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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

Nieuw 
in Nuenen: 
Chefkok Lars 
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

NKV verlengt 
contract met 
hoofdcoach

Vrijdag 
heropening 
ALDI Nuenen

Deze week als bijlage. 
Hebt u deze niet ontvangen dan kunt u 

die ophalen bij Jumbo Ton Grimberg. 

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 27 op 
zondag 28 maart gaat om 02.00 
uur de klok één uur vooruit!

Nuenen Kapperdoesweg 8
Elke zondag open 

We mogen wee
r!

Kom jij shoppen?

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

#VRRKKS
GOEIE JUBILEUMACTIES
ZIE ADVERTENTIE MIDDENPAGINA’S

Jumbo Ton Grimberg bestaat tien jaar 

Midden in de zaterdagdrukte heeft 
Roland Grimberg tijd gemaakt om 
een interview te doen. Zijn oortje 
houdt hij in om contact met de vloer 
te houden, want door het wispelturi-
ge herfstweer is de handel drukker 
dan verwacht op dit tijdstip. Roland 
vertelt over de start van de winkel. 
Hierin heeft zijn vader, zelf ooit eige-
naar van een supermarkt, een be-
langrijke rol gespeeld; van hem heeft 
hij veel over het vak geleerd. Roland 
studeerde foodmanagement en in 
2001 begon hij een supermarkt in 
Meerhoven. In 2011 kwam de kans 
om in Nuenen aan De Smidse een su-
permarkt over te nemen, C1000 des-
tijds. In 2014 werd dit Jumbo. 

Omgang met de klant als basis
Roland heeft duidelijk voor ogen hoe 
hij aankijkt tegen het werk en de klan-

In april viert Jumbo in het dorp zijn tienjarige bestaan. Het is een bijzon-
dere tijd om dit te vieren en ze moesten creatief zijn om er iets feestelijks 
van te maken. Dit is goed gelukt, zoals u elders in dit blad kunt zien en in 
de bijgaande glossy. 

ten. Zakelijkheid is belangrijk, maar 
menselijkheid en een goede sociale 
omgang zijn voor hem prioriteit. Rol-
and werkt volgens een aantal basis-
principes die hij ook op het hart drukt 
bij het team. Zo bestaan lastige klan-
ten niet in zijn ogen. Hij wil alle klanten 
serieus nemen, oprecht en respectvol. 
Ook draait het om klantontvankelijk-
heid; behandel de ander zoals de an-
der behandeld wil worden. Hij leert 
zijn team om in te zoomen op behoef-
ten van de klant. Een ander principe is 
dat iedereen onmisbaar is. Bij Jumbo 
werken 154 mensen en elke medewer-
ker is van belang, iedereen voegt iets 
toe. Roland is trots op zijn team en het 
teamgevoel wat er is. 

Onderdeel van het dorp
Van zijn vader leerde Roland dat de 
supermarkt niet op zichzelf staat 

Café Ons Dorp bestaat tien jaar

Uniek lustrumbier    
nu te bestellen!
Door Nannie van den Eijnden

Op 22 april bestaat Café Ons Dorp tien jaar. Proeven, beleven en genieten 
is een decennium lang al hét motto van Sharon en Martijn. Bij het eerste 
lustrum brachten ze een speciaalbier uit, Lust(r)um, en organiseerden ze 
een weekend vol activiteiten met live bands, gratis. Nu is de situatie heel 
anders. Onder de naam Lust(r)um nog? brengen ze een bijzonder be-
waarbier uit dat je kunt bestellen. Op 16 maart hebben ze geproefd en ko-
mende week wordt het gebotteld!

zaam waren geweest. De naam De 
Zwaan veranderde in Ons Dorp en dat 
was belangrijk om duidelijk te maken 
dat er in 2011 nieuwe, jonge onderne-
mers aan het roer stonden! Vanaf de 
eerste dag hebben ze veel georgani-
seerd, van halloweenfeest tot après-
ski party en het versieren van de enor-
me kerstboom op het terras.

Voor iedereen
Jong en oud is welkom, van opa’s en 
oma’s tot kleinkinderen, in dit levendi-
ge, modern, actief bruin borrelcafé. 
Sharon en Martijn stralen helemaal uit 
wat ze doen en wie ze zijn: ze vinden 
het belangrijk om met de tijd mee te 
gaan, houden van ouderwetse gezel-
ligheid en verwennen hun gasten 
graag met een ruime keuze aan speci-
aalbieren, heerlijke wijnen en bour-
gondische lekkernijen om van te 
snoepen. Proeven, beleven en genie-
ten… al tien jaar lang met veel plezier!

www.cafeonsdorp.nl/10-jaar

“We willen iets ludieks doen en onze 
gasten de gelegenheid geven te 
proosten op ons tweede lustrum”, 
vertelt Sharon enthousiast. “We heb-
ben veel speciaalbieren van Neder-
landse brouwerijen en kwamen op 
het idee om samen met een brouwe-
rij een mooi, uniek bier te maken. Dat 
is brouwerij De Deftige Aap in Hel-
mond geworden.” Een samenwerking 
die liep als een trein. Voor het ontwik-
kelen van een nieuw bier heb je al 
gauw een jaar nodig. “We hebben 
daarom een bestaand bier gekozen 
en daar iets speciaals mee gedaan”, 
vult Martijn aan. “Het is een Whisky 
Infused Quadrupel geworden. 

De whisky is een 10 jaar oude Talisker, 
met een zachte, rokerige smaak.” Sha-
ron, Martijn en Mark van den Bo-

Martijn en Sharon samen voor de grote bierkast 
met hun uitgebreide collectie speciaalbieren             Foto: Frank van Welie

aan de mensen voor en achter de 
schermen. In de glossy staan verhalen 
van klanten en personeel, leuke wee-
tjes en achtergronden, en worden af-
delingen voorgesteld. Roland is heel 
blij met het resultaat, en hoe ze zich 
hiermee samen als team van Jumbo 
gepresenteerd hebben naar het dorp. 

gaard van Stadsbrouwerij De Deftige 
Aap waren het snel eens over de keu-
ze van deze whisky.

Bewaarbier
Het speciale bewaarbier kun je nu al 
drinken, maar dus ook bewaren. “De 
smaak wordt nog veel beter als je het 
vijf jaar laat liggen”, vertelt Martijn. 
“Dan zijn we weer een lustrum verder 
onder hetzelfde motto Lust(r)um 
nog?”, lacht hij. Om nu te kunnen 

proosten en over vijf jaar van een bij-
zondere smaak te kunnen genieten, 
is het bewaarbier in verschillende 
hoeveelheden te bestellen:

•  1-Fles verpakking van 75 cl. à € 20,00
•  2-Fles verpakking van 2 x 75 cl. à € 37,50

Lust(r)um nog? is een superleuk ca-
deau om te geven, maar zeker een col-
lectors item voor jezelf. De eerste 
batch van 500 flessen is uitverkocht en 
wordt rond 22 april uitgeleverd. Een 
tweede is nu in productie en begin 
mei klaar. Het bewaarbier is eenmalig 
verkrijgbaar, op = op! Met de aankoop 
van dit bijzondere bier doe je niet al-
leen een ander of jezelf een plezier, 
maar steun je ook Café Ons Dorp.

Een uniek dorps concept
Café Ons Dorp is een leuk bedrijf met 
een goed, enthousiast team. Sharon 
en Martijn werken zelf altijd mee. Ze 
zijn dit borrelcafé met uitgebreide 
bier- en sneukelkaart uit hobby be-
gonnen om te kijken of het zou luk-
ken, nadat ze al in diverse cafés in       
Nederland en in het buitenland werk-

maar onderdeel is van het dorp; Jum-
bo kan niet zonder het dorp. Hij is zich 
ervan bewust wat zijn klanten voor 
Jumbo betekenen. Waar hij kan pro-
beert hij iets voor het dorp te doen, 
bijvoorbeeld door sponsoring en on-
dersteuning van sociale doelen. Ook 
het feit dat ondernemers in het dorp 
veel nadeel ondervinden door de hui-
dige coronamaatregelen, gaat hem 
aan zijn hart. Het dorp is niet zoals het 
moet zijn, de normale levendigheid 
en sfeer wordt gemist. Hij probeert 
daarom andere ondernemers te steu-
nen. Zo heeft hij ruimte geboden aan 
enkele restauranthouders om hun 
producten aan te bieden. Ook heel 
blij is hij met de samenwerking met 
Soenil Bahadoer van de Lindenhof, 
voor wie Jumbo twee maaltijdboxen 
gaat verkopen met Pasen.

Glossy
Om het tienjarig bestaan te vieren, 
heeft Jumbo enkele feestaanbiedin-
gen. Daarnaast wilde Roland nog 
meer een gezicht geven aan Jumbo. 
De bijgaande glossy is uitgebracht 
om uitgebreid aandacht te schenken 

Door Janneke Mes
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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:

De Landelijke Opschoondag was een groot 
succes, houd u nu ons Nuenen mee schoon!

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      

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 
huisbezoeken 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.

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 2200 woningeigenaren 
in Nuenen hebben hem al verzilverd, maar we hebben nog 
budget voor circa 700 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! 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• gasverbruik gemiddeld 55% van je ener-

gierekening bepaalt;
• u hier direct invloed op heeft door uw 

huis goed te isoleren;
• veel verwarmingsbuizen door onverwarmde ruimtes 

zoals kruipruimtes, garages en zolder goed zelf te iso-
leren zijn;

• buisisolatie tot € 3,- per meter per jaar kan besparen;
• isoleren de eerste stap is naar een 
 energiezuinige en comfortabele woning.

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant: www.verbeterjehuis.nl 

11 maart 2021

Let op! De gegevens waarop deze a�eelding is gebaseerd veranderen 
continu. De planning is a�ankelijk van o.a. goedkeuring, werking, 
levering en distributie van de vaccins. Op basis van ontwikkelingen en 
adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt. 

De meest recente informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

Wie wordt wanneer 
gevaccineerd?

Ben je 18 jaar of ouder? 

Ben je thuiswonend of 
zelfstandig wonend? 

Woon je in een verpleeghuis, 
instelling of kleinschalige 
woonvorm? 

Medewerkers verpleeg-
huizen en kleinschalige 
woonvormen

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  GGD / instellingsarts

Medewerkers 
gehandicaptenzorg

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  GGD

Medewerkers 
wijkverpleging 
en Wmo

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  GGD

Medewerkers 
directe COVID-zorg

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  ziekenhuis

Huisartsen en hun 
zorgverlenende 
medewerkers

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts / ziekenhuis

Medewerkers 
intramurale ggz en 
ggz-crisisdiensten

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  werkgever

Zorgmedewerkers

Ben je 60 jaar of ouder?

18 tot 60 jaar
eerst 50-59 jaar, 
daarna 18-50 jaar
(van oud naar jong)

Vanaf:  mei 2021
Vaccin:  
Door:  GGD / huisarts / huistartsenpost /
 ziekenhuis

18 jaar en ouder uit 
medische hoog-
risicogroepen*

Vanaf:  maart 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts / ziekenhuis

18 tot 60 jaar uit
andere medische 
risicogroepen*

Vanaf:  mei 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts

Bewoners
verpleeghuizen

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  instellingsarts

Bewoners
kleinschalige 
woonvormen

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts / huisartsenpost

Mensen met een 
verstandelijke beperking 
in een instelling 

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  instellingsarts / huisarts

Intramurale 
ggz-cliënten

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  instellingsarts

Legenda vaccins:

BioNTech / P�zer

Moderna

AstraZeneca (bij goedkeuring ook Janssen / CureVac)

Alle overige 
zorgmedewerkers

Vanaf:  mei 2021
Vaccin:  
Door:  GGD / huisarts / huistartsenpost /
 ziekenhuis

Niet-mobiele 
thuiswonenden
vanaf 65 jaar
(van oud naar jong)

Vanaf:  maart 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts

Mobiele 
thuiswonenden
vanaf 65 jaar
(van oud naar jong)

Vanaf:  januari 2021
Vaccin:  
Door:  GGD

Thuiswonenden
van 60 t/m 64 jaar
(van oud naar jong, per regio)

Vanaf:  februari 2021
Vaccin:  
Door:  huisarts

* Op basis van het advies van de Gezondheidsraad komt een select aantal groepen patiënten uit medische hoog-risicogroepen 
vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Het betre� hier groepen die een verhoogd risico hebben op ziekenhuisopname of 
overlijden door het coronavirus. De precieze samenstelling van deze groepen is terug te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

   

VERGUNNINGEN PERIODE 
16-03-2021 EN 22-03-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Beemel 12 Wijzigen erfafscheiding 
Zuiderklamp 73 Plaatsen carport 
Beekstraat 22E Wijzigen gevel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Spegelt 86 Uitbreiden bedrijfswoning 
Laan ter Catten 36 Plaatsen erker 
Parkstraat 3 Plaatsen dakkapel, hekwerk  
 op dakterras en vluchttrap 
De Beemel 26 Plaatsen erker 

  DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie  Omschrijving
17-03-2021 Nuenen c.a. Beleidsregels voor het  
   maken, veranderen of  
   verwijderen van uitwegen 

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
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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

De bestelling voor Pasen
is af te halen 1e paasdag 9.00-12.00 uur

500 gr. Kipfi letblokjes +
4 Runder Hamburgers 8,95
Muiderslotje
“Biefstuk gevuld met kruidenkaas”  .. 100 gram 2,75
Biefstuk spiezen
“Met gedroogde zontomaat”  ..............per stuk 2,00
Gebraden Kipfi let
 ......................................................... 150 gram 2,95
Ham Gehakt
Wellington
“Bladerdeeg gevuld met gehakt en ham” 
............................................................per stuk 1,75
Broodje Kip Pesto!
 ...........................................................per stuk 2,50

KOOPJE

TOP!

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

NIEUW

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)

Gratis

Intake

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Een goed passende

gebitsprothese met een

natuurlijke uitstraling?

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Programma LON TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 
12 en 13 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien:
• Gesprek met de burgemeester 

op 24-03
• Stembureau bij de Tweede Ka-

mer Verkiezingen
• Helmi Deelen van het Nuenens 

College is ‘Docent Duits van het 
Jaar’

• Demonstratie Lopend Vuur voor 
aandacht voor vluchtelingen

• Nieuwe aanpak van woning-
bouw voor jongeren en ouderen

• In serie lokale middenstand: van 
Hoof Frituur 

• Nieuw restaurant Bravoy
• Talentendag meiden voetbal
• Automaatje 
• Tennistrainer Bas van der Leegte 

neemt afscheid bij TV Wet-
tenseind.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de Gemeen-
teraad op 25 en 26 maart wordt 
rechtstreeks door LON TV uitge-
zonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.
Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36): met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Vrijdag heropening    
ALDI Nuenen
Op vrijdagochtend 26 maart om 08.00 uur opent de vernieuwde ALDI-
vestiging aan Parkhof 13 in Nuenen de deuren. Voor ouderen en kwetsba-
ren zal de winkel vanaf 26 maart al om 07.00 uur open gaan. In verband 
met de coronamaatregelen vervallen alle openingsfestiviteiten.

producten zoals vlees, vis, groente en 
fruit. De goed geteste en prijswin-
nende producten, bekend als de 
Trots van ALDI, zijn het bewijs dat 
naast de beste prijs, hoge kwaliteit bij 
ALDI hoog in het vaandel staat.

Vernieuwde ALDI
De sfeer, de inrichting en het assorti-
ment in de winkel zijn verrassend en 
vernieuwd. Zo is de geur van afge-
bakken brood een heerlijke binnen-
komer en ligt de nadruk op veel verse 

Interieur vernieuwde ALDI

Veldsink Groep     
neemt Van Bruggen     
Adviesgroep B.V. over
De Veldsink Groep heeft alle aandelen van Van Bruggen Adviesgroep b.v. 
overgenomen. De franchiseformule uit Apeldoorn blijft als zelfstandig 
merk en formule actief in de markt van financieel advies. Binnen de Veld-
sink Groep zal Van Bruggen Adviesgroep samen met NBG deel uitmaken 
van de nog op te richten Nederland Hypotheek Groep.

Van Bruggen Adviesgroep. Van Brug-
gen Adviesgroep is de laatste jaren 
hard gegroeid en heeft de wens en 
de potentie om nog harder verder te 
groeien. Onder de vleugels van Veld-
sink is deze groei nog sneller te reali-
seren doordat veel kennis en kunde 
gedeeld kan worden. Voor de klan-
ten, franchisenemers van Van Brug-
gen Adviesgroep en voor onze me-
dewerkers biedt deze nieuwe combi-
natie alleen maar voordelen.”
Bart Meijerink (nu directeur NBG) en 
Michiel Meijer (nu directeur Van 
Bruggen Adviesgroep) zullen samen 
de directie vormen van de nog op te 
richten Nederland Hypotheek Groep.
Met deze overname ligt het jaarlijks 
hypotheekvolume van de Veldsink 
Groep op bijna 8 miljard euro. Het bo-
venstaande is nog onder voorbe-
houd van de definitieve instemming 
van de AFM.

Henri Veldsink, algemeen directeur 
van de Veldsink Groep: “De franchise 
formule Van Bruggen Adviesgroep 
en de strategie die er voor de komen-
de jaren ligt, sluiten uitstekend aan 
bij de visie en richting die wij als de 
Veldsink Groep voor ogen hebben. 
Wij geloven in het faciliteren van di-
verse bedieningsconcepten binnen 
onze Groep. Als familiebedrijf gaan 
wij voor de lange termijn en het per-
soonlijk advies aan onze klanten, met 
daar waar mogelijk digitale onder-
steuning. De aanwezige kennis en 
kunde binnen de formule en de ma-
nier waarop Van Bruggen Advies-
groep georganiseerd is zijn daarop 
een uitstekende aanvulling.”
Pieter van Tuinen, aandeelhouder 
van Van Bruggen Adviesgroep: “de 
cultuur, het ondernemerschap en de 
visie van de Veldsink Groep vertonen 
enorm veel gelijkenissen met die van 

Al ruim een jaar corona;     
om moe van te worden!
In maart 2020 werden we voor de eerste keer geconfronteerd met een 
lockdown. In maart 2021 helaas weinig verandering en is het einde nog 
niet in zicht……

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

De beddenspecialist

Al ruim een jaar corona;     

Onze mentale veerkracht wordt op 
deze manier aardig op de proef ge-
steld. Kinderen die thuis studeren of 
halve tijd naar school gaan. Bedrijven 
die nog steeds gedeeltelijk of hele-
maal dicht zijn. De avondklok die er-
voor zorgt dat er na 21.00 uur nog 
maar minimale bewegingen zijn. 
Mensen die thuis moeten werken of 
nog erger die graag thuis willen wer-
ken maar vanwege ontslag niet kun-
nen werken. Sportscholen die dicht 
zijn etc etc.

Hoe moet het verder en hoe lang 
houden we dit met z’n allen nog vol? 
De politiek is hiervoor mede verant-
woordelijk als het gaat om beper-
kende maatregelen. Wijzelf zijn ver-
antwoordelijk hoe we ons gedragen 
met die 1,5 meter afstand, mondkap-
jes, bezoekersregelingen etc. Daar-
om is het zo belangrijk dat we ons 
zoveel mogelijk laten testen, testen, 
testen en vervolgens vaccineren, 
vaccineren, vaccineren. Met het eer-
ste zit het wel goed na een moeiza-
me periode maar het tweede komt 
allemaal te traag op gang. En laat dat 
nu juist hetgeen zijn wat effectief 
werkt om deze pandemie een halt 
toe te roepen. Daarnaast blijken de 
risico’s van bijwerkingen na vaccina-
tie soms toch groter te zijn dan van 
tevoren verwacht waardoor de ver-
tragingen alleen maar groter wor-
den……..

En kunnen we ondanks deze niet al te 
positieve ontwikkelingen ook al den-
ken aan de zomervakantie of moeten 
we wachten tot de herfst of mis-
schien wel pas tot de kerst? In ieder 

geval is er licht aan het einde van de 
tunnel maar weten we niet hoe lang 
die tunnel precies is. Wat we wel kun-
nen doen en wat altijd goed is, is ge-
noeg bewegen, zoals wandelen, fiet-
sen en buiten sporten. Ook gezonde 
voeding en een goede nachtrust spe-
len hierbij een grote rol. Vooral dat 
laatste wordt bij sommigen een 
steeds grotere uitdaging. Is het al niet 
vanwege lichamelijke klachten waar-
door het bed niet goed ligt dan ko-
men er de geestelijke klachten nog 
bovenop. Het grijpen naar medicij-
nen om beter te slapen en/of rustig 
te worden in het hoofd, ligt op de 
loer. Soms zijn dat ook oplossingen 
maar voordat je daar aan begint, is 
het heel belangrijk om de basis in 
orde te hebben.

Dat betekent dat je er minimaal voor 
moet zorgen dat je op een bodem en 
matras ligt die bij jouw lichaam en li-
chaamsvormen passen maar ook en 
vooral bij jouw lighouding. Daar-
naast zal de totale ondersteuning 
mede bepaald worden door een 
goed bijpassend hoofdkussen. En 
voor de optimale ventilatie en vocht-
regulatie dient vervolgens een goed 
dekbed. 

Dus slaap je slecht en/of heb je het 
idee dat je na het slapen niet bent 
uitgerust, bekijk dan eerst kritisch je 
bed; pas eventueel enkele zaken 
aan en ervaar of het dan al beter 
gaat.

Mocht daarna alsnog blijken dat er 
meer nodig is, dan kan dat altijd nog; 
welterusten!

Tip Jar - Tell me something
Een warm pleidooi voor de liefde, schatplichtig aan de kenmerkende se-
venties Memphis soul sound, met sprankelende vocalen en een aansteke-
lijke midtempo beat.

kant een liedje… net als vroeger. De 
single zal in beperkte oplage te koop 
zijn, maar via streaming en down-
loads hoopt Tip Jar een groter pu-
bliek te bereiken. Reserveer ‘m nu 
vast… hetzij op Spotify hetzij op 
zwart vinyl.

In de pers
Oor: “De muziek van Tip Jar laat zich 
moeiteloos meten met die van grote 
Americana artiesten van over de hele 
wereld. Tijdloze songs, prettig gezon-
gen, virtuoos gespeeld. Tip Jar is opti-
maal genieten van Americana van ei-
gen bodem.”
Musicmaker: “Smaakvolle arrange-
menten, sterke composities, mooie 
melodieën en een strakke productie 
maken ‘One Lifetime’ een album om 
trots op te zijn.”
Heaven: “De sfeer is melancholieker 
dan op hun vorige platen, de toon 
wat soberder maar paradoxaal ge-
noeg wel veelzijdiger. De internatio-
nale allure die hun vorige album ‘On-
ward’ werd toegedicht, krijgt moeite-
loos consolidatie op ‘One Lifetime’.”
Nederlands Dagblad” “Echt goed, je 
gelooft je Nederlandse oren niet. Em-
mylou Harris, Willie Nelson, Guy Clark 
en zelfs de betreurde Johnny Cash of 
Gram Parsons, ze zouden even blij-
ven staan als dit tweetal op straat op-
trad.”
Eindhovens Dagblad: “Een melodieu-
ze, warm geproduceerde plaat met 
rake teksten, waarop de beste coun-
try-artiesten het patent hebben. 
Bands als Tip Jar moet je met een 
lichtje zoeken. In Nederland, althans. 
‘One Lifetime’ is als een arm die ie-
mand om je heenslaat.”

www.tipjar.nl

Eind februari kwam ‘One Lifetime’ uit, 
het vijfde album van de Nuenense 
band ‘Tip Jar’. Creativiteit laat zich las-
tig beteugelen en dus zoeken Bart de 
Win en Arianne Knegt andere manie-
ren om een plaat uit te brengen in co-
ronatijd om de liefhebbers van au-
thentieke muziek te bereiken.

Tip Jar is het internationale collectief 
Bart en Arianne en hun muzikale 
vrienden: americanahelden als de 
Texaan Walt Wilkins, jazzvirtuoos Gi-
lad Atzmon (Ian Dury, Paul McCart-
ney en Robbie Williams), de Neder-
landse snarenwonders Harry Hen-
driks (evenals Bart zelf jarenlang Vas-
te Man bij Gerard van Maasakkers), BJ 
Baartmans en Joost van Es (Ilse De-
lange, Douwe Bob) en opkomende 
talenten als Baer Traa. Tip Jar’s eigen 
aanstekelijke americana en de liefde 
voor Amerikaanse rootsmuziek 
bracht de band al op legendarische 
podia als Gruene Hall (Emmylou Har-
ris, Johnny Cash) en Luckenbach (Wil-
lie Nelson, Guy Clark) en bezorgde 
hen een plekje in de line up van di-
verse festivals in Texas.

Spotify pre-save-campagne
Voor hun nieuwe single ‘Tell me so-
mething’, die met videoclip verschijnt 
op 23 april, is het stel een zogenaam-
de ‘Spotify pre-save’-campagne be-
gonnen, wat inhoudt dat mensen 
kunnen aangeven dat ze een seintje 
willen krijgen zodra het nummer uit-
komt, zodat ze het meteen kunnen 
beluisteren. Dat kan onder andere via 
de website tipjar.nl, via een link op de 
pagina ‘News’. “Op deze manier ho-
pen wij dat de programmeurs van 
Spotify denken: “Zo hé, die band Tip 
Jar moeten we eens in de gaten hou-
den!”, aldus Arianne, met een lach en 
een knipoog. Sowieso wordt de band 
blij van elke nieuwe volger op de 
streamingsites.

Deze single is een nog uitbundigere 
versie van het gelijknamige liedje op 
hun nieuwe album. Voor de gelegen-
heid wist het duo de legendarische 
Memphis countryrocker Jimmy Davis 
te strikken voor wat extra gloedvolle 
vocalen. Een fan die na afloop van 
een optreden vroeg of de band ook 
vinyl-singles had om te draaien in zijn 
jukebox bracht Bart en Arianne op 
het idee om eenmalig een 45-toeren-
single te laten persen, met op elke 

Foto en artwork: Lotte den Toonder

Duurzame winkel
Duurzaamheid is een van de belang-
rijkste pijlers voor ALDI. Elke dag wer-
ken we aan gezondere, duurzamere 
boodschappen en minder afval. 
Daarnaast betrekken we regionale 
aannemers, installateurs en leveran-
ciers bij de verbouwing, worden 
duurzame bouwmaterialen gebruikt 
en richten we de winkels zo duur-
zaam mogelijk in.

Coronamaatregelen
De gezondheid en veiligheid van 
klanten en medewerkers zijn voor 
ALDI van het allergrootste belang. 
Daarom hanteert ALDI de volgende 
maatregelen:
•  Blijf thuis als u ziek bent en vraag ie-

mand anders boodschappen voor u 
te doen.

•  Kom alleen (1 pers. per huishouden).
•  Het gebruik van een winkelwagen 

of -mandje is verplicht.
•  Het dragen van een mondkapje is 

verplicht (met uitzondering van per-
sonen jonger dan 13 jaar en de per-
sonen die om medische redenen 
geen mondkapje mogen dragen).

•  Geef voorrang aan ouderen en zorg-
verlenend personeel.

•  Houd minimaal 1,5 meter afstand 
tot andere klanten en onze mede-
werkers.

•  Wees sympathiek voor andere klan-
ten en onze medewerkers.

•  Betaal uw boodschappen zo veel 
mogelijk met pin. Wanneer u alleen 
over contant geld beschikt, leg het 
geld dan neer en pak eventueel wis-
selgeld zelf op.

•  Na 20.00 uur verkopen wij geen al-
coholische dranken.

Van maandag tot en met vrijdag van 
07.00 tot 08.00 uur reserveren wij in 
alle winkels een uur voor ouderen en 
kwetsbaren, ook in Nuenen is dat het 
geval.
De vernieuwde winkel aan Parkhof 
13 in Nuenen beschikt over 62 eigen 
parkeerplaatsen. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met zater-
dag van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 
Op 17 maart 2021 waren de landelijke verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Op 15 en 16 maart kon er ook al gestemd worden. Ook maak-
ten veel 70+inwoners gebruik van het nieuwe briefstemmen.

De uitslagcijfers van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten:

Aantal kiesgerechtigden:  ...........................................18.561
Aantal geldige stemmen:  ..........................................16.049
Aantal blanco stemmen:  ...........................................24
Aantal ongeldige stemmen:  ......................................22

  Aantal stemmen per partij:
VVD .................................................................................4.689
PVV .................................................................................1.334
CDA .................................................................................1.788
D66 .................................................................................3.121
Groenlinks .....................................................................755
SP ....................................................................................974
PvdA ................................................................................774 
ChristenUnie .................................................................188
Partij vd Dieren   ...........................................................510
50Plus  ............................................................................210
SGP .................................................................................18
DENK ..............................................................................38
FvD ..................................................................................575
BIJ1 .................................................................................29
JA21 ................................................................................273
Code Oranje ..................................................................39
Volt ..................................................................................472
NIDA ...............................................................................10
Piratenpartij ...................................................................29
LP ....................................................................................6
JONG..............................................................................17
Splinter ...........................................................................46
BBB .................................................................................63
NLBeter ..........................................................................10
Lijst Henk Krol ..............................................................36
OPRECHT ......................................................................5
JEZUS LEEFT .................................................................2
TROTS ............................................................................13
Blanco lijst K.7 ..............................................................18
Partij vd Eenheid ..........................................................0
Feestpartij ......................................................................16

Voor de totale uitslag per partij, per stembureau, 
per kandidaat: www.nuenen.nl/verkiezingen

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.”
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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

Opschalen vaccinatie-  
locaties GGD
Het ministerie van VWS heeft gekozen voor het grootschalig opschalen 
van het aantal vaccinaties. Het streven is 1,5 miljoen prikken per week. 
GGD BZO draagt hier aan bij met twee XL vaccinatielocaties. De huidige lo-
catie in Eindhoven in het Indoor Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan 
blijft bestaan en er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan de 
Haverdijk. De huidige locaties in Helmond, Best en Valkenswaard worden 
ontmanteld. De locatie die voorzien was in Bladel wordt niet opgebouwd. 

nager COVID-19, GGD BZO toe. ”Deze 
twee XL locaties kunnen een flinke 
verkeersstroom aan, hebben voldoen-
de parkeerplekken en zijn goed be-
reikbaar. We kunnen verschillende 
vaccins per locatie geven, personeel 
efficiënt inzetten en het levert logis-
tiek gezien flinke voordelen op om 
voor twee grote locaties te kiezen. Al-
lemaal redenen waardoor we sneller 
kunnen werken en dus sneller meer 
inwoners kunnen voorzien van een 
vaccinatie. Maar we blijven afhanke-
lijk van de levering van het vaccin. 

Efficiënt werken: 
drie keer zoveel prikken per uur
Ondertussen werkt GGD BZO steeds 
efficiënter. Het logistieke proces is 
aangepast, waardoor er geen 18 
maar 40 tot 60 prikken per uur gezet 
worden. Hiervoor wordt het adminis-
tratieve gedeelte los van het prikken. 
Deze nieuwe manier van werken is 
afgelopen weekend op de locatie in 
Best met succes getest. Binnenkort 
passen we de vaccinatielocatie in 
Eindhoven aan op deze nieuwe werk-
wijze en ook de nieuwe locatie in Hel-
mond zal zo opgebouwd worden. 

Vaccinatielocaties in de regio Bra-
bant-Zuidoost (BZO) 
In Brabant-Zuidoost is gekozen om 
van meerdere kleinere vaccinatielo-
caties over te gaan naar 2 zogenaam-
de XL locaties. In totaal zijn er dan 30 
tot 35 priklijnen beschikbaar. Er 
wordt al 7 dagen in de week, 8 uur 
per dag geprikt. Als het nodig is (als 
er meer vaccins beschikbaar komen) 
is er nog altijd de mogelijkheid om 
de openingstijden te verruimen en 
daarmee het aantal prikken per dag 
te verhogen. In de komende weken 
wordt de nieuwe XL locatie in Hel-
mond opgebouwd. Het streven is om 
eind april 2 XL locaties te hebben. In 
de tussentijd worden alle beschikba-
re vaccins gewoon gezet.”

Zorgvuldige afwegingen
De aanpassingen in het ‘vaccinatie-
landschap’ in Brabant-Zuidoost zijn 
zorgvuldig gekozen. Klantvriendelijk-
heid en efficiëntie staan voorop. “We 
willen al onze inwoners goed bedie-
nen, zo min mogelijk reistijd geven en 
tegelijkertijd willen we zo snel moge-
lijk de beschikbare prikken zetten,” 
licht Gonny van Loon, programmama-

Recti� catie van de PvdA
Recent was in deze krant de ingezonden brief van de PvdA Nuenen te lezen. Hierin werd 
de handelwijze van kritisch commentaar geleverd op de brief die Belangenvereniging 
Nuenen Groen en Belangengroep Het Collectief stuurde naar de commissaris van de Ko-
ning over het functioneren van wethouder van Brakel. Deze brief was mede ondertekend 
door het Actieplatform Nuenen Zuid. Gebleken is echter dat het Actieplatform niet op de 
hoogte was en derhalve niet als mede ondertekenaar opgevoerd had mogen worden. 
In onze brief stond dat het Actieplatform Nuenen Zuid zich onmiddellijk heeft ge-
distantieerd van de brief aan de commissaris van de Koningin. Dit is dus onjuist. 
Onze welgemeende excuses derhalve aan het Actieplatform Nuenen Zuid voor onze te 
voorbarige conclusie in de ingezonden brief. 

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen

Alle Nuenenaren � t voor na corona!!  
Nu al aan de slag!!
De coronastress, Nuenen-breed, zal nog vele maanden aanzienlijk zijn. Deze stressbub-
bel uitdrukken in fors financieel-economisch verlies is een uitdaging. Van gemeentebe-
stuurders en gemeenteraad mag je verwachten dat men een integrale aanpak heeft om, 
alle Nuenenaren nog tijdens en direct ná de coronapandemie, ontspannen en fit te heb-
ben teneinde snel en met voldoende welzijn, te belanden in een nieuw normaal. Binnen 
dat normaal zijn economische én sociale activiteiten in balans. Een en ander vereist snel-
le en adequate politieke besluitvorming.
In Rond de Linde van 18 maart 2021 lees ik dat voor de raadsvergadering van 25 maart 
a.s. een coronasteunpakket voor ondernemers op de agenda staat. Ik ken de inhoud en 
kosten van dat pakket niet. Maar met alleen ondernemers zijn we er nog niet! 
Een goede doorstart vereist ook onvoorwaardelijke….steun aan Nuenenaren, die door 
corona, qua inkomen, nóg verder dan het sociale minimum zijn gezakt. Steun aan vereni-
gingen en stichtingen (zonder winstoogmerk). De besturen hiervan krijgen de begrotin-
gen 2020 en 2021/2022 niet dichtgelegd (leden nu belasten met contributieverhoging 
lijkt mij niet de juiste weg). Voorkomen moet worden dat het voortbestaan van verenigin-
gen en betrokken stichtingen in gevaar komt. Met z’n allen vormen ze naast de economi-
sche motor van de ondernemers, een even zo belangrijke, sociale motor van Nuenen.
Wellicht moet er voor maximum 2 jaar een coronasteunfonds opgericht worden. Een dui-
delijk loket!! Het is niet eenvoudig om met voldoende gelijkberechtiging en controle steun 
toe te wijzen. Volledige transparantie naar de burgers is in zo’n proces noodzakelijk.
Interessant is dat rond oktober 2021 al de pamfletten uit de lucht dwarrelen in verband 
met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Geen enkel verkiezingsprogram-
ma kan corona ontlopen!

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5 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

Jort en Maxim: nieuwe   
inwoners in onze gemeente
In Gerwen staat op het adres Goudhoeksland 52 de geboorteaankondiging 
van Jort. De blije ouders zijn Jordy Hagedoorn en Judith Hagedoorn- van Ber-
lo. Jort is het broertje van Jasmijn.
En in de tuin van de familie Kierkels aan de Tweerijten 44 kondigt de ooievaar de 
geboorte aan van Maxim. Maxims trotse ouders zijn Robin en Hanneke Kierkels en 
grote zus is Bodil. 
Jort en Maxim: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redactie@
ronddelinde.nl. (foto Jort - Cees van Keulen). 

Ombouwen en automatiseren      
stuwen voor beter waterbeheer

We bedienen stuwen nu nog met de 
hand. Snel reageren is daardoor niet 
altijd mogelijk. En daarom houden 
we water nu niet maximaal vast. Au-
tomatische stuwen reageren zelf op 
de situatie van dat moment. Het be-
dienen van deze stuwen kan ook op 
afstand gebeuren. Zo kunnen we 
maximaal water vasthouden om 
droogte tegen te gaan en tegelijker-
tijd wateroverlast voorkomen. 

na de laatste droge zomers. Daarom 
stellen we stuwen zo hoog mogelijk in. 
Totdat er een hoosbui valt. Dan moe-
ten de stuwkleppen of schotbalken 
omlaag gezet worden om natschade 
op aanliggende grond te voorkomen.

Gonny van Loon: “We verbeteren onze 
processen continu. Ook inwoners die 
bij ons komen voor een vaccinatie 
kunnen ons hierbij helpen. Heel sim-
pel, door goed voorbereid naar de af-
spraak te komen. Neem de gezond-
heidsverklaring ingevuld mee, de me-
dicijnlijst en trek gemakkelijke kle-
ding aan zodat we snel de prik kun-
nen zetten. Op die manier werken we 
allemaal mee!”

Meer informatie op:
www.coronavaccinatie.nl
www.rivm.nl/covid-19 

Vanaf deze week worden op verschillende locaties in het Dommelgebied 
50 stuwen omgebouwd. Het ombouwen van de stuwen is onderdeel van 
een groter project, waarbij in totaal 52 stuwen worden geautomatiseerd. 
Door stuwen te automatiseren, kan het waterschap beter inspelen op 
weersextremen: nóg beter water vasthouden om droogte tegen te gaan 
en tegelijkertijd wateroverlast voorkomen bij enorme hoosbuien.

Omdat schotbalkstuwen niet geauto-
matiseerd kunnen worden, worden 
eerst 50 van deze schotbalkstuwen 
omgebouwd naar kantelstuwen. 
Daarna worden alle 52 geautomati-
seerd. Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden eind 2021 afgerond.
Stuwen zorgen ervoor dat we water 
kunnen vasthouden. Zo zorgen we 
voor voldoende (grond)water. Het 
vasthouden van water is erg belangrijk 
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#VRRKKS GOEIE JUBILEUMACTIES
WE VIEREN DAT WE 10 JAAR GEVESTIGD ZIJN AAN DE SMIDSE IN NUENEN

LEES ALLES OVER ONS JUBILEUM IN #VRRKKS MAGAZINE, 
EEN EENMALIGE UITGAVE DIE MET ROND DE LINDE IS 

VERSPREID IN NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN. 
NIET ONTVANGEN? VRAAG ERNAAR IN DE WINKEL.

GELDIG VAN 24 T/M 31 MAART 2021

VERSE PIZZA UIT 
ONZE SLAGERIJ, 

DIVERSE SOORTEN

LU BASTOGNE!
ORIGINAL OF DUO, 
PER PAK 1.49-1.76

#VRRKKS NUENENSE AARDBEIEN 
VAN EDDY VAN GENNIP, 

BAK 500 GRAM

#VRRKKS BRABANTSE 
WORSTENBROODJES, 
ZAK 10 STUKS 15.00

#VRRKKS LEKKERE HAM VAN 
HOEVENAER, RAUW + GEKOOKT, 
VERS GESNEDEN, CA. 100 GRAM

#VRRKKS VERS GEBRANDE
KOFFIEBONEN, 

ZAK 1000 GRAM 13.49

CROIX D'OR 
WIJN, DIVERSE 
SOORTEN  ROOD 

EN WIT, FLES 7.95

TRIPEL 
KARMELIET, 

2 x 4-PACK 14.98

MILKA 
CHOCOLADE, 

DIVERSE REPEN 
85-100 GRAM

JUMBO 
DIEPVRIES FRUIT,
ZAK 750 GRAM

2.99-3.49

JUMBO RIBBEL-
CHIPS, DIVERSE 
SOORTEN, ZAK 

150-250 GRAM

1+1
GRATIS

1.00

1+1
2 HALEN,

1 BETALEN

10.00
2 x 4-PACK

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

GULPENER 
PILSENER, KRAT 
24 FLESJES 14.39

1+1
2 HALEN,

1 BETALEN

#VRRKKS LEKKER EN LOKAAL

1+1
GRATIS

10.00

10 STUKS
3.99

500 GRAM
10.00

1000 GRAM

JUMBO
GRIEKSE YOGHURT 
NATUREL, EMMER 
1000 GRAM 1.69

1.00 2.00

#VRRKKS HANDIG: WIJ ZIJN 365 DAGEN PER JAAR OPEN VAN 7.00 TOT 22.00 UUR (WE HOUDEN ONS NATUURLIJK AAN DE AVONDKLOK ZOLANG DIE  GELDT)
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Elke dag een lekkere, verse en gezonde maaltijd gratis thuisbezorgd

Nieuw in Nuenen: Chefkok Lars 
Hebt u het druk en onvoldoende tijd? Vindt u het gewoon fijn om een keer 
niet zelf te hoeven koken? Of lukt het niet meer om zelfstandig een verse 
maaltijd te bereiden? Chefkok Lars vindt dat iedereen lekker, vers en ge-
zond moet kunnen eten. Hij kookt daarom voor ouderen, alleenstaan-
den, kwetsbaren en voor iedereen die geen tijd of zin heeft om te koken. 
Gezond eten betekent ook gevarieerd eten: de ene dag een lekkere, win-
terse stamppot, de andere dag een heerlijke spaghetti bolognese met 
verse groenten. Lars bereidt graag een maaltijd voor u.

als professioneel kok bij verschillen-
de klasse-restaurants, waaronder 
Olijf in Nuenen, Hostellerie Vangae-
len in Heeze en Noble in ‘s-Hertogen-
bosch. De laatste acht jaar heb ik lei-
ding mogen geven in de keuken, 
waarvan een lange tijd als chef-kok. 
Passie, plezier en perfectie, iedere 
dag opnieuw. Originele maaltijden, 
dagvers, seizoensgebonden en op 
culinaire wijze bereid. Ik geniet van 
de uitdaging om smaken in harmo-
nie samen te laten komen. Ik ben er-
van overtuigd dat ambacht een must 
is en service een noodzaak.
Graag kook ik voor andere mensen, 
speciaal voor ouderen, kwetsbaren 
en alleenstaanden. Het geeft een 
goed gevoel om zo mijn maatschap-
pelijke bijdrage te leveren aan hun 
welzijn en gezondheid. De keuken is 
het kloppend hart, hier werk ik zeven 
dagen per week ambachtelijk. De 
menu’s die ik maak, zijn niet gericht 
op een land of cultuur, maar op een 
seizoen. De wereld zit vol mooie pro-
ducten en ik ga mezelf niet beperken.

Bestel een maaltijd, proef mijn passie 
en geniet ervan!

06-33 02 82 74
CHEFKOKLARS.nl

Bereiding
Chefkok Lars gebruikt voor de maal-
tijden mooie, verse ingrediënten. Hij 
heeft zich gespecialiseerd in het be-
reiden van de lekkerste gerechten op 
het hoogste niveau in verschillende 
toprestaurants en gebruikt zijn ken-
nis en ervaring bij het bereiden van 
de maaltijden voor u thuis. Een ge-
haktbal met gekookte aardappels, 
pasta of nasi worden door Lars met 
enthousiasme en zorgvuldigheid be-
reid, zoals hij dat altijd heeft gedaan. 
De bereiding heeft invloed op de 
smaak. Het bepaalt hoeveel voe-
dingsstoffen behouden blijven en of 
deze goed in het lichaam kunnen 
worden opgenomen. Niets ingevro-
ren, alles gezond en vers bereid! U 
hoeft geen boodschappen te doen 
en ook niet te koken. Alle maaltijden 
zijn eenvoudig in de magnetron op 
te warmen. Hebt u een allergie of 
speciale dieetwensen? Neem dan 
even contact op, zodat we samen de 
mogelijkheden kunnen bespreken. 

Bezorging
De maaltijden worden dagelijks tussen 
10.00-12.00 uur bezorgd in een mag-
netronbestendig bakje. Om het voor u 
zo makkelijk mogelijk te maken, is de 
maaltijd kant en klaar, u hoeft het al-
leen nog maar op te warmen. De maal-
tijden van Lars worden alleen in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten bezorgd; 
de bezorging is gratis.

Pasen
Speciaal voor Pasen heeft Lars een 
driegangen aspergemenu samenge-
steld voor eerste en tweede paasdag. 
Zie advertentie elders in deze Rond 
de Linde. 

Chefkok
Mijn naam is Lars van der Hoeven, ge-
boren en getogen in Nuenen. De af-
gelopen vijftien jaar heb ik gewerkt 

Landelijke Opschoondag   
in Nuenen groot succes
Door Caroline van Nes

Afgelopen zaterdag was het Landelijke Opschoondag. Uiteraard werd 
daar ook in de gemeente Nuenen gehoor aan gegeven. Burgemeester 
Maarten Houben en wethouder Ralf Stultiëns deden de aftrap bij de kiosk 
in het Park en hielpen zelf ook mee. De hele dag waren op verschillende 
plekken in de gemeente groepjes mensen in de weer om onze leefomge-
ving schoner te maken.

combineren met het uitlaten van de 
honden. Daarom lopen we hier nu op 
Eeneind.” Op de vraag of ze niet in 
hun eigen wijk moeten lopen ant-
woordt Armand: “Waar je opruimt 
maakt niet uit, het is toch één wereld”.

Armand en Noor wonen op de Refe-
lingse Erven. Ze zagen een oproep op 
Facebook en besloten zich op te ge-
ven. Van de gemeente kregen ze 
grijptangen, zakken en handschoe-
nen. Noor: “Het opruimen is mooi te 

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 burgemeesters vanaf het 
ontstaan op 1 januari 1821. We zetten ze omgekeerd op een rij. Van Maarten Hou-
ben nu tot Jan van Hoven in 1821…
De vensters worden van tijd tot tijd aangevuld tot ze alle 14 op een rij staan!!

Harry Terwisse 
Harry Terwisse was tussen 16 december 1981 en 1 maart 2001 burgemeester van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten: ga naar de website ngn200.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1856 Gezondheidszorg 
gemeentelijke 
verantwoordelijkheid
In de 19e eeuw was in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten de zuigelingen-
sterfte nog erg hoog: 25 procent van 
de zuigelingen stierf. In 1897 werd 
dokter Raupp de eerste gemeentelij-
ke geneesheer. Zuster Céline was 
wijkverpleegster vanuit het Klooster.

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten telde 14 burgemeesters vanaf het 
ontstaan op 1 januari 1821. We zetten ze omgekeerd op een rij. Van Maarten Hou-

Meer weten: ga naar de website ngn200.nl

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, 
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!!

Scouting Rudyard Kipling is   
genoodzaakt een alternatief te  
organiseren voor de Neuzelmarkt
Elk jaar organiseert Scouting Rudyard Kipling in de bossen aan de Papen-
voorste Heide een grote rommelmarkt. De Neuzelmarkt trekt elk jaar meer 
dan duizend bezoekers en is de belangrijkste inkomstenbron voor de scou-
tinggroep. Door corona is de markt in 2020 niet doorgegaan maar ook in 
2021 is er op Tweede Paasdag geen Neuzelmarkt bij de scoutinggroep.

bijzonder product uit uw huis aan de 
groep schenken, zij zullen alle ge-
schonken spullen online via een vei-
lingsite in juni te koop aanbieden.

De scoutinggroep komt dus niet voor 
Pasen maar de week na Pinksteren bij 
u aan de deur. Wilt u de groep steu-
nen? Bewaart u dan één mooi pro-
duct dat u wil schenken?

De scouting denkt na over een alter-
natief. Zij hebben immers de inkom-
sten hard nodig om voor de jeugdle-
den wekelijks een mooi programma 
op een prachtige locatie te verzorgen.

De scouting gaat eind mei wel langs 
de deuren. Dit keer niet voor heel 
veel spullen, maar voor één bijzonder 
item. U mag één mooi, exclusief of 

Scouting Rudyard Kipling is   
genoodzaakt een alternatief te  
Scouting Rudyard Kipling is   

Foto’s Frank van Welie
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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

                      

 John van den Elsen
Het is mooi geweest

"Heb de natuur lief"

echtgenoot van

Riekie van den Elsen-Wich

Wij nemen gezien de huidige omstandigheden in besloten kring afscheid.

Correspondentieadres: Het Puyven 55, 5672 RB Nuenen

Hij overleed op 18 maart 2021 in de leeftijd van 71 jaar.

Johannes Martinus Henricus Antonius

Riekie

Jurgen a, Wendy en Daan
 Stan, Lara

Angela en Luuk
Suus, Tess

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 maart 18.30 uur: Géén 
viering in Nuenen, maar een gezins-
viering in Gerwen. 
Palmzondag 28 maart 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Palmzondag 28 maart 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Witte Donderdag 01 april 19.00 uur: 
viering, orgelspel, alle voorgangers.

Misintenties 
Zondag 28 maart 09.30 en 11.00 uur: 
Paul Perrée; overleden familie Rooyak-
kers - Rooyakkers; Netje Raaijmakers - 
Bunthof; Jacques van der Graaf; Ineke 
Hilberink; Joost van der Graaf.
Witte Donderdag 1 april 19.00 uur: 
geen intenties.

Mededelingen
Na elke viering op palmzondag wor-
den palmtakjes gewijd en uitgedeeld.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 27 maart 18.30 uur: gezins-
viering, kinderkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Palmzondag 28 maart 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Palmpasen

Gezinsviering:  
delen wat je hebt
In de aanloop naar Pasen komen we 
met de communicanten in een beslo-
ten gezinsviering bijeen vanwege de 
coronamaatregelen. We gaan in deze 
viering gedenken dat Jezus Jerusa-
lem binnenkwam en werd begroet 
door velen. Er worden palmtakjes ge-
wijd en de kinderen geven deze aan 
hun ouders. Ook brengen de kinde-
ren de mooi versierde palmpaasstok-
ken mee en geven deze weg aan uit-
genodigde vrijwilligers van enkele 
zorginstellingen voor hun bewoners. 
Ook kijken we vooruit naar het paas-
feest met Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paaszaterdag. 
Zaterdag 27 maart om 18.30 uur in de 
St.-Clemenskerk te Gerwen.

Misintenties 
Zaterdag 27 maart 18.30 uur: Netje 
Raaijmakers-Bunthof.
Zondag 28 maart 11.00 uur: Dinie Ge-
raets-Zwegers, vanwege sterfdag; Jo-
han Geraets; Corina Hartgens.

Mededelingen 
Na elke viering op palmzondag wor-
den palmtakjes gewijd en uitgedeeld.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Palmzondag 28 maart 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel en piano, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties
Piet Coolen; Pastor Freek Groot; Ger-
rit Raaijmakers en René Raaijmakers; 
Piet Renders en Ilse Renders. 

Mededelingen
Na de viering op palmzondag wor-
den palmtakjes gewijd en uitge-
deeld.

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

Zondag 28 maart is het Palmzondag, 
de laatste zondag voor Pasen. In de 
dienst zal voorgaan ds. Corine 
Beeuwkes uit Helmond. In het veer-

tigdagenproject van de Groene Kerk 
zal het gaan over ‘het bewaren van de 
schepping’. De collecte is bestemd 
voor het Bijna Thuis Huis Latesteyn. 
Jammer genoeg kunnen wij nog 
steeds geen kerkgangers toelaten 
i.v.m. corona. Wel kunt u de livestream 
volgen via internet. De link hier voor 
kunt u vinden op www.pgn-nuenen.
nl/verbinding. U wordt van harte uit-
genodigd om deze dienst mee te vie-
ren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 25 maart. Feest van Maria 
Boodschap. 17.00 uur Lof; 18.00 uur 
H. Mis van de Vasten; gedachtenis 
van de Passietijd; sterfdag van Mgr M. 
Lefebvre (1991).
Vrijdag 26 maart. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van Onze Lieve Vrouw 
van Zeven Smarten; gedachtenis van 
de Passietijd. Feestdag van de Zus-
ters FSSPX. 18.00 uur Kruisweg. 
Zaterdag 27 maart. 09.00 uur H. Mis 
van de Passietijd; gedachtenis van H. 
Johannes Damascenus, belijder en 
kerkleraar. 10.30 uur Godsdienstles-
sen. 
Zondag 28 maart. Palmzondag. 08.00 
uur gelezen H. Mis; 10.30 uur, gezon-
gen Hoogmis met palmwijding, pro-
cessie en gezongen lijdensverhaal.
Maandag 29 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Goede Week. 
Dinsdag 30 maart. 18.30 H. Mis van 
de Goede Week. 
Woensdag 31 maart. 07.15 H. Mis van 
de Goede Week.

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

Gezond en � t blijven doortrappen
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.

Als u uw leven lang heeft gefietst, is 
het niet gek dat er een moment komt 
waarop u zich minder zeker voelt op 
uw vertrouwde fiets. Misschien heeft 
u last van uw balans of bent u bang 
om te vallen. Bepaalde maatregelen 
of een ander soort fiets kunnen dan 
een uitkomst bieden. Dit hulpmiddel 
is een aangepaste fiets op maat en is 
een voorziening die ervoor zorgt dat 
iemand weer zelfstandig kan fietsen 
wanneer fietsen op een gewone fiets 
niet meer veilig gaat. Er zijn aange-
paste fietsen met een lage instap, 
driewielfietsen met en zonder rug-
steun en in combinatie met elektri-
sche ondersteuning. Een aangepaste 
fiets kan worden aangevraagd via de 
WMO, gehuurd worden of zelf wor-
den aangeschaft. De ergotherapeut 
kan hierbij adviseren en vaardig-
heidslessen geven om zo lang moge-
lijk veilig te blijven fietsen om ge-
zond en fit te blijven. 

ergotherapie

Tentoonstelling 
Lijkwade   
van Turijn
In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een kleine 
tentoonstelling ingericht over de lijn-
wade van Turijn. Deze expositie duurt 
tot en met de tweede zondag na Pa-
sen, 18 april. De toegang is vrij.
De beroemde Lijkwade van Turijn is 
al eeuwenlang voor gelovigen een 
voorwerp van devotie, vandaar ook 
deze tentoonstelling in de kerk. De 
foto’s zijn afgebeeld op canvas en zijn 
levensgroot. De lichaamsvormen, het 
hoofd en het gezicht met de gesloten 
ogen zijn in alle rust te bekijken. Er 
zijn ook foto’s in 3D bij, die nog in-
dringender de afbeelding weerge-
ven. De normale voorzorgregels van 
corona gelden.

Dorpsraad Lieshout blij met 
nieuwe secretaris
Na een korte zoektocht heeft Dorpsraad Lieshout een nieuwe secretaris: 
Cees Dingemans. De Dorpsraad is blij dat deze vacature snel is ingevuld 
waardoor de Dorpsraadsleden zich nóg beter kunnen focussen op hun 
aandachtsgebieden. Door de komst van Cees kan Claudia Jongerius zich 
nu helemaal richten op het belangrijke aandachtsgebied ‘wonen’, tot nu 
toe combineerde ze dat met het secretariaat.

pensionering, weer wat meer tijd die 
hij graag wil steken in het vrijwilli-
gerswerk. En omdat Cees verhuisd is 
van Mariahout naar Lieshout lijkt de 
secretarisfunctie bij de Dorpsraad 
Lieshout hem op het lijf geschreven. 
Het secretariaat van Dorpsraad Lies-
hout is dan ook al direct naar hem 
over gegaan. De eerste kennisma-
king met de leden van de Dorpsraad 
Lieshout verliep immers zo positief 
dat Cees zijn nieuwe taak meteen op 
heeft kunnen pakken. Gezien zijn be-
stuurlijke ervaring in het Mariahout-
se was de aansluiting snel gevonden.

Focus
Door deze uitbreiding van de Dorps-
raad hebben de leden weer wat lucht 
gekregen om meer focus te leggen 
op hun eigen, primaire aandachtsge-
bieden. Het aandachtsgebied ‘wo-
nen’ zal dan ook duidelijk meer focus 
gaan krijgen. Claudia Jongerius, die 
dit aandachtsgebied voorheen com-
bineerde met het secretariaat heeft 
daar nu haar handen vrij voor en is 
volop bezig met het opbouwen van 
contacten en het opbouwen van een 
visie voor Lieshout. De diverse pro-
jecten die er zijn op het gebied van 
(sociale) woningbouw moeten im-
mers goed aansluiten op de wensen 
van de (toekomstige) bewoners.

Geen onbekende
Cees Dingemans is geen onbekende 
in het vrijwilligerswerk in Laarbeek. 
Cees is immers langere tijd secretaris 
geweest van de Stichting Samenle-
vings Opbouw (SSO) in Mariahout. 
Deze stichting is via een fusie met het 
Opbouwwerk in Beek en Donk uitein-
delijk omgevormd naar de huidige 
LEV-groep. Vanwege een drukke 
baan, waar veel ‘buitenlands verblijf’ 
bij zat, heeft Cees toen zijn werk-
zaamheden bij deze stichting moe-
ten stoppen.

Meteen gestart
Inmiddels heeft Cees, vanwege zijn 

Cees Dingemans; de nieuwe secretaris 
van Dorpsraad Lieshout 

Langer zelfstandig thuis  
blijven wonen (in coronatijd)
Senioren worden verwacht langer thuis te blijven wonen alvorens een be-
roep te doen op b.v. opname in een verpleeghuis. Maar er komt een mo-
ment dat voor jezelf zorgen niet meer goed lukt. De trap op gaat niet 
meer, niet meer kunnen auto rijden, moeite met het huis schoon houden 
of het bed afhalen en de was doen, etc..

thuis kunnen blijven wonen en mee 
kunnen doen aan het sociaal- en 
maatschappelijk leven. 

Mogelijk dat u het afgelopen jaar zo’n 
hulp heeft aangevraagd en hierbij 
(telefonisch) te woord bent gestaan 
maar nog wat extra advies nodig 
heeft of voorziet dat u de komende 
tijd ook hulp nodig hebt.
Neem dan contact op met een onaf-
hankelijke cliëntondersteuner WMO 
die u geheel kosteloos adviseert en 
begeleidt in het aanvraag proces.

Cliëntondersteuners WMO Nuenen:
Corrie Eshuis tel: 06-82414353 
e-mail: corrieeshuis.co@onsnet.nu
Wil Walraven tel: 06-30711472 
e-mail: wilwalraven.co@onsnet.nu
Hans Bijleveld tel: 06-20722386
e-mail: hansbijleveld.co@gmail.com

Allemaal ingrijpende situaties waarbij 
een beroep gedaan moet worden op 
mantelzorgers, familie, buren, kennis-
sen, voor zover deze ook beschikbaar 
zijn. Maar ook dan komt er een mo-
ment dat mantelzorg niet meer toe-
reikend is en vraag om hulp, zorg of 
een voorziening aan de orde is.
Je kunt dan bij de Gemeente (CMD 
Nuenen) vragen om hulp welke 
wordt betaald vanuit de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning(WMO). 
Deze WMO beoogt dat mensen zo-
lang mogelijk veilig en comfortabel 
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LINDEBLAADJES

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 12

Horizontaal: 
1 nieuwerwets 6 pijnlijk ongemak 12 larve 13 lijfeigene 15 sierlijk 18 visje 20 vogelverblijf 
21 optreden 23 zoen 24 levenslucht 26 stoom 28 betaalmiddel 29 rookgerei 31 vuurpijl 
33 muurholte 34 ijzig 36 dancing 38 planeet 41 warme drank 43 opdracht 45 aanlegplaats 
47 onverschrokkenheid 49 varkenshok 51 steensoort 52 werelddeel 55 rebellie 
58 bewusteloosheid 59 overal 60 oplettend 61 Europees land.

Verticaal: 
2 eiergerecht 3 deel v.d. week 4 pl. in Noord-Holland 5 snelle loop 7 op de wijze van 
8 planeet 9 verfrissing 10 opplakbriefje 11 cijfer 14 rangtelwoord 16 deksel 17 opdracht 
18 hemellichaam 19 telwoord 22 cum suis 25 ziekelijke zucht 26 tekengerei 27 producent 
28 voorspoed 30 nogmaals 32 deel v.h. hoofd 35 kaartenboek 36 kapot 37 zwaardwalvis 
38 verbod 39 vleesgerecht 40 grasland 42 pers. vnw. 44 zangnoot 46 naaldboom 
48 gebarenspel 50 riv. in Spanje 53 bedorven 54 vaas 56 schaakterm 57 doortochtgeld.

B U R G E R K A R T O N

A R A R E L I E R A

P L A T I N A E S T L A N D

P E N L K O E E K A R

E T U I S T U N T V E T E

L S E R I E S A B E L S

D O N B I G

S R E E D S N E T E L E

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

E E M V A A K V W E E

U N I F O R M S T A B I E L

R S I R E E L A N E

T E N E U R B E K K E N

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

Oplossingen wk 11
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

C A R N AVA L S H I T

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.

AFGOD
ARMEE
CELDEUR
CHOCOLA
CHOKE
CIRKEL
ECOLOOG
EGALISATOR
ENQUETEREN
ERETITEL
ERTSEN
FAKKEL
FRESIA
GALEI
GEGIL
GIERAREND
GLORIE
GOKHUIS
GOUDA
HEIEN
INSTELBAAR
JACHT
LACHGAS
LASSO
LENIGEN
LIEFSTE
MESSENBLOK
PIOEN
PRECAIR
REAAL
RELIEK
RELLEN
RENNEN
REUZE
RONDING
SCHIKGODIN
SCHUILEN
SEALEN
SOELAAS
STROEF
VLOERKLEED
ZIEKTEKIEM

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

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 5 4 1
2

3 7 1 5 9
7 2 8 6

1 7 6 4
2 3 1 9 8
8

6 8 1 4

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 10: Jasper, Meike en Femke Looijmans, Gerwen.

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

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

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

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

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

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.

Stichting LEVgroep 
Nuenen afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt vrij-
willigers om vluchtelingen 
te begeleiden en hun de 
weg te wijzen binnen de 
Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De 
LEVgroep, Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

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

TUINMAN GEVRAAGD 
Voor ± 4 uur in de week. 06-
51336121.

€ 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.

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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ELE Rally 2021 in oktober
De afgelopen tijd is reikhalzend uitgekeken naar de data waarop rallymin-
nend Nederland weer kan genieten van rallysport, en Stichting ELE Rally is 
verheugd te kunnen melden dat er na enorm goed overleg met de KNAC 
Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de overige rally-organisatoren 
voor het weekend van 8 & 9 oktober is gekozen. De komende tijd gaan we 
alles op een rijtje zetten of de ELE Rally weer over 2 dagen verreden kan 
worden of dat er wellicht een andere opzet gekozen moet worden. 

wordt met veel publiek en mooie ral-
lysport, iets wat we allemaal zo lang 
hebben moeten missen. 

Zodra er meer nieuws is, zullen we dit 
natuurlijk naar buiten communice-
ren via de gebruikelijke kanalen. Tot 
die tijd, veel gezondheid en wijsheid! 

Stichting ELE Rally

Evenementen na 1 juni 
Met alle ontwikkelingen op corona-
gebied zoals vaccinatie zou de situa-
tie in oktober dusdanig verbeterd 
moeten zijn dat er weer een volwaar-
dig rally-evenement plaats kan vin-
den, mét publiek uiteraard. Op de ge-
publiceerde kalender wordt in Ne-
derland gestart met de GTC Rally op 
10 juli aanstaande, en via de Vecht-
dalrally en Hellendoorn Rally komt 
men dan bij de ELE Rally uit. Na de 
ELE komen nog de Twente Rally en 
Achterhoek Rally en zo is er alsnog 
een fraaie kalender samengesteld 
met minimaal 3 weken tussen elk 
evenement om iedereen de tijd te 
geven zich gereed te kunnen maken 
voor het volgende evenement. 

Alles uit de kast halen om voor 
tweedaags evenement te gaan
De korte termijn moet uitwijzen of er 
voor alle plannen genoeg draagvlak 
is zodat besloten kan worden of het 
een een- of tweedaags evenement 
wordt. Maar dat we voor kwaliteit en 
iets speciaals gaan staat vast. Laten 
we hopen dat het ELE-weekend weer 
een ouderwets prachtig weekend 

Aangepaste 
buurtbussen   
gaan eind maart 
weer rijden
Door de corona was het vanaf maart 
2020 niet meer mogelijk om de 
buurtbus te laten rijden. Sinds die tijd 
is er door de busmaatschappij Her-
mes alles in het werk gesteld om de 
bussen coronaproof te kunnen laten 
rijden. Door TNO is een uitgebreid 
onderzoek ingesteld waarbij aanbe-
velingen zijn gedaan om de buurtbus 
coronaproof te maken. Op dit mo-
ment zijn alle buurtbussen aange-
past en coronaproof gemaakt. De 
bussen zijn voorzien van apparatuur 
om de luchtcirculatie te verbeteren.
Op 29 maart gaan onze bussen weer 
volgens de normale dienstregeling 
rijden. Dit alles met in acht nemen 
van alle voorwaarden i.v.m. corona. 
Onze chauffeurs staan te popelen om 
weer passagiers te ontvangen.

Badminton Club Lieshout 
kijkt al naar volgend seizoen
BCL heeft de hoop nog niet opgegeven om dit seizoen nog te kunnen bad-
mintonnen, maar tóch kijken zij ook al volop vooruit naar komend sei-
zoen. De vereniging is al bezig om de competitieteams bij elkaar te zoeken 
die BCL in het seizoen 2021/2022 kunnen vertegenwoordigen: zoals het er 
nu uit ziet zal dat waarschijnlijk door twee teams plaats gaan vinden.

Herenteam
In de heren-klasse (nylon shuttles) zal 
het herenteam waarschijnlijk een 
nieuwe poging gaan doen om het 
kampioenschap binnen te slepen. 
Vorig seizoen, bij het afbreken van de 
toen-lopende-competitie stonden zij 
er immers prima voor op een tweede 
plaats, met nog wedstrijden te gaan 
tegen de koploper. Helaas zijn deze 
wedstrijden er niet meer van geko-
men: reden te meer om het komend 
seizoen weer te proberen.

Mixteam
Het lijkt er ook op dat er weer een 
mixteam gevormd kan gaan worden. 
Teamleider Tim van Bommel is volop 
bezig om hier gegadigden voor bij el-
kaar te sprokkelen en heeft het team 
bijna compleet. Graag wil dat team in 
de regionale 5de klasse gaan spelen, 
zodat ze voldoende competitie erva-
ring op kunnen doen.
www.badmintonclublieshout.nl

Lastige situatie
De situatie van BCL is en blijft lastig. 
Als zaalsportvereniging zitten zij mid-
den in een lockdown en mogen zij hun 
sport niet beoefenen. Om die reden is 
de vereniging met de jeugdgroep 
naar buiten gegaan om daar hun sport 
te bedrijven. Uiteraard is dat niet ide-
aal, maar wél een mogelijkheid om 
íets te kunnen doen: dat is altijd beter 
dan volledig gesloten blijven. 

Vooruitkijken
In deze moeilijke tijd wordt al wel voor-
uit gekeken naar komend seizoen. 
Badminton Nederland is dan ook al 
volop aan het inventariseren hoe ko-
mend seizoen de verschillende com-
petities gevuld kunnen worden. BCL 
wil uiteraard aan dat komende seizoen 
deel gaan nemen: om die reden zijn de 
inventarisaties gestart. Bij deze inven-
tarisaties lijkt het er op dat de vereni-
ging komend seizoen met twee teams 
vertegenwoordigd zal zijn. 

Geslaagde jeugddag    
bij TV Wettenseind
Op zondag 21 maart was er sinds lange tijd weer veel bedrijvigheid op 
het mooie tennispark van TV Wettenseind. Tijdens een zeer goed bezoch-
te en gezellige Jeugddag trapte de nieuwe hoofdtrainer Coen van Gool 
het tennisseizoen af.

Noortje, Jasper, Kevin en Coen zelf. 
Tijdens de pauze werden de kinderen 
getrakteerd op fruit en ranja ver-
zorgd door de Jeugdcommissie en 
gesponsord door Sander van Driel 
van AH Parkstraat. Ook werd er aan 
het eind van de middag door de 
jeugd nog even driftig gebruik ge-
maakt van de gloednieuwe trampoli-
ne die door kersverse Vrijwilliger van 
het Jaar Dennis Ringeling en anderen 
was aangelegd.

Een kleine 90 kinderen, allemaal leden 
of vriendjes/familie van, waren op dit 
evenement afgekomen en hoewel er 
een fris windje stond, vermaakten ze 
zich zo te zien kostelijk. In groepen 
speelden ze diverse tennisspelletjes, 
zoals ‘Rond de Tafel’ en ‘Gevangenisje’ 
en gingen ze de strijd aan tegen het 
ballenkanon of elkaar in potjes tennis 
op klein veld. Ze werden hierbij vak-
kundig en enthousiast begeleid door 
onze tennisleraren Tim, Annelies, 

De deelnemers met begeleiders aan de jeugddag van TV Wettenseind

NKV verlengt contract   
met hoofdcoach
NKV, de Nuenense Korfbal Vereniging, is verheugd om te kunnen laten 
weten dat het contract met hoofdcoach Dennis Beemsterboer voor een 
jaar is verlengd. Wij zijn klaar voor het kampioenschap komend jaar!

ning houdend met de steeds veran-
derende richtlijnen vanwege corona, 
toch moet er ook al worden gedacht 
aan komend seizoen. Het huidige sei-
zoen lijkt wat betreft competitie vol-
ledig verloren. Wij gaan er vanuit dat 
na de zomer het leven weer ‘normaal’ 
kan worden opgepakt. Daar past een 
nieuwe kans voor de huidige trainer/
coach van de selectie bij. De chemie 
tussen de spelers en de coach is nog 
steeds zeer goed.

Afgelopen donderdag werd voor 
aanvang van de training met een 
‘symbolische’ toast tussen Dennis 
Beemsterboer en voorzitter Christian 
Everhardus formeel de verlenging 
van het contract aan de selectie be-
kendgemaakt.

Geïnteresseerd in korfbal, wij nodi-
gen je van harte uit om een keer mee 
te doen. Korfbal is er voor elke leef-
tijdscategorie. Voor meer informatie, 
mail naar ktc@nkvkorfbal.nl.

Ook al heeft iedereen op dit moment 
zijn handen vol aan het in goede ba-
nen leiden van de trainingen, reke-

Laco Feel Fit in actie   
op de Rietpluim
De enthousiaste medewerkers van Laco Feel Fit Center hadden heel wat 
energie opgespaard tijdens de lockdown. Op de Rietpluim konden zij die 
energie wel kwijt. Wat een fantastische samenwerking leverde dat op! 
Ook DeDe leverde haar steentje enthousiast bij, wow! 

“Ik durfde ineens weer in de touwlad-
der te klimmen! Yesss, Krokobill is er 
ook bij!  Het was echt supergaaf! Ik 
heb een rood hoofd zeg! Al mijn ener-
gie is er nu uit!” Kortom, een enorm 
succes en grote complimenten!

Alle 16 klassen hebben een geweldi-
ge sportles gekregen; van een be-
weegparcours tot een swingende 
dansles tot een pittige bootcamp! De 
kinderen hebben enorm genoten. 
Zomaar wat reacties van de kinderen: 

Ga � t de lente in 
met KiKa
Vanaf a.s. zondag trekken ruim 1530 
deelnemers de hardloopschoenen 
aan om in actie te komen voor KiKa 
tijdens Run for KiKa Lente Fit. Jong en 
oud gaan vanuit huis de uitdaging 
aan om 21 km te rennen in 10 dagen 
in de strijd tegen kinderkanker. Op 
welke manier en wanneer ze dat 
doen bepalen ze zelf. Ga ook fit de 
lente in en meld je gratis aan!

Run for KiKa Lente Fit is voor ie-
dereen, want jij bepaalt op welke ma-
nier je tussen 21 en 31 maart de 21 
km rent. Loop bijvoorbeeld iedere 
dag 2 km, drie keer 7 km of in één 
keer de volledige 21 km. Stippel je ei-
gen routes uit met de eRoutes app en 
plan wanneer je gaat rennen. Geef je-
zelf een energieboost en daag vrien-
den, familie en collega’s uit om sa-
men de uitdaging aan te gaan tijdens 
Run for KiKa Lente Fit. 

Kom nu in actie
“Tijdens alle Run for KiKa edities lo-
pen enthousiaste individuele deelne-
mers en teams mee voor alle kinde-
ren met kanker of voor iemand in het 
bijzonder.”, aldus Rick de Haan na-
mens Run for KiKa. “Fantastisch om te 
zien dat er juist in deze tijd weer 
mooie initiatieven ontstaan om geld 
in te zamelen voor KiKa.” Dankzij hun 
optimisme, sportiviteit, enthou-
siasme en vooral motivatie is er al 
ruim €165.000,- opgehaald voor on-
derzoek naar kinderkanker.” 

Vier de start van de lente
Oprichter van KiKa, Frits Hirschstein, 
geeft komende zondag om 10.00 uur 
het officiële startschot van Run for 
KiKa Lente Fit. Uiteraard mag ie-
dereen zelf bepalen wanneer ze aan 
hun uitdaging beginnen, maar Frits 
zal komende zondag zelf het goede 
voorbeeld geven door zijn eerste ki-
lometers te rennen. Schrijf je nu gra-
tis via www.runforkika.nl in en kom in 
actie. Ren vanuit huis en houd je aan 
de actuele RIVM-richtlijnen. 

Deelname is gratis!
Meer informatie en aanmelden kan 
via www.runforkika.nl

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

Coronaproof op pad in de Papenvoortse Heide

Nawinterwandeling IVN Nuenen
Georganiseerde wandelingen of excursies met groepen en gidsen mogen he-
laas nog steeds niet. Toch hebben onze natuurgidsen een leuke ‘nawinteracti-
viteit’ bedacht in de vorm van een wandeling die je, veilig binnen de corona-
regels, kan lopen met (maximaal) twee personen of je eigen huishouden.

• De route is ca. 2 kilometer lang en 
uitgezet over paden die goed be-
gaanbaar zijn (e.e.a. natuurlijk af-
hankelijk van de weersomstandig-
heden). De route wordt met bord-
jes duidelijk aangegeven.

• Je kan de hele dag (tussen 10.00 en 
17.00 uur) terecht. Zo proberen we 
drukte te vermijden. Is het op be-
paalde momenten of plaatsen toch 
te druk, loop dan door en/of houd 
voldoende afstand.

Kom met maximaal 2 personen of je 
eigen huishouden en houd je aan de 
geldende coronaregels. Gedurende 
de dag zullen verschillende IVN-gid-
sen rondlopen in het gebied.
Informatie: ivnnuenen@gmail.com of 
www.ivn.nl/nuenen

Op zondag 28 maart kun je namelijk 
deelnemen aan een leerzame doe-
het-zelf-route in natuurgebied de 
Papenvoortse Heide. Onderweg kom 
je meer te weten over o.a. (korst)
mossen, bosonderhoud, maretakken 
(mistletoe) en kun je jaarringen tel-
len van bomen. De kans is groot dat 
je de grote bonte specht hoort, of 
misschien zelfs ziet. De tocht is leuk 
voor jong en oud. Speciaal voor kin-
deren is er een natuurquiz.

Praktische informatie
• Het start- en eindpunt ligt aan het 

Buijsmansven, te bereiken vanaf de 
Papenvoortse Heide. Er is voldoen-
de parkeergelegenheid, maar op 
de fiets komen is natuurlijk beter.

• Vriendelijk verzoek om bij het start-
punt op de turflijst aan te geven 
met hoeveel personen jullie zijn, 
zodat we een idee hebben over het 
aantal bezoekers over de dag.

• Bij het startpunt vind je ook de ant-
woordformulieren voor de Kids-
quiz. Breng zelf een pen of potlood 
mee! Aan het eind van de route kun 
je het formulier inleveren.

Grote bonte specht 
Fotograaf 
Maria van Mensfoort
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Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933T (0492) 590933
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www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

DE 
BESTE 

SERVICE

DE 
RUIMSTE 
KEUZE

Maak nu een persoonlijke afspraak.
BEL 0492-590933

VEEL
OP

VOORRAAD 

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

- Paasbrood  

- Verse aardbeien

- Eitje

- Yoghurt met granola & blauwe bessen

- Kleine broodjes wit & bruin

- Beleg (jam, hagelslag, brie,  

oude kaas, coburgerham & boter)

- Jus d'orange

€18,50 P.P.
 

 - Croissant

- Paasbrood  
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- Eitje

- Yoghurt met granola & blauwe bessen

- Kleine broodjes wit & bruin
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- Quiche met spinazie en feta kaas
- Courgettesoep  

 

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Blauwe bessentaartje
- Carrotcake

- Frambozen amandeltaart
- Scones met clotted cream & aardbeienjam

- Paaseitjes  
- Paaskoekjes

- Wrap met Italiaanse ham, pesto & zongedroogde
tomaatjes

- Wrap met gerookte zalm & roomkaas
- Sandwich met roombrie & chutney

- Sandwich met gerookte kipfilet & perzik
- Notenbrood met geitenkaas & perenchutney

 

€19,50 p.p.
Bezorgd met een kartonnen étagère en met verschillende

theesoorten (Zonder theeservies en theepot)  
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- Courgettesoep  
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- Bruschetta met carpaccio
- Olijven

- Geitenkaasbolletjes met pistache & meloen
- Fuet worst
- Oude kaas

- Brood met diverse smeersels
- Zalmtartaar

- Italiaanse ham
- Notenbroodje met blauwe kaas

€27,50 prijs 2 personen

Uit te breiden met:
- Courgettesoepje

- Quiche met spinazie & fetakaas  
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli

+ €17,50 per 2 personen
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Uit te breiden met:
- Courgettesoepje

- Quiche met spinazie & fetakaas  
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli
 

+ €17,50 per 2 personen

Proeverij van vis  
(Zalmtartaar | makreelmousse | tonijn)  

of
Proeverij van vlees

(Carpaccio | vitello tonnato | paté mousse)  

Groentenbouillon met kervel  
of

Courgettesoep  

Tongrolletjes gevuld met zalm & een romige kokossaus
of

Varkenshaasmedaillons omwikkeld met spek &
een rode wijn saus

€29,50

Paasdessert
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4 & 5 april 

Tongrolletjes gevuld met zalm & een romige kokossaus

4 & 5 april 

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes  
- Courgettesoep

 
- Warme gerechten

Gratin
Quiche

Zalmfilet met kruidentopping  
Beenham met cranberrysaus

 
- Trifle met schuimkoekjes  

& aardbeien
 

€25,- P.P.
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