaak! Er lopen 2 mensen door mijn straat, de vrouw tuurt wat op 
haar telefoon en haar man loopt een beetje raar rondom haar heen. Kennelijk heeft hij 
hoge nood, want zonder blikken of blozen piest hij tegen de heg van mijn buurman en 
watert hij de plantjes in zijn tuin. Als ik beetje ben bijgekomen van de schrik laat de bes-
te man ook nog eens zijn broek zakken om een dikke drol achter te laten half op het 
gras half op de stoep. Vrouwlief kijkt eenbeetje om zich heen staat nog wel met plastic 
zakje in haar hand, maar kiest er voor om snel door te lopen. Het heeft toch niemand 
gezien, en er is geen BOA in de buurt dus laat die drol maar liggen en dat de buurman 
met een vies stinkende heg zit en zijn planten dood gaan van de urine maakt haar ook 
niet echt uit. De man loopt blij achter haar aan en samen wandelen ze verder.... 

Raar verhaal hoor ik u denken .. en dat klopt .. maar vervang het woord man voor het 
woord hond en het is dat wat meerder keren dagelijks gebeurt bij ons in de straat en in 
ons dorp. De overlast is enorm, los van het vervelende in een drol stappen en poep aan je 
schoen stinkt het en is het onhygiënisch. 
Mocht die BOA je toch een keer betrap-
pen.... het niet bij je hebben van een plas-
tic zakje kost je net als het niet opruimen 
van de uitwerpselen 130 euro.

Moraal van het verhaal, ik plas niet in uw 
tuin tegen de heg en over de viooltjes... ik 
leg geen drol bij u voor de deur.... waar-
om laat u uw hond dat dan wel bij ande-
ren doen....

Laura Marien, Vosseveld 9, 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

Winkel in Vincentre weer open
De winkel van museum Vincentre gaat donderdag weer open. Het museum 
blijft gesloten. De winkel is van donderdag t/m zondag geopend van 13.00-
16.00 uur. Minimaal 4 uur van tevoren aanmelden via shop@vgvn.nl. Uiteraard 
zijn alle coronavoorschriften van toepassing.

Waar willen we heen   
met Nuenen?
Ruim 35 jaar geleden besloten mijn vrouw en ik naar Nuenen te verhui-
zen, weg uit Geldrop en niet terug naar Eindhoven. Nuenen, een mooi 
dorp met een leuk centrum, niet te groot en toch dicht bij Eindhoven. 
Nuenen telde toen een kleine 17.000 inwoners. De Tomakker en Nuenen 
Oost moesten nog worden gebouwd, we tankten benzine in het centrum 
en we konden nog feesten in de Boschhoeve. Inmiddels naderen we de 
24.000 inwoners en is Nuenen bezig aan zijn volgende uitbreiding; Nue-
nen West met 1500 woningen.

ners aan het hart ligt met acties tegen 
het afbreken van de Collse Hoeve en 
de weerstand tegen hogere bebou-
wing in, en rond het centrum. De pa-
reltjes die er nog zijn worden gekoes-
terd.

Een van die pareltjes is de Klooster-
tuin, het grote braakliggende terrein 
achter Het Klooster. Een gewild ge-
bied voor ontwikkelaars zo dicht bij 
het centrum en een spaarvarken van 
de gemeente dat kapot moet. 

Als je sommige Nuenense partijen be-
luistert is het ‘in deze tijd’ logisch dat 
je de gehele Kloostertuin vol bouwt 
met woningen voor ouderen of star-
ters. En de dorpsbouwmeester van 
Nuenen heeft de grond al bijna ver-
deeld. Dat is een kant waar je op zou 
kunnen gaan, verdere verstedelijking.

W70 vindt echter dat deze parel in 
het centrum niet ook nog opgeof-
ferd mag worden. Gezien de omvang 
van het terrein is woningbouw in be-
perkte omvang en passend bij een 
dorpskern op deze locatie zeker mo-
gelijk (15-25%). Wij zien voor ons dat 
het resterende terrein als park met 
faciliteiten voor jong en oud wordt 
ingericht. Een gebied dat (op ter-
mijn) aansluit bij de open achterzijde 
van het vernieuwde Klooster en uit-
nodigend is om in te verblijven en te 
recreëren. 

Binnenkort zal het college van de ge-
meente Nuenen haar plannen voor de 
Kloostertuin duidelijk maken. We hou-
den het scherp in de gaten en zullen 
op tijd onze stem laten horen. Beter 
nu dan achteraf spijt hebben. 
Bent u ook van mening dat de Kloos-
tertuin voor het grootste deel behou-
den moet blijven of heeft u een afwij-
kende mening, wij horen het graag. U 
kunt ons bereiken via mail op fractie@
w70.nl. 

Peter van Leeuwen, 
Fractievoorzitter W70

Vooruitgang houden we niet tegen, 
maar mag dit ten koste gaan van het 
nog bestaande dorpse karakter van 
Nuenen. Of moeten we pas op de 
plaats maken en zeggen: tot hier en 
niet verder? Hoe zien wij de toekomst 
van onze mooie gemeente in de ko-
mende decennia?

Een interessante vraag waarbij vele 
belangen een rol spelen. De woning-
nood in Nederland is natuurlijk ook 
voelbaar in Nuenen. Ook Nuenen 
draagt haar steentje bij aan de bouw 
van woningen voor de Nuenense be-
volking en anderen die Nuenen een 
aantrekkelijke gemeente vinden om 
in te wonen. Geef ze eens ongelijk. 
Met de uitbreiding van Nuenen West 
en diverse kleinere projecten en ka-
vels voegt Nuenen de komende 10 
jaar meer dan 1500 woningen toe aan 
de bestaande woningvoorraad. Dit af-
gezien van de ruim 150 tijdelijke tiny 
houses en de door de Metropoolregio 
gewenste 1000 uitbreiding met 1000 
woningen!

Sommige groepen zeggen, om diver-
se redenen, dat dit nog te weinig is. 
We zouden de hoogte in moeten, al 
het openbare groen moeten benut-
ten of in het buitengebied moeten 
bouwen. W70 vraagt zich echter af of 
we zo door moeten gaan en verstede-
lijking een hogere prioriteit moeten 
geven dan het behoud van het nog 
bestaande dorpse karakter van Nue-
nen met haar kerkdorpen. Juist datge-
ne dat Nuenen zo aantrekkelijk maakt. 

In de afgelopen perioden hebben we 
kunnen zien dat het dorp de bewo-

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

Het voorjaar 
komt eraan, de eerste lammetjes 
zijn weer geboren. Rond 1980 start-
te schapenhouder Cor Adriaans, 
toen nog in Stratum, een actie om 
voor 25 gulden een lammetje te 
adopteren. Daartoe hield hij jaar-
lijks twee zondagen op rij open huis 
in de schaapskooi aan de Puttense-
dreef. Zijn zoon Rob zette de open 
dagen voort toen hij in Nuenen 
kwam wonen en hele gezinnen 
hebben geknuffeld met de schatti-
ge diertjes op zijn boerderij op 
Vaarle. Op de foto Rob met Hermes, 
het schaap met de zes poten dat 
hier in 2003 werd geboren.
Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 330.

20 maart:   
Landelijke    
Opschoondag
Dit jaar vindt de Landelijke Op-
schoondag, in aangepaste vorm, 
plaats. Doe mee en maak op zaterdag 
20 maart een opschoon-ommetje. 
Dit kleine meisje is al begonnen met 
de Landelijke opschoondag.
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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

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

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

Dit hulpmiddel heet HandyFix en is 
bedoeld om het aan- en uittrekken 
van steunkousen zelfstandig uit te 
voeren. Het is geschikt voor alle the-
rapeutische elastische kousen. Met 
behulp van HandyFix hoeft u niet zo-
ver te bukken en heeft u minder 
kracht nodig om uw kousen aan- of 
uit te trekken. Dit hulpmiddel zorgt 
ervoor dat u uw zelfstandigheid te-
rugkrijgt en er mogelijk geen mantel-
zorg of thuiszorg nodig is voor de 
steunkousen. Er zijn diverse soorten 
hulpmiddelen op de markt om het 
aan- en uittrekken van steunkousen 
te vergemakkelijken. De HandyFix of 
een van de vele andere steunkous 
hulpmiddelen kunt u samen met mij 
uitproberen om vervolgens tot een 
keuze te komen welk hulpmiddel het 
beste bij u past.

ergotherapie

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 maart 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 21 maart 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 21 maart 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Zaterdag 20 maart 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 21 maart 09.30 uur en 11.00 
uur: Harrie van den Boomen; overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
-Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Karel Smits;
Willemien Coolen - van Santvoort; 
Harrie van den Nieuwenhof; Julia 
Moonen - Kwinten; Janus Moonen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Levi van 
den Reek. Wij wensen hem en zijn fa-
milie van harte proficiat en veel ge-
luk.

In onze parochie is overleden Giel 
Meulendijks, Berg 36 B. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 

sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 maart 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties 
Frans van de Sande; Martinus Don-
kers, Hanneke Donkers - van Acht en 
Maria Donkers - Bekx; Leo Donkers en 
Mien Donkers - Wijnen. 

Mededelingen 
Afgelopen week is Frans van de San-
de van Ter Warden 20 op 70-jarige 
leeftijd overleden. 
We wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe met het verwer-
ken van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 maart 09.30 uur: viering 
met orgelspel, voorganger pastor P. 
Clement.

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

Kerkelijk werker Pieter Flach zal in de 
dienst van 21 maart voorgaan op de 
5e zondag in de veertigdagentijd. 
Opnieuw zal een onderdeel van ‘8 
keer liefde doen’ aan de orde komen. 
In het veertigdagenproject van de 
Groene Kerk zal het gaan over ‘duur-
zame boodschappen en fairtrade’. De 
collecte is bestemd voor het veertig-
dagentijdproject van de PKN. De link 
voor de livestream kunt u vinden op 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding. U 
wordt van harte uitgenodigd om 
deze dienst mee te vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 18 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Cyrillus, bisschop 
van Jerusalem en kerkleraar.
Vrijdag 19 maart. 17.00 uur Kruisweg; 
18.00 uur gezongen H. Mis, H. Jozef, 
echtgenoot van H. Maagd Maria en 
patroon van de Kerk; gedachtenis 
van de Vasten. 
Zaterdag 20 maart. 09.00 H. Mis van 
de Vasten. 10.30 uur Godsdienstles-
sen. 
Zondag 21 maart. Passiezondag. 
08.00 uur gelezen H. Mis; 10.30 ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 22 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Passietijd.
Dinsdag 23 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Passietijd.
Woensdag 24 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Passietijd; gedachtenis van H. 
Gabriël, aartsengel.

                      

Frans van de Sande

Wat ga je gemist worden…
Bedankt voor alles!

29 mei 1950 - 12 maart 2021

Ter Warden 20, 5674 XD Gerwen 

Wij nemen op 19 maart in besloten kring afscheid.

Rieky van de Sande-de Koning
Femke en Casper, Karlijn & Koen

Bram en Marijke, Sam & Daan

Compensatie eigen risico
Heeft u de afgelopen 3 jaar het eigen risico in ziektekostenverzekering 
gebruikt? Mogelijk dat u voor onderstaande vergoeding in aanmerking 
komt: ‘Uitvoeringsregeling Compensatie Verplicht Eigen Risico Zorgver-
zekeringswet Gemeente Nuenen’.

Het doel van deze tegemoetkoming 
is om mensen met hoge zorgkosten 
te compenseren voor het verplichte 
eigen risico Zorgverzekeringswet

Men kan een aanvraag doen bij de 
gemeente van inwoning indien 
sprake is van chronisch ziek of ge-
handicapt en als hij/zij gedurende 
de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 
aaneengesloten jaren zijn/haar ei-
gen risico op grond van artikel 19 
van de Zorgverzekeringswet heeft 
opgemaakt. 

De tegemoetkoming 2020 kan wor-
den aangevraagd van 1 februari tot 1 
april 2021 bij de gemeente Nuenen. 

Nuenen

Op het Gemeentehuis en bij de CMD 
Aan de Berg, liggen aanvraagformu-
lieren klaar.

De hoogte van de tegemoetkoming 
bedraagt in 2020 € 385,- (per aanvra-
ger) voor een belanghebbende met 
een jaarinkomen tot en met 110% 
van het sociaal minimum en € 300,- 
voor een belanghebbende met een 
jaarinkomen van 111% tot en met 
130% van het sociaal minimum. 

Uit deze informatie kunnen geen 
rechten ontleend worden.

Men dient te voldoen aan onderstaande inkomenstoets:

vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal: 
  110%  130% 
Gehuwd/samenwonend 
per partner  € 10.984,- € 12.981,- 
Alleenstaande  € 17.098,- € 20.207,- 

voor de doelgroep, vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd, met een jaarinkomen van maximaal: 
 110% 130%
Gehuwd/samenwonend 
per partner € 11.751,- € 13.888,-
Alleenstaande ouder € 17.071,- € 20.175,-

Het nieuwe boek van Nuenenaar Willem van Ravestijn

‘Sergej’
Vrijdag, 12 maart, verscheen het nieuwe boek van Willem van Ravestijn. 
Zijn zesde thriller, opgedragen aan de Russische journaliste, Anna Polit-
kovskaya die vermoord werd door het Russische systeem.

‘Sergej’ is op de eerste plaats een 
thriller, maar het verhaal overstijgt 
dit niveau door de diep-menselijke 
dramatiek die aan het licht komt als 
Sergej vertelt over zijn dappere moe-
der en waar zij als journaliste voor 
stond. Het zal u niet verbazen dat er 
aldus ook ernstige misdaden onthuld 
worden die onder de verantwoorde-
lijkheid van het regiem van president 
Poetin hebben plaatsgevonden.

Het boek breekt een lans voor demo-
cratie en persvrijheid en zet zich af te-
gen regimes die deze vrijheden on-
derdrukken… 

Over de auteur
Willem van Ravestijn werkte bij de 
Landmachtinlichtingendienst van 
1966 tot 1995. Hij was in actieve 
dienst tijdens de Tsjecho-Slowakije 
en Polencrises en tijdens de eerste 
Golfoorlog (1990-1991). Hij had di-
verse functies, onder andere die van 
traffic-analist en bureauhoofd Inlich-
tingen B3. Hij verliet het leger op zijn 
ambtelijk hoogtepunt: als civiel amb-
tenaar op het niveau van luitenant-
kolonel.
Al zijn thrillers zijn ook te koop via 
www.willemvanravestijn.nl.

Boekgegevens
Titel: Sergej - De geheime dossiers 
van Anna Velikovskaja
Auteur: Willem van Ravestijn 
ISBN: 9789464311396
Verkoopprijs: € 21,50 

In ‘Sergej - De geheime dossiers van 
Anna Velikovskaja’ van Willem van 
Ravestijn uit Nuenen wordt het ver-
haal van de zoon van een wereldbe-
roemde Russische journaliste verteld. 
Sergej wordt bijgestaan door ex-
agent Johan de Witt en samen trek-
ken zij door Wit-Rusland en Letland 
achtervolgd door de Russen. Deze 
spannende thriller wordt sinds vrij-
dag 12 maart uitgegeven door Uitge-
verij Boekscout.

Sergej, zoon van Anna, een wereld-
beroemde Russische journaliste die 
vermoord is door het Russische regi-
me, is na de dood van zijn moeder, op 
12-jarige leeftijd ondergedoken. Als 
hij volwassen is vraagt hij asiel aan bij 
de Nederlandse consul in Rusland 
omdat de Russische geheime dienst 
hem zoekt. Een Nederlandse gehei-
me dienst geeft ex-agent Johan de 
Witt, opdracht om Sergej - in het ge-
heim - op te halen. Wat volgt is een 
kat-en-muis-spel tussen Johan en 
Sergej enerzijds en de Russen en hun 
bondgenoten anderzijds. Een adem-
benemende tocht door Wit-Rusland 
en Letland, opgejaagd door nietsont-
ziende Russen en hun acties, is het 
gevolg. Loopt dit goed af?

Partij Tegen   
De Burger
Het aanbod aan partijen is ruimschoots gemeten
Zelfs zo groot dat je niet snel zult weten
Of je, door te gaan stemmen
Het virus zult gaan versnellen of remmen
Een wirwar aan posters vult het verkiezingsbord
Jammer dat Rutte soms met een snorretje afge-
beeld wordt
Het ‘melkmeisje’ Lilianne Ploumen uit Maastricht
Is voor de PvdA een groot licht met een lachend 
gezicht
Partij Tegen de Burger is een initiatief van De 
Speld
Alleen samen krijgen we u eronder, maar zonder 
geweld.

Joke van Overbruggen©

Handicamp  
weekend verplaatst 
naar 2022
Graag informeren wij u over de stand 
van zaken ten aanzien van het Handi-
camp-weekend, dat gepland staat 
van 28 t/m 30 mei. Het bestuur van 
Stichting Handicamp, heeft ge-
meend het Handicamp-weekend van 
2021 ook af te moeten gelasten.

Hoewel er verschillende versoepelin-
gen zijn aangekondigd en het vacci-
neren is begonnen, weten we niet of 
de versoepelingen en het aantal ge-
vaccineerde mensen rond eind mei 
voldoende zal zijn om een veilig Han-
dicamp weekend te kunnen organi-
seren.

Daarom menen wij, hoe jammer we 
dat ook vinden, er goed aan te doen 
om het er ook dit jaar niet op aan te 
laten komen, en reeds tot afgelasten 
te beslissen. Wederom is bij deze 
overweging het feit dat juist de doel-
groep van onze stichting een groep 
mensen betreft met veelal een wat 
kwetsbaardere gezondheid, door-
slaggevend geweest. Wij achten het 
geen haalbare kaart om in mei geza-
menlijk een weekend te gaan kampe-
ren en gasten te ontvangen, zonder 
daarmee een ernstig gezondheidsri-
sico te creëren voor deelnemers, gas-
ten en bezoekers. We hebben het 
met camping Beringerzand, waar het 
weekend dit jaar plaats zou vinden, 
zo kunnen regelen dat we daar in 
2022 terecht kunnen.

Zodra de nieuwe datum bekend is la-
ten wij u dat weten. Wij hadden ge-
hoopt u rond deze tijd een ander be-
richt te kunnen sturen, maar helaas. 
Blijf allen gezond en zorg goed voor 
elkaar.
https://handicamp.nl/
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Hier heu r ik thu i s©

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

Paulus Schäfer, gypsy jazz gitarist

Canon van 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 

1821-2021

Landgoed 
Latesteyn

Aan de Pastoorsmast 18 vinden we 
Het Bijna Thuis Huis (hospice) 
Latesteyn. Het ligt er op een prachti-
ge plek in het bos. Sinds mei 2019 is 
het hospice daar gevestigd. Fons Lin-
ders heeft de tuin rondom Latesteyn 
aangelegd. De beplanting zorgt er-
voor dat ieder jaargetijde zijn eigen 
uitstraling heeft. Via de met rodo-
dendrons omzoomde oprijlaan, kom 
je bij het huis. Daarachter loopt het 
terrein verrassend verder en gaat 
over in het bos waarin ook een ven 
ligt. Gasten en bezoekers kunnen er 
heerlijk wandelen.

Fenomenaal zijn de opzwepende gitaarsolo’s van 
Gerwenaar Paulus Schäfer. Hij geeft de muziek 
van de legendarische Django Reinhardt een 
eigentijds jasje met behoud van de traditie. 
Zijn nieuwste project ‘The Five Great Gui-
tars - Black Magic Woman - The music of 
Santana’ doet niet onder voor Django’s 
‘Quintette du Hot Club de France’ uit 1934. 
Ultieme gypsy swing met alleen snaarin-
strumenten. Zijn gitaar brengt Paulus over-
al. En de hele wereld weet hem in Gerwen te 
vinden voor gitaarlessen en optredens.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

na aankomst meteen door naar 
Green Bay in Wisconsin, waar volle-
dige Oost-Brabantse katholieke ko-
lonies ontstonden.
Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Aan de Pastoorsmast 18 vinden we 
Het Bijna Thuis Huis (hospice) 
Latesteyn. Het ligt er op een prachti-
ge plek in het bos. Sinds mei 2019 is 
het hospice daar gevestigd. Fons Lin-
ders heeft de tuin rondom Latesteyn 
aangelegd. De beplanting zorgt er-
voor dat ieder jaargetijde zijn eigen 
uitstraling heeft. Via de met rodo-
dendrons omzoomde oprijlaan, kom 
je bij het huis. Daarachter loopt het 
terrein verrassend verder en gaat 
over in het bos waarin ook een ven 

Fenomenaal zijn de opzwepende gitaarsolo’s van 
Gerwenaar Paulus Schäfer. Hij geeft de muziek 
van de legendarische Django Reinhardt een 
eigentijds jasje met behoud van de traditie. 

‘Quintette du Hot Club de France’ uit 1934. 

strumenten. Zijn gitaar brengt Paulus over-
al. En de hele wereld weet hem in Gerwen te 

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

1853 
Emigratie naar Noord-Amerika
Zo’n vijftig inwoners van Nuenen en 
Gerwen emigreerden naar de Ver-
enigde Staten. Zo ook het gezin van 
Jan en Elisabeth Maas met hun ze-
ven kinderen van het Laar in Gerwen 
en hun buren Gijsbert Verhagen met 
vrouw en zeven kinderen. Ze reisden 

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

Album ‘Rainchasing’ verschijnt nummer voor nummer online

Nieuwe gitaarmuziek van 
Erik Verhoef
Na zijn Spaanse cd ‘Aviso de Otoño’ (‘Bericht van de herfst’) uit 2017 
brengt Erik Verhoef verrassend nieuw instrumentaal gitaarwerk uit, on-
line. Afgelopen vrijdag plaatste hij het derde nummer van het album 
‘Rainchasing’ op de bekende streaming platforms.

Andere muzikale projecten
Erik was eerder al regelmatig te zien en 
te horen. Hij speelde bij Galerie Bon-
nard tijdens de opening van exposities. 
Ook trad hij samen met Marcel Mulders 
en Merijn den Boer op in ‘De Cacaofa-
briek’ met herkenbare, akoestisch ge-
speelde nummers uit de Top2000. 
Daarnaast is Erik gitarist en muzikaal 
leider van de ‘Neil Diamond Memories 
Tribute Band’, 11 professionele en be-
vlogen muzikanten, die de passie delen 
voor de legendarische muziek van Neil 
en zijn beste concerten.

‘Rainchasing’ is een instrumentaal al-
bum. Erik speelde de gitaarmuziek 
(akoestisch, elektrisch en bas) zelf in, 
evenals de percussie. Mastering: the 
Mastering Factory. Artwork: Marco de 
Rover. Het album is te vinden Spotify, 
YouTube Music, Deezer en iTunes. Op 
www.erikgitaar.nl vind je meer infor-
matie over Erik.

‘Rainchasing’, naar het gelijknamige al-
bum, is een energieke compositie 
waarin regen en zonneschijn elkaar in 
geluid afwisselen. Een ander instru-
mentaal muziekstuk, ‘Owl Mountain 
Mystery’, gaat over een trein vol kost-
baarheden die Hitler richting Polen 
stuurde in de Tweede Wereldoorlog. 
Een onopgelost mysterie: heeft die 
treinreis werkelijk plaatsgevonden? 
Waar is de trein gebleven? Liggen de 
schatten nog ergens verborgen in het 
tunnelstelsel? Het kloppen van ge-
lukszoekers op de muren in de tunnels 
is terug te horen in de percussie….

Erik’s oudste dochter Merlijn inspi-
reerde hem om een akoestische gi-
taarcompositie op te nemen, die het 
mooiste klinkt met een koptelefoon. 
Een elektrische gitaar klinkt links en 
rechts en symboliseert de grote en 
kleine kringen in het water op haar 
geboortekaartje. “Als je het nummer 
afspeelt op een telefoon, verschijnt 
een kort filmpje waarbij de beweging 
van de kringen te zien is”, licht Erik 
toe. “Het komende jaar ga ik meer uit-
geven binnen het thema ‘Rain-
chasing’, tot het hele album online 
staat. Het is de moeite waard om re-
gelmatig terug te komen, want er 
komt iedere maand een nieuw num-
mer uit”, vertelt hij enthousiast. Ook 
op YouTube is Erik terug te vinden. 
Daar staat onder andere een bewer-
king van het winnende songfestival 
liedje ‘Arcade’ uit 2019 van Duncan 
Laurence.

De prijs is het bewijs! 
De reclameslogan ‘De prijs is het bewijs!’ was ooit in gebruik bij een groot kleding-
warenhuis en diende ter ondersteuning van een andere leus die aangaf dat de kle-
ding van deze winkels ‘toch voordeliger’ was. Omgekeerd wordt een hogere prijs 
wel eens ingezet om te bewijzen dat het geleverde van uitstekende kwaliteit is. 
‘Niet goedkoper, wel beter’, liet een internetprovider ooit weten. Kijken we naar de 
huizenmarkt, dan zeggen de hoge prijzen van dit moment niets over kwaliteit, 
maar wel dat de krapte op de woningmarkt enorm is. De gemiddelde prijs voor een 
verkochte bestaande woning bedroeg eind vorig jaar €365.000,- en dat is 11,6% 
meer dan een jaar eerder. Dus de woning is in een jaar tijd meer dan 10% in waarde 
gestegen, waarschijnlijk zonder dat er aan de kwaliteit noemenswaardig veel is 
veranderd. De prijzen stijgen omdat er enorme schaarste is. Legers belangstellen-
den bieden flink boven de vraagprijs. En lenen is goedkoop, dat blijft helpen. 
De economen van de Rabobank hebben inmiddels hun verwachting voor dit jaar 
naar boven toe bijgesteld. Ze rekenen erop dat de huizenprijzen gemiddeld met 
8% gaan stijgen, waar ze eerder uitgingen van 5,5%. De bijstelling naar boven 
heeft te maken met betere economische vooruitzichten. De coronacrisis heeft - zo 
verwachten de RABO-economen - toch een minder negatieve invloed dan eerder 
verwacht. Daarnaast wijzen ze op de aanhoudende krapte op de woningmarkt en 
de lage hypotheekrente. 
De gemiddelde prijs van een verkochte woning kruipt dit jaar dus richting 
€395.000,-. Dat is slecht nieuws voor de starters met een modaal inkomen. Zij kun-
nen gemiddeld niet meer lenen dan €166.500,- (eenverdiener) of €300.000,- (twee-
verdieners). Starters zijn dus niets opgeschoten met de afschaffing van de over-

drachtsbelastingverlaging begin dit jaar. Die heeft er alleen toe 
geleid dat beleggers in het laatste kwartaal van vorig jaar 

nog massaal hun slag hebben geslagen. Terwijl - zoals 
voorspeld - het financiële voordeel voor de starters in-
middels moeiteloos teniet is gedaan door de prijsver-
hogingen.

Het woningtekort zal de komende jaren nog verder stij-
gen, zelfs als er na de verkiezingen een daadkrachtige 

minister van Wonen aan de slag gaat. Je hoeft geen 
hoogleraar te zijn om die voorspelling te kunnen doen. Dus 

de vooruitzichten voor starters blijven helaas onverminderd 
somber. Mooier kunnen we het niet maken, makkelijker 

ook niet, om te besluiten met een variatie op een re-
clameslogan die de Belastingdienst inmiddels ook al 
niet meer gebruikt. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Een nieuwe lente    
op Weverkeshof
Wat waren we nu graag open geweest om Nuenen te laten kennismaken 
met onze lammetjes van het Drents heideschaap op Weverkeshof. De 
twee zwarte lammetjes, een ooi en een ram, van een wit schaap en waar-
schijnlijk, als u dit leest, lopen er al veel meer in de schapenwei aan de 
kant van de Roosdonkse molen.

Hoe en wanneer laten we u weten via 
de krant, Facebook en onze website 
(www.weverkeshof.nl) . 
Een nieuw en zonnig begin. Nog even 
wat Maartse buien en onbesuisd, nog 
onbekend, April en dan breekt de zon 
echt wel door voor ons Nuenenaren.
Dan, we horen wel wanneer en hoe, 
kunnen we de poort van Weverkeshof 
weer openzetten. Dan kan iedereen 
komen kijken naar onze lammetjes 
van het Drents Heideschaap, de lam-
metjes van de Toggenburger geiten 
die we in april verwachten en naar de 
kuikens die met Pasen uit het ei ko-
men. Dat laatste zonder publiek dit 
jaar, maar ze komen er echt wel uit.

De vrijwilligers staan ook te popelen 
om bezoekers te ontmoeten, want re-
ken maar dat het winterwerk echt 

Een goed idee om er even langs te lo-
pen en te beleven dat 2021 ook veel 
goeds in petto heeft! En je met eigen 
ogen en een voorjaarsglimlach kunt 
zien dat het bij Weverkeshof gewoon 
doorgaat.
Nee, we gaan nog niet open, dat mag 
nog niet en dat kan nog niet. Onze 
vrijwilligers zijn veelal de jongsten 
niet meer en daar zijn we zuinig op.

De dierverzorgers hebben in de lock-
down dapper en fantastisch doorge-
werkt, met inachtneming van alle vei-
ligheidsregels. 2x Per dag en dat iede-
re dag, moeten de dieren verzorgd 
worden en dat is de hele winter door 
gebeurd. De tuinploeg is vorige week 
ook begonnen, want we gaan wel al-
les voorbereiden voor de opening er-
gens de komende maanden.

minder gezellig was: afstand houden, 
na het werk weer snel veilig naar huis, 
te weinig collega’s zien en spreken.
Maar als we straks weer opengaan, 
kraait, mekkert, knort, balkt, tokt, 
zoemt, bloeit en groeit alles weer!
En daar loopt u dan ook weer te kuie-
ren en te genieten van ons paradijsje 
aan de Hooijdonkse beek.

Kopje koffie, wijntje, (klein-)kinderen 
in de zandbak, bij de glijbaan. Gezellig 
weer aan de praat met al die gelijkge-
stemde Nuenenaren, die u soms ook 
al maanden niet meer hebt gezien en 
gesproken.
Velen hebben dan hopelijk al een da-
tum voor de 2e vaccinatie, minstens 
voor de 1e, en soms alles al binnen. 
Dan lopen we hier weer rond met fa-
milie en vrienden, hopelijk dichterbij 
dan 1,5 meter.
Dan hebben we het weer over: “weet 
je nog van 2020 en afgelopen winter?”.
Afgelopen, maar niet vergeten. Dub-
bel genieten en nog bewuster je zege-
ningen tellen.

We houden jullie allemaal op de 
hoogte, want ook wij willen weer 
open en iedereen laten genieten van 
ons aller Weverkeshof.
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Dorpsraad Lieshout    
volgt stappen in Heuvelplan
Inmiddels zijn er door de diverse partijen weer stappen gezet voor het 
‘Heuvelplan’, de centrumontwikkeling in Lieshout. Dorpsraad Lieshout 
volgt hier nauwgezet de situatie om zo een bijdrage te leveren aan een 
goede en faire procedure met een juiste hoeveelheid inspraak voor ie-
dereen. Om die reden is weer voortgangsinformatie opgehaald bij de ver-
schillende partijen.

Laatste woord
Dat de gemeente inmiddels ook een 
overeenkomst met de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij ‘Ruimte-
voor-Ruimte’ heeft gesloten is al lan-
ger bekend en uitgebreid gepubli-
ceerd. Wat minder bekend is, is dat 
het geld wat hierdoor vrijkomt niet 
per sé voor het centrum-ontwikke-
lingsplan ingezet hoeft te gaan wor-
den. Besteding aan dat Heuvelplan is 
één van de mogelijkheden: er zijn 
méér mogelijkheden: daarom zal de 
gemeenteraad hier uiteindelijk het 
laatste woord over hebben.
Dorpsraad Lieshout is blij met de 
zorgvuldige stappen die gezet wor-
den in dit precaire proces: het gaat 
immers om het hart van het dorp en 
dus wordt er ‘veel gevonden’ van de 
plannen. Het is dan ook goed te con-
stateren dat er naar elkaar geluisterd 
wordt en het plan, met mee-weging 
van alle meningen, vakkundig in el-
kaar gezet wordt.

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

Stappen
De gemeente Laarbeek heeft als stap 
in de realisatie van het plan het pand 
op adres Heuvel 7 aangekocht. Dit 
pand speelt een belangrijke rol in het 
plan. Daarnaast heeft Rialto vastgoed 
een voorlopige koopovereenkomst 
gesloten met de huidige eigenaar van 
de ‘oude’ Rabobank. Naast de verwer-
ving van de benodigde grondposities 
is men ook druk bezig om de uitstra-
ling van het plan in de juiste ‘looks’ te 
krijgen. Hiervoor zijn er zogenaamde 
‘atelier-sessies’ met de Heemkunde-
kring en de Bond Heemschut zodat 
‘uitstraling en massa’ afgestemd kun-
nen worden. Doel is immers dat het 
plan gaat passen in de architectuur 
van de kern van Lieshout én dat daar-
bij alle ‘kundige meningen’ meegeno-
men zijn. Dorpsraad Lieshout is erg bij 
met deze sessies: op deze wijze wor-
den immers de kundige meningen di-
rect betrokken. Daarnaast is het na-
tuurlijk ook begrijpelijk dat niet iedere 
mening ingepast kan worden: een 
aanvaardbaar compromis is dan ook 
een prima streven.

Parkeren bij de kerk
Dorpsraad Lieshout heeft ook contact 
opgenomen met de parochie over de 
mogelijke realisatie van parkeerplaat-
sen bij de kerk. De parochie heeft aan-
gegeven hieraan mee te willen wer-
ken als dat voor de kern van Lieshout 
van belang is. Mocht dit worden gere-
aliseerd dan zijn er wel enkele duide-
lijke voorwaarden aan verbonden. Zo 
wil men niet dat er hiervoor bomen 
worden gekapt, wil men dat er sprake 
is van ‘natuurlijke parkeerplaatsen’ 
(dus geen asfalt) en dat er een opgang 
komt naast de huidige opgang, zodat 
de oude poort niet beschadigd wordt. 
De parkeerplekken zijn voor de kerk 
zelf niet noodzakelijk liet de parochie 
ons weten.

Er worden volop stappen gezet bij de ont-
wikkeling van het Heuvelplan in Lieshout 

Digitale Workshop 24 maart: 

Zoveel keus in  
de supermarkt, 
wat kies je dan?
Stel, je vindt dierenwelzijn belangrijk 
en je bent milieubewust. Je staat 
voor het schap van de kipfiletjes en je 
denkt: “Ga ik voor de dure biokip of is 
die scharrelvariant goed genoeg. En 
als ik boontjes wil eten, neem ik dan 
die biologische uit Senegal of ga ik 
voor de gewone Nederlandse. Zoveel 
keus, wat moet een welwillend 
mens? Die lekkere yoghurt met aard-
beien of de plantaardige variant? 
Max Havelaar of UTZ? 

Al deze keuzes en nog veel meer ko-
men aan bod in de digitale workshop 
‘God in de supermarkt’. Alfred Slomp, 
schrijver van het boek ‘Superwaar’, 
gaat met ons mee de supermarkt in 
en brengt licht in de wirwar van keu-
zes en keurmerken zonder belerend 
vingertje.

U kunt de workshop gewoon thuis 
volgen via Zoom op woensdagavond 
24 maart. Heeft u nooit met Zoom 
gewerkt, wij helpen u op weg. De 
Zoomlink en alle verdere informatie 
is te vinden op de website van de Pro-
testantse kerk: www.pgn-nuenen.nl.

De workshop is gratis, wel vragen wij 
na afloop een vrijwillige bijdrage om 
de onkosten te dekken. Dus schuif 
gezellig aan op 24 maart en maak sa-
men met ons een digitaal rondje 
door de supermarkt. We gaan er zon-
der schuldcomplex weer uit, maar 
boodschappen doen zal nooit meer 
hetzelfde zijn.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 11

Horizontaal: 1 onderdaan 6 bordpapier 12 zonderling 13 hijstoestel 15 edelmetaal 
18 land in Europa 20 schrijfgerei 21 herkauwer 23 voertuig 24 omslag 26 huzarenstukje 
28 durende vijandschap 29 reeks 31 wapen 33 Spaanse titel 34 jong dier 36 al 38 plant 
41 rondrit 43 loodrecht 45 zijde 47 water in Utrecht 49 vaartuig 51 barenspijn 
52 dienstkleding 55 evenwichtig 58 vorstentitel 59 geestdrift 60 strekking 61 slaginstrument.

Verticaal: 2 planeet 3 knaagdier 4 nuk 5 lidwoord 7 indien 8 kerkgebruik 9 seconde 
10 godsspraak 11 vrucht 14 woonplaats 16 Europeaan 17 bewijsstuk 18 ooit 19 vochtig 
22 Open Universiteit 25 elk 26 sedert 27 lijst 28 schoonmaakgerei 30 strafwerktuig 
32 mondstuk 35 vis 36 gelijkspel 37 deel v.e. boom 38 nihil 39 sneeuwval 
40 man van adel 42 domoor 44 en andere 46 ontkenning 48 ploegsnede 50 roofvogel 
53 Europeaan 54 mannelijk dier 56 afslagplaats bij golf 57 mop.

H B A R K E E P E R S

S O P C U P B O S S E C

T R O P E N B S P A T I E

O D E R D E L F T Z A N D

R E M S V A L R R E E

M A R M E C E E L T R

A A R D K U N D E

T P L A G J G E S P S

I E R K F A N R L A T

R I E M B A C O N Z O D E

A G E N D A K E M O T I E

N E K A A S Z E E S O L

N A L L E S E T E R S

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

Oplossingen wk 10
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

DOELPUNTLOOS

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.

ACTIE
ADIEU
AKSEN
CHARME
EMBRYO
FITHEID
FONDUE
HUISALTAAR
KAKELEN
KAPER
KARTON
KEGEL
KLANT
KLEERMAKER
KORFBALLER
KRAPTE
KROAAT
MAANLICHT
MENINGITIS
NOTOIR
ONWEL
PERSCHEF
PEUTER
RAGEN
RENET
REPEL
REUZEL
REVIVAL
SALDO
SCALPEREN
SNARS
SNURKEN
SPARREN
SPIES
TALUD
TEGENOVER
VANGARM
VENTER
VERGOEDING
VISJE
VUURHAARD
WERVEN

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

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

9 4 2 7
8 3

3 2
6 1 5

7 2
3 2 1

5 6
6 4
9 7 8 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 9, Mw. E. Frensch, Nuenen.

Boord 14 Nuenen
040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Wij hopen binnenkort te beginnen met 
de asperge daarom zijn wij opzoek naar

enthousiaste medewerker(ster)s 
voor de verkoop ervan.

Voor meer informatie 
Kwekerij Jansen 
Boord 14, Nuenen 
info@kwekerij-jansen.nl

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

Klimaatalarm door heel Nederland
Ruim 35.000 mensen in heel Nederland sloegen zondag 14 maart alarm 
over de klimaatcrisis. Zo klonk het Klimaatalarm voor een groener en eer-
lijker klimaatbeleid massaal en luid in het hele land. Dit gebeurde in 44 
plaatsen door heel Nederland, de meesten deden mee vanuit huis, de 
tuin of het balkon. Het aantal deelnemers in parken of pleinen varieerde 
per gemeente van 9 mensen in Hoek, tot 700 in Groningen.

mee. Ook klonk in het hele land klok-
gelui, een actie van de Groene Kerken. 
Dit luid klinkende beroep op de poli-
tiek werd mogelijk gemaakt door 45 
lokale klimaatcoalities verspreid over 
het hele land. Vanwege corona was er 
niet één landelijke mars, maar werd 
het alarm op verschillende plekken in 
het land georganiseerd door lokale or-
ganisaties, die lokale klimaatcoalities 
hebben opgericht. 

Overal in het land klonk om 15.00 uur 
het Klimaatalarm. Een brede groep 
mensen met verschillende achtergron-
den vroeg zo vlak voor de verkiezingen 
aandacht voor de klimaatcrisis en de 
noodzaak van een eerlijker en daad-
krachtiger klimaatbeleid. Boeren, 
werknemers, wetenschappers, men-
senrechtenactivisten, mensen uit de 
zorg, grootouders, ondernemers, leer-
lingen, scholieren en studenten deden 

Bibliotheek Dommeldal organiseert 
gratis webinar voor ouders over media-
gebruik door kinderen van 0-6 jaar
In het kader van de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 2 april 2021) or-
ganiseert Bibliotheek Dommeldal een gratis webinar voor ouders: ‘Ik zie, 
ik zie wat jij niet ziet’.

Woensdag 31 maart, van 20.00 tot 
21.00 uur, neemt Denise Bontje van 
Mediasmarties.nl je tijdens het webi-
nar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ mee in 
het media aanbod voor jonge kinde-
ren. Welke media zijn beschikbaar? 
Waar moet je als ouders op letten en 
welke media passen in een gezond 
mediamenu voor jonge kinderen? 
Hoe zorg je voor de nodige balans?

Ouders hebben vragen 
over mediagebruik
Als ouder van een peuter of kleuter 
zul je gemerkt hebben dat je de afge-
lopen maanden steeds meer gebruik 
bent gaan maken van het beeld-
scherm. Misschien worstel jij nu ook 

met het vinden van een goede balans 
en maak je je zorgen om de scherm-
tijd van je kind? Meld je dan zeker aan 
voor dit webinar. Denise laat zien hoe 
je je peuter en kleuter op een bewus-
te manier in aanraking laat komen 
met media, zonder de balans uit het 
oog te verliezen. Door in te gaan op 
het combineren van voorlezen, kij-
ken, luisteren, spelen én doen. Met en 
zonder scherm. Binnen en buiten. Je 
krijgt praktische tips en er is ruimte 
voor het stellen van vragen.

Over Denise Bontje
Denise Bontje is gespecialiseerd op 
het gebied van taal en mediaopvoe-
ding én samen met Manon Bontje 
beheerder van Mediasmarties.nl, de 
online mediagids vol media voor kin-
deren van 0 - 12 jaar.

Aanmelden
Wil je ook praktische tips krijgen om 
een gezond mediamenu samen te 
stellen voor jonge kinderen? Meld je 
dan gratis aan via www.bibliotheek-
dommeldal.nl/activiteiten.

Dit webinar wordt gegeven tijdens 
de jaarlijkse Media Ukkie Dagen, een 
initiatief van Netwerk Mediawijsheid. 
Na aanmelding sturen wij je een re-
gistratielink toe.
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Hoofdtrainer Bas van der Leegte 
benoemd tot lid van verdienste 
bij afscheid TV Wettenseind
Afgelopen woensdag gaf hoofdtrainer Bas van der Leegte zijn laatste les 
aan de jeugd van TV Wettenseind. Hiermee komt een periode van 20 jaar 
lesgeven ten einde, met een mooi resultaat van 250 lessende leden onder 
vijf trainers. Bas neemt afscheid om meer thuis te kunnen zijn en tijd te 
besteden aan zijn gezin. 

van de kinderen die hij afgelopen ja-
ren allemaal les heeft gegeven. Ook 
‘zijn’ trainers hadden een warme af-
scheidsboodschap opgenomen.
Het laatste filmpje kwam van Dennis 
Ringeling die Bas bedankte voor de 

Tijdens zijn laatste middag les werd 
hij geïnterviewd door de Lokale Om-
roep Nuenen en kreeg hij uit handen 
van Voorzitter van de Technische 
commissie, Dennis Ringeling, meer 
dan vijftig afscheidsfilmpjes te zien 

Bas van der Leegte (l) krijgt van Dennis Ringeling het certificaat en wordt Lid van Verdienste

Groen licht voor BCL 

gelijkheid daarvoor is het opstarten 
van buiten-badminton: dat is immers 
volgens de huidige richtlijnen wél 
toegestaan en ook mogelijk. Een eer-
dere lockdown-periode (in medio 

Omdat de sporthallen nog steeds ge-
sloten zijn heeft BCL naar een moge-
lijkheid gezocht om tóch de vereni-
ging bij elkaar te houden en op een-
of-andere wijze te activeren. Eén mo-

Badminton Club Lieshout gaat (her)opstarten: voorlopig alleen met buiten-badmin-
ton voor de jeugd. De jeugdbegeleiding staat er klaar voor!

De urn op het nachtkastje 
Als een dierbare is overleden, sta je voor de opgave om te gaan met een 
groot verlies. Een uitvaart die past bij de overledene en bij de manier 
waarop jij je hem of haar zult herinneren, is een belangrijk punt in het 
rouwproces. Op die dag neem je afscheid van het fysieke lichaam van je 
dierbare. Maar daarmee is het afscheid nemen niet klaar. Sterker nog, 
veel mensen zeggen achteraf dat de uitvaart pas het begin was van het 
proces van afscheid nemen. 

lijke invulling te geven aan je eigen 
diepere emotionele behoefte op dit 
moment. 

Sommige mensen voelen bij het 
vasthouden van de urn weer die ver-
bondenheid. Anderen hebben dat 
totaal niet. Neem de tijd om een keu-
ze te maken en overhaast niets. 
Meestal ontstaat ergens in het rouw-
proces een natuurlijk moment waar-
op je weet en voelt wat er met de as 
moet gebeuren. 

In de maanden en jaren die daarna 
volgen zijn er steeds weer nieuwe 
momenten van afscheid nemen. Zo is 
ook het moment waarop je na de cre-
matie de urn kunt ophalen, voor ve-
len een beladen moment. Zomaar in-
eens sta je dan buiten met een urn in 
je handen. Ga je de persoon waarvan 
je zo veel houdt in de kofferbak ver-
voeren of houd je de urn onderweg 
op schoot? En thuis? Ga je de as uit-
strooien omdat de overledene vrij-
heid en de natuur heel belangrijk 
vond? Of voelt het beter om de as te 
bewaren in een mooie (zelfgemaak-
te) urn? Is de nabijheid voor jou be-
langrijk en verwerk je misschien een 
deel van de as in een tatoeage of een 
sieraad? 

Voor mijn werk als rouwcoach kom ik 
bij mensen thuis en zie ik hoe belang-
rijk een juiste keuze is voor de ver-
werking van het verlies. Misschien 
moet de urn wel op het nachtkastje 
staan. Misschien leg je de urn wel ie-
dere avond naast je in bed. Het zijn 
allemaal manieren om een persoon-

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Dit gaat toch wel erg ver…
Afgelopen week is er door een aantal belangengroeperingen uit Nuenen-Zuid een brief 
aan de commissaris van de Koning verzonden betreffende het ‘disfunctioneren’ van 
wethouder Van Brakel in onder andere de dossiers Bestemmingsplan Nuenen-West en 
Mobiliteitsvisie Nuenen.

Deze groeperingen pretenderen duizenden inwoners van Nuenen-Zuid te vertegen-
woordigen zonder dat hier enige onderbouwing aan wordt gegeven. Als onderteke-
naar van de brief wordt ook Platform Nuenen-Zuid, waarbij bedoeld wordt het Actie-
platform Nuenen-Zuid, genoemd. Dit Actieplatform heeft zich onmiddellijk gedistanti-
eerd van deze brief en geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest van de onderteke-
ning.

In de brief is sprake van forse persoonlijke aanvallen op de wethouder. Er worden ter-
men als misbruik van onderzoeksrapporten, manipulatie, onvolledig informeren van 
Raad en burgers en het doordrukken van persoonlijke voorkeuren door de briefschrij-
vers gebezigd. Verder wordt ook het democratisch besluitvormingsproces binnen de 
Nuenense gemeenteraad in twijfel getrokken, waarbij de Raad niet in staat zou zijn om 
eigen onderzoek te doen en/of een vuist te maken en er sprake zou zijn van misbruik 
van het ambtenarenapparaat.

Deze zeer zware beschuldigingen komen voort uit de onvrede van een aantal belang-
hebbenden met de uitkomsten van een zorgvuldig, langjarig bestuurlijk traject met 
ruime inspraakmogelijkheden, uitkomsten van onderzoeksrapporten, expertise van 
deskundigen en intensieve discussies binnen de gemeenteraad, dit alles binnen de ka-
ders van in het verleden door de gemeente gemaakte afspraken met marktpartijen 
over onder andere de ontsluiting van Nuenen-West en geldende afspraken in regiover-
band. 

De Raad heeft uiteindelijk de taak om na kennisname van de plannen en voorstellen 
van de wethouder en gehoord hebbende de inbreng van de betrokken bewoners een 
belangenafweging te maken, waarbij het belang van de hele gemeente Nuenen en 
haar inwoners voorop dient te staan.
Dat deze afweging mogelijk niet altijd in het voordeel uitvalt van een belangengroepe-
ring is spijtig maar onvermijdelijk in een democratisch proces. 

Door de vorm en inhoud van de brief aan de commissaris van de Koning lopen de op-
stellers het risico zichzelf te diskwalificeren voor de verdere maatschappelijke dialoog 
die nodig is om voor onze gemeente de meest optimale uitwerking van genoemde dos-
siers te realiseren. Deze actie zal verder de positie van onze gemeente in belangrijke dis-
cussies met de provincie over de toekomstige positie van Nuenen in de regio zeker niet 
positief beïnvloeden.

Wij roepen de andere fracties in de gemeenteraad op onze stellingname ten aanzien 
van bovenstaande handelwijze te ondersteunen.

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen
Jo Laeven, voorzitter bestuur PvdA Nuenen 

Brief van De Drijehornick aan de Gemeenteraad

Betreft: Collse Hoeve
Geachte leden van de gemeenteraad. Wij namen kennis van het feit dat er plannen 
bestaan de Collse Hoeve te slopen en op die plaats een parkeerterrein aan te leggen 
ten behoeve van tijdelijke woningen. Tegen een sloop van dit gebouw hebben wij 
grote bezwaren. Het is ons inmiddels bekend dat het pand (helaas) niet op de ge-
meentelijke of Rijksmonumentenlijst is opgenomen, maar gezien de historie van het 
pand en de betreffende locatie is behoud van het pand van grote waarde. 

Enige jaren geleden heeft heemkundekring De Drijehornick op verzoek van de ge-
meente Nuenen c.a. voor een dertigtal monumentenborden de teksten geleverd. Ook 
bij de Collse Hoeve is een dergelijk monumentenbord geplaatst. De tekst luidt: 

COLLSCHE HOEVE
Deze boerderij wordt al genoemd in de uitgiftebrief voor de gemeentegrenzen van 
Nuenen-Gerwen van Hertog Jan II in 1300. De kloosterorde van de Wilhelmieten in ’s-
Hertogenbosch werd in 1309 eigenaar van deze boerderij. Deze orde bevorderde van 
hieruit de ontginning van de Collse en Vaarlese Heide. In de 18e eeuw werd de boerde-
rij eigendom van de familie Van Coll. In 1985 werd ze verbouwd tot hotel-restaurant.

Wij willen als ‘waakhond’ van het erfgoed van Nuenen, Gerwen en Nederwetten plei-
ten voor behoud van in ieder geval het oude boerderijgedeelte. De vele aanbouwen 
bij de verbouwing en uitbreiding van het pand in 1985 tot hotel-restaurant zijn niet 
essentieel en hoeven dus wat ons betreft niet behouden te blijven. Wij doen echter 
een dringend beroep op u om te bereiken dat met de eigenaar afspraken kunnen 
worden gemaakt om bij een eventuele bestemmingsverandering van het perceel in 
ieder geval het hoofdgebouw, zijnde het voormalige boerderijgedeelte, te behouden. 

Met vriendelijke groeten,
Namens Heemkundekring De Drijehornick Nuenen-Gerwen-Nederwetten

Roland van Pareren, voorzitter. Ruud Bovens, secretaris

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

Duimen voor april
Het laatste concert van Cultuur Over-
dag in het Van Goghkerkje was eind 
november 2020. De vrijwilligers zit-
ten echter niet stil. Er wordt inmid-
dels druk nagedacht over het pro-
gramma voor het volgende seizoen 
(2021/22). Natuurlijk wordt ook beke-
ken wanneer de eerder geplande 
concertini alsnog, voor de zomer, 
kunnen plaatsvinden.
Op zondag 11 april staat in ieder ge-
val al een concertini van Harry Hen-
driks gepland. Op de website van 
Cultuur Overdag (www.cultuurover-
dag.nl) is altijd het laatste nieuws te 
vinden over de concerten en overige 
activiteiten.

jarenlange samenwerking. Dankzij 
de inspanningen van de Technische 
commissie en hoofdtrainer is er een 
solide basis neergezet waarop voort-
geborduurd kan gaan worden. 
Als laatste verrassing overhandigde 
Dennis aan Bas een certificaat waarop 
te lezen was dat het bestuur van TV 
Wettenseind hem heeft benoemd tot 
Lid van Verdienste vanwege al zijn in-
zet gedurende de afgelopen 20 jaar. 

Badminton Club Lieshout heeft groen licht gekregen om te mogen (her)star-
ten met buiten-badminton. Het zeven pagina’s tellende protocol is door de 
gemeente Laarbeek akkoord bevonden en dus kan de vereniging op 31 maart 
2021 weer opstarten: vooralsnog ‘buiten’ en vooralsnog ‘alleen met de jeugd’.

2020) heeft dat bewezen: toen heb-
ben de badmintonners al enkele 
maanden buiten-badminton ge-
speeld op het parkeerterrein naast 
sporthal ‘de Klumper’.

Issue bij dit buiten-badminton is na-
tuurlijk het weer. Bij rustig, redelijk 
windstil weer, valt er prima buiten te 
badmintonnen. Bij stormachtig weer 
is dat natuurlijk anders. Bij rustig 
weer zullen de badmintonners dus 
prima aan de slag kunnen: bij storm-
achtig weer, regen of andere narig-
heid wordt steeds, per keer beoor-
deeld of het verantwoord is om bui-
ten te sporten. De jeugdbegeleiding 
neemt hierin steeds de beslissing. 
Ander issue is natuurlijk het daglicht: 
daar biedt de zomertijd een oplos-
sing voor, want als de klok verzet 
gaat worden van wintertijd naar zo-
mertijd is het ‘s avonds één uur langer 
licht. Exact de tijd die nodig is om de 
jeugd te kunnen laten sporten.

Heropstart
Per 31 maart is het dan ook zo ver: 
BCL gaat (her)opstarten met buiten-
badminton, wederom op het par-
keerterrein naast sporthal ‘de Klum-
per’. Vooralsnog start de vereniging 
met alleen de jeugd. Alhoewel het, 
volgens de huidige regels, mogelijk 
zou zijn om ook de senioren buiten te 
laten badmintonnen is er voor geko-
zen om dat (nog) niet op te starten. 
O.a. het daglicht is hierbij een factor. 
Eind maart is het daglicht immers wél 
duidelijk langer aanwezig, maar nog 
onvoldoende om de senioren ook te 
laten spelen, aansluitend op de jeugd. 
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WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

Fauteuil Dolcinea 
in leder 
Nu € 1.850,--

Bank Borabora
2 zits laag 
in actieleder 
vanaf € 2.595,-- 

Bank Flint 2,5-zits 
in actiestof 

Nu € 2.595,--

Leolux Mayaya oyoy n & Mayaya uro
Scherp rp r gepepe ririr jijirir jrir sjsj d in in i Senso-lelel er

Bank
Mayon 2-zits
in leder Senso 
van € 3.565,--
Voor € 2.995,--

Showroom geopend 
op afspraak. 

Ook zondag 21 maart 11-17 uur

Showroom geopend: U bent welkom op afspraak. Bel 040 - 22 22 042
Wij nemen de tijd voor u en plannen minimaal 1 uur voor u in.

Showroom geopend: U bent welkom op afspraak. Bel 040 - 22 22 042

A C T I E S

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

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

ERVAREN TUINMAN GE-
VRAAGD Voor ± 4 uur in de 
week. 06-51336121.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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

Vacature ledenraadslid 

Coöperatie Ons Net Nuenen 

Het eerste gemeentebrede Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in 
Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het 
gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op. 

De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. Daarom 
vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het ondersteunen van 
projecten op het gebied van domotica zodat ouderen langer en veiliger thuis kunnen blijven wonen, een open 
WiFi-netwerk, en het plaatsen van een onderwijsrobot op scholen. 

De CONN kent een ledenraad, bestuur en een technische commissie.  

Er zijn twee vacatures in de ledenraad vrij gekomen.  

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden is als volgt: 

1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen ua. 
2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad. 

De ledenraad draagt de volgende kandidaten voor: 

- Frank van Welie, Nuenen
- Diana de la Rambelje – Baggermans, Nuenen

Deze kandidaten worden voorgedragen voor de vacatures die er zijn ontstaan.  

De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van de coöperatie. 
Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden ondertekend zijn  
(de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan ook per brief geschieden. 
Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk voor 20 april ontvangen zijn door Coöperatie OnsNet Nuenen U.A., 
postbus 257, 5670 AG Nuenen. Voor meer informatie zie www.connuenen.nl  

Namens de coöperatie, 

Het bestuur, 

i.o.  

Willem Ligtvoet, voorzitter, Hans Doffegnies, secretaris 
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