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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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NKV Korfbal, 
Nuvo en SDF 
Friends slaan 
handen in één

Opening 
fabrieksoutlet 
Sorara 
Outdoor 
Living
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M A N I F E S T
Verkeersdruk op Nuenense 
wegen: genoeg is genoeg
Zie achterpagina voor de advertorial

Kom genieten van het witte goud van de Raaijmakershoeve

Asperges aan het veld       
gestart met voorbereidingen

len doorgang kan vinden, zijn we vol 
enthousiasme gestart met de voor-
bereidingen. Wilt u verzekerd zijn van 
een plekje aan de velden, zodat u 
mee kunt genieten van al het lekkers 
dat de Raaijmakershoeve te bieden 
heeft? Neem dan een vrijblijvende 
optie op een tafel voor een lunch of 
diner. Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden; pas als er definitief groen 
licht gegeven wordt, wordt uw reser-
vering definitief.
Wilt u in mei een vorkje met ons mee-
prikken en genieten van wederom 
een unieke ervaring? Ga dan naar de 
website en reserveer direct. Wij kijken 
ernaar uit u weer te mogen ontvan-
gen. www.aspergesaanhetveld.nl 

dag 24 mei. En ondanks dat op dit 
moment nog niet zeker is of het eve-
nement vanwege coronamaatrege- www.aspergesaanhetveld.nl 

Restant raadsvergadering op 26 maart

Unaniem voor vaststelling raadsvoorstel 
college voor steunpakket ondernemers
Door Gerrit van Ginkel

Een raadsvoorstel dat handelde over de steun aan ondernemers en daar-
bij het subsidieplafond vast te stellen op € 75.000,-, is unaniem door de 
raad aangenomen. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve 
Rijkscompensatie coronacrisis. De ondernemers worden in de gelegen-
heid gesteld hiervoor een aanvraag te doen voor 1 juli 2021. De richtlij-
nen voor verruimde terrassen gelden tot en met 1 oktober 2021 en de 
wintervoorzieningen tot 1 april 2022.

dit bedrag via de normale kanalen 
van subsidies te krijgen was.
D66 vond dat het bedrag niet van de 
gemeente moet komen en de VVD 
dacht dat de gemeente geen spon-
sor is. W70 vond dat men moest infor-
meren bij de vrije volkshuisvesting.
Wethouder Pernot reageerde dat 
maatwerk mogelijk is via onze amb-
tenaar volkshuisvesting. Hij vroeg 
waar het geld voor nodig was, het is 
een collectief in wording.
In tweede termijn trokken de fracties 
hun steun in na de vertrouwenwek-
kende woorden van de wethouder 
met betrekking betrokkenheid ge-
meente. De motie werd ingetrokken.

Op 29 april is de volgende raadsver-
gadering.

Een motie werd ingediend voor het 
steunpakket voor ondernemers waar-
bij voorgesteld werd dat, naast hore-
caondernemers, de evenementen-
branche en de middenstand hier ook 
een beroep op kunnen doen. Uitstel 
van belastingbetaling is een regeling 
die in veel gemeenten met succes 
wordt toegepast. In de motie wordt 
gevraagd een maand na 25 maart met 
een voorstel te komen om € 1500,- te 
betalen. Alleen de VVD stemde tegen.

Motie vrije volkshuisvesting 
ingetrokken
Een verzoek om € 5000,- toe te ken-
nen aan de opstartkosten voor on-
derbouwde declaraties is afgewezen 
met een motie vreemd aan de orde 
van de dag. Veel fracties vonden dat 

Caroline van Brakel over de omgevingsvisie

Samen met Nuenenaren
De Omgevingswet gaat ervan uit dat de gemeente samen met haar inwo-
ners en ondernemers verantwoordelijk is voor de fysieke leefomgeving. 
Vanuit die gedachte is het ontwerp van de omgevingsvisie gemaakt samen 
met inwoners, ondernemers, verenigingen, belangengroepen, experts en 
partners. Er is op drie momenten gesproken met al deze partijen. In de eer-
ste twee ronden is met meer dan 500 Nuenenaren gesproken tijdens inter-
views, enquêtes en bijeenkomsten over hoe zij Nuenen zien (de kernkwali-
teiten), hun wensen, ambities, aandachtspunten en dillema’s. In de laatste 
ronde zijn met een online enquête over de kernkwaliteiten ruim 1.500 
reacties opgehaald. 

Brede kijk op de toekomst
van Nuenen
“Maar het gaat niet alleen om de wet-
telijke verplichting’, vult wethouder 
Van Brakel aan. “We vinden het vooral 
belangrijk dat er een brede kijk ont-
staat op de toekomst van Nuenen; 
dat we onze kernkwaliteiten vastleg-
gen. Vooral om ons in de regio te kun-
nen profileren en als antwoord op de 
uitdagingen die op ons afkomen.” De 
inwoners, ondernemers en andere 
betrokken partijen brachten tijdens 
het participatieproces de kernkwali-
teiten van Nuenen duidelijk naar vo-
ren: dorps, gezellig, groen en rustig. 
“Ook kwam tijdens het hele proces 
heel duidelijk de centrale boodschap 
naar voren die de Nuenenaren ons 
mee willen geven: houd Nuenen 
zoals het is. Dat lijkt misschien niet 
spannend. Je zou het zelfs kunnen 
vertalen als ‘stilstand is achteruit-
gang’. Maar het tegendeel is waar. Het 
betekent veel meer dat je het goede 
moet bewaren. Maar het levert ook 
grote uitdagingen op. Ga maar na: de 
roep om nieuwe woningen is enorm. 
Maar hoe houden we Nuenen tegelij-
kertijd dorps en groen? Dat is span-
nend. Maar wij zijn er klaar voor. Laat 
die uitdagingen maar komen!” 

Kwaliteiten en opgaven
De omgevingsvisie voor Nuenen 
schetst de lijnen volgens welke Nue-
nen op lange termijn dorps, gezel-
lig, groen, rustig en gezond kan blij-
ven. En hoe wij hierbij omgaan met 

Wethouder Caroline van Brakel (ruim-
telijke ordening, wonen en mobiliteit):
“De omgevingsvisie schetst de echte 
meerwaarde van Nuenen.”

Begin deze maand stemde het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
in met de ontwerp omgevingsvisie 
voor de gemeente Nuenen. “Met 
complimenten”, aldus verantwoorde-
lijk wethouder Caroline van Brakel. 
“Er ligt een complete visie die de rode 
draad vormt voor hoe Nuenen er in 
de toekomst uit gaat zien. Een beeld 
dat tot stand is gekomen samen mét 
de inwoners van Nuenen. Dat is heel 
belangrijk.” Maar wat betekent nu die 
visie voor Nuenen? 

Eerst wat achtergrond: op 1 januari 
2022 gaat naar verwachting de Om-
gevingswet in. Deze wet verplicht ge-
meenten een omgevingsvisie op te 
stellen voor de toekomst van de ge-
meente. Dat betekent één beleid 
voor de fysieke leefomgeving van de 
gemeente en hoe de kwaliteit daar-
van kan worden verbeterd. De visie 
geeft bijvoorbeeld inzicht in de ruim-
telijke ordening (hoe zien we bijvoor-
beeld wonen, bedrijventerreinen en 
natuur), de inrichting van het open-
baar gebied (hoe gaan we om met 
groen, spelen en bewegen en kli-
maatadaptatie) en het milieu. Daar-
naast komen ook nationale thema’s 
als duurzaamheid, energietransitie, 
klimaatadaptatie én gezondheid aan 
de orde.

Wethouder Caroline van Brakel

de verschillende opgaven zoals 
duurzaamheid, gezondheid en kli-
maat, woningbouw en mobiliteit, 
individualisering en vereenzaming. 
“In deze visie komen de kwaliteiten en 
opgaven samen. Je vindt er niet de 
pasklare antwoorden. Het biedt de 
basis voor nieuwe plannen en schept 
de kaders voor nieuwe initiatieven. De 
visie zal ook moeten mee evolueren 
door de tijd. Het is geen statisch docu-
ment. We zullen iedere keer moeten 
kijken hoe de visie past binnen de 
context van het moment. Maar buiten 
dat heeft het maken van de omge-
vingsvisie ook heel veel duidelijk ge-
maakt. En daar ben ik ook erg blij mee. 
Ineens zijn we bewust van hoe mooi 
en bijzonder onze gemeente is. Waar 
we trots op kunnen zijn. Wat we willen 
zijn, maar ook wat we niet willen zijn. 
Neem Van Gogh als voorbeeld. Daar 
zijn we trots op, het geeft kansen en 
we willen zijn erfgoed heel graag een 
plek geven. Maar het mag niet alles-
overheersend worden. We willen 
geen massa’s toeristen door de stra-
ten. Dat past gewoon niet. 

De omgevingsvisie geeft aan wat 
onze meerwaarde is. Voor onszelf, 
maar ook voor de regio. Want dat 
moeten we niet vergeten. We zullen 
ook rekening moeten houden met de 
belangen van onze buurgemeenten. 
We willen graag een rol spelen in de 

regio. Vandaar dat de positie van 
Nuenen in Brainport ook als opgave 
is meegenomen in de visie.”

Van en voor Nuenen
“De omgevingsvisie is echt een visie 
van en voor Nuenen. In de aanloop 
zijn talloze inwoners, ondernemers, 
verenigingen, belangengroepen, ex-
perts en partners betrokken. Zij be-
noemden ook de kernkwaliteiten. De 
visie nodigt ook uit om samen aan de 
leefomgeving te werken. Het schept 
de kaders voor initiatieven. En die 
mogen ook vanuit de samenleving 
komen. Graag zelfs. Want er is nog 
genoeg werk te doen. De omge-
vingsvisie is belangrijk. En daar ben ik 
trots op. Het geeft ons samen een 
goede voedingsbodem om Nuenen 
van A naar Beter te brengen. Ik zie dat 
met vertrouwen tegemoet.”

Meer weten over de omgevingsvi-
sie? Of inzage in het ontwerp?
De ontwerp omgevingsvisie ligt nog tot 
en met 15 april ter inzage. De ontwerp 
omgevingsvisie en alle achtergrondin-
formatie over de visie en de totstandko-
ming ervan, vindt u op de website:
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Sinds een aantal jaar stellen Martin en Bernie Raaijmakers, van de Raaij-
makershoeve aan Boord 25, het terrein aan hun aspergevelden enkele 
weken ter beschikking aan hét culinaire evenement van Nuenen: Asper-
ges aan het veld. Twee weken lang kunnen liefhebbers van het witte goud 
in een pop-up restaurant genieten van zowel traditionele als ver� jnde 
gerechten met eerlijke en ambachtelijk geteelde asperges, vergezeld van 
overheerlijke bijpassende wijnen.

Ook in 2021 staat dit evenement 
weer op de agenda en wel van 
woensdag 12 mei tot en met maan-
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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:

Afscheid van plastic zakjes voor groente en 
fruit, dat scheelt maar liefst 243.000 kilo 
plastic per jaar, 130 miljoen zakjes! HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

• Algemene Zaken woensdag 14 april, voor 12.00 uur.
• Ruimte Extra maandag 19 april, voor 12.00 uur.

Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, 
de gri�  e helpt u graag. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• nog steeds veel huizen niet/ 

matig geïsoleerd zijn;
• de meeste woningen in Nue-

nen tussen 1941 en 1982 ge-
bouwd zijn;

• goed isoleren hier al snel 40% 
winst oplevert;

• isolerende maatregelen zich 
binnen 3 tot 7 jaar terugverdie-
nen en altijd blijven besparen;

• isolatie het hele jaar in alle 
stilte zijn werk doet voor meer 
comfort.

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

COMMISSIEVERGADERINGEN - 
DIGITAAL
De vergaderingen zijn live te volgen via het LON en via 
nuenen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf terugge-
keken worden). 

13 april 2021 Commissie Ruimte
• Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan Herij-

king Nuenen-West

14 april Commissie Samenleving 
• Jeugdbeleid 2021 -2024

15 april 2021 Commissie Algemene Zaken
• Benoeming accountant 
• Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar tegen jaarrekenin-

gen en begrotingen

20 april 2021 Commissie Ruimte - Extra
• Bestemmingsplan Buitengebied herziening Rullen on-

genummerd (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte
• Stimuleringslening 'Aan de slag met je woning'

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via nuenen.nl/invloed-uitoefenen - spreekrecht, of de 
inspraakreactie mailen naar gri�  e@nuenen.nl

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
aanmelden voor: 
• Ruimte maandag 12 april, voor 12.00 uur.
• Samenleving dinsdag 13 april, voor 12.00 uur.

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.

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen Kerkakkers Gerwen
Vanaf 11 april starten werkzaamheden aan de Kerkakkers 
in Gerwen. De fi rma Hurkmans verzorgt de aanleg van 
kabels en leidingen van de Nuts- en Telecombedrijven. 
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren treª en 
we verkeersmaatregelen. Gedurende twee weken sluiten 
we de Kerkakkers tijdelijk af voor gemotoriseerd verkeer. 
Fietsers, voetgangers en aanwonenden (incl. bedrijven) 
kunnen wel gebruik blijven maken van de weg. 

23 maart 2021

Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur Was je handen

Draag een mondkapje 
waar verplicht Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk thuis
als dat kan

Thuis

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Max. 1 gast per dag 
en houd afstand

Ga max. 1 keer per 
dag op bezoek Buiten Max. 2 mensen

of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Pretpark en
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht Bibliotheek is dicht 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Winkels
Winkels voor 

levensmiddelen
Apotheek 
en drogist

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Vooraf bestellen 
en afhalen 

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en a�alen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk

Winkelen op 
afspraak

Winkelen zonder 
afspraak

Winkelen zonder afspraak niet mogelijk

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Sportlocaties Buiten op 1,5 meter 
met max. 4 mensen

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar

Zwemles 
t/m 12 jaar Binnensport Contact-

beroepen, zoals:
Binnensporten zijn verboden

Kapper 
op afspraak

De kapper is open op afspraak

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar
het buitenland Horeca

Afhalen en 
bezorgen

Eten a�alen en bezorgen is mogelijk Restaurant en café zijn dicht

Restaurant 
en café

Kinderopvang Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open  

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

• nog steeds veel huizen niet/ 

• de meeste woningen in Nue-
nen tussen 1941 en 1982 ge-

• goed isoleren hier al snel 40% 

• isolerende maatregelen zich 
binnen 3 tot 7 jaar terugverdie-
nen en altijd blijven besparen;

• isolatie het hele jaar in alle 
stilte zijn werk doet voor meer 
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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

Uw paasbestelling is af te halen op 
1e paasdag tussen 9.00 en 12.00 uur

4 Houthakkersteaks .... 6,95
Bij 2 Kalfsschnitzels

bakje champignon roomsaus gratis

Oester Tonnado
“Mals kalfsvlees, parmaham en tonijnsaus”
 ......................................................... 100 gram 3,55
Varkenshaas 
in bladerdeeg .......... 100 gram 2,50
Haas in ‘t groen
.......................................................... 100 gram 2,55 
Bos Asperges
.......................................................... 100 gram 1,75

Er is weer volop vers Hollands Lamsvlees!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

ROERBAK

SPECIAL

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Een bevlogen ondernemer verdient 
een betrokken adviseur. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

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

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Click & collect bij 
de Nuenense ondernemers

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Villa Massa 
Limoncello 0,7lt.             €17,50 

Licor 43 
Spaanse likeur 1lt.           €21,50 
Glenfiddich 12 Years 

Single malt whisky 0,7lt.     €29,95 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.              €11,50 
Dune Gris de Gris Rosé 

Camargue, Frankrijk 
5+1 gratis, per stuk               €8,75 

Acties geldig van 1 t/m 22 april 

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)

€ 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

T/M 3 APRIL

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

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.

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

GESLOTEN VAN
DINSDAG 6 T/M DONDERDAG 8 APRIL

ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)
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Scholing Positieve 
Gezondheid   
voor vrijwilligers 
inloophuizen
Ruim 4500 vrijwilligers van inloop-
huizen voor mensen met kanker en 
hun naasten, kunnen zich voortaan 
laten scholen in Positieve Gezond-
heid, een benadering die bijdraagt 
aan het vermogen van mensen om 
met de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan. 
Én om zoveel mogelijk eigen regie te 
voeren. De training is het resultaat 
van een intensieve samenwerking 
tussen Fontys Pro Health, Instellin-
gen PsychoSociale Oncologie (IPSO) 
en Institute for Positive Health (iPH).

De training is een welkome aanvul-
ling voor de vrijwilligers die werken in 
de inloophuizen, beaamt Sonja Rob-
ben, directeur IPSO: “Deze samenwer-
king helpt om de (na)zorg voor men-
sen geraakt door kanker verder door 
te ontwikkelen. Het gedachtegoed 
van Positieve Gezondheid sluit naad-
loos aan op de missie, visie en activi-
teiten van het inloophuis. Het ziet de 
mens in zijn geheel en de focus ligt op 
wat er wél kan en niet op wat er niet 
kan door de ziekte.” 

Gedachtegoed
“Mensen die geraakt worden door 
kanker, zijn meer dan hun ziekte. Er 
zijn nog zoveel andere zaken die van 
invloed zijn op hun gezondheid. Toch 
is het niet altijd eenvoudig om het 
gesprek hierover aan te gaan”, vertelt 
Angelique Schuitemaker, directeur 
van iPH. “Daarom vind ik het zo waar-
devol dat Fontys een speciale trai-
ning heeft ontwikkeld voor vrijwilli-
gers in inloophuizen, om hen hand-
vatten te geven om een ander ge-
sprek te voeren met hun bezoekers. 
Dat maakt niet alleen dat bezoekers 
zich meer gehoord voelen, maar het 
geeft de vrijwilliger ook houvast om 
samen met de bezoekers van het in-
loophuis te bekijken wat er belang-
rijk is en wat een kleine stap op weg 
naar verandering zou kunnen zijn.” 

Leven Lang Leren en Ontwikkelen
De training is een mooi voorbeeld 
van het leven lang leren en ontwikke-
len, passend bij de missie en visie van 
Fontys. Brechtje Poelman, consultant 
Professionele Markt bij Fontys: “Dit 
doet echt recht aan onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om ie-
dereen de kans te geven om zich een 
Leven Lang te Ontwikkelen.” 

Eerste boek van auteur Arndt van Ruremonde uit Son & Breugel

“Ook als schrijver wist ik vooraf niet 
precies wat er ging gebeuren”
Voor wie de laatste maanden van de coronacrisis wil wegdromen in een 
nieuwe wereld is er het schrijversdebuut van Arndt van Ruremonde. In 
april verschijnt Ballingen van Bar∫em, een boek in het fantasygenre.

wordt. Even wegdromen in een fan-
tastische wereld waar alles lijkt te 
kunnen. En waar de hoofdpersoon 
moeite moet doen om overeind te 
blijven.”

Nu heeft hij dus zelf zijn eerste boek 
geschreven. Al meer dan 10 jaar gele-
den ontstond het eerste idee. “Ik be-
gon er ’s nachts zelf over te dromen 
en zo groeide het verhaal. En als ik 
dat dan opschreef ontstonden er 
vanzelf nieuwe personages met hun 
eigen rol. Dat was nog wel het leuk-
ste: ook ik wist vooraf niet precies wat 
er ging gebeuren.”

Benieuwd naar het hele verhaal? Bal-
lingen kost € 19,95 (verzendkosten: 
€ 4,10). Mail vóór 12 april naar avan-
ruremonde@kpnmail.nl In de voor-
verkoop ontvang je gratis een land-
kaart van Bar∫em bij je bestelling.

Machtsbeluste bestuurders en een 
vijandig leger
“Vanaf 2019 volgde ik nieuwsgierig 
de avonturen van Aran, een jongen 
met bijzondere gaven”, vertelt Arndt 
enthousiast. “Ook als auteur wist ik 
vooraf niet precies wat er ging ge-
beuren. Al schrijvend ontstond de 
geschiedenis van Bar∫em. Machtsbe-
luste bestuurders, de inval van een 
vijandig leger dat dood en verderf 
zaait, vliegende wezens en Aran, die 
zich geen raad weet met zijn ontlui-
kende gaven. En toen het omslagont-
werp binnenkwam kon ik niet meer 
stoppen met schrijven.”

Fantasy: even wegdromen
Arndt van Ruremonde is zelf al jaren 
fan van fantasyboeken. “De interesse 
begon in mijn jeugd met een voor-
liefde voor science fiction. Door In de 
ban van de ring van Tolkien ben ik en-
thousiast fantasy-lezer geworden: 
een onmogelijke situatie, zo geschre-
ven dat het toch geloofwaardig 

‘Naar Nice voor Wies’
Even voorstellen: wij zijn Dennis en Daan en wij zitten op Basisschool de 
Wentelwiek in groep 1/2a bij onze lieve Juf Medea. Onze lieve juf gaat in 
september een grote uitdaging aan in Nice. In de klas hebben we de afge-
lopen 2 weken een bakactie gehad om geld op te halen voor de actie van 
de juf ‘Naar Nice voor Wies’. Wij hebben ervoor gekozen om wafels te bak-
ken voor familie, vrienden, kennissen en voor de bewoners in onze wijk. 
Wat klein begon is uitgegroeid tot een groot succes. 

Jumbo Ton Grimberg heeft ons ge-
holpen door ons de wafelmix te 
schenken. Zo hebben we op 2 ver-
schillende zaterdagen samen 254 
wafels gebakken. Alle vrienden, fami-
lie, kennissen en alle mensen uit de 
buurt super bedankt voor het kopen 
van de wafels en alle schenkingen! 
We hebben afgelopen maandag 
€ 319,50 kunnen overhandigen aan 
onze lieve juf. Voor wie onze juf nog 
wil helpen kijk op de website https://
www.kikaextreme.nl/deelnemers 
Medea van Kampen. Of kijk op 
Facebook (Naar Nice voor Wies). 

Bescherm jonge wilde dieren
De lente is in aantocht en dat betekent dat veel wilde dieren jongen krij-
gen. Wildbeheereenheid Nuenens wildbeheer (wiens gebied voorname-
lijk ligt in de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Laarbeek en Veghel) 
roept recreanten op om jonge, wilde dieren niet aan te raken en de hon-
den aan de lijn te houden. Ook is het belangrijk dat men de kat in deze pe-
riode binnen houdt. 

jaarlijks minstens 100 miljoen prooi-
en doden en een onbekend aantal 
dieren verwonden, waaronder zeld-
zame weidevogels. Daarom is het 
van belang dat kattenbezitters hun 
kat binnen houden tijdens de broed-
periode en zoogtijd.

Waarom zetten jagers zich in?
Vanwege hun betrokkenheid steken 
jagers veel tijd en energie in de na-
tuur, zoals het tellen van diersoorten, 
voorlichting en aanleg en onder-
houd van natuur. Daarnaast zijn ja-
gers ook de gratis oren en ogen in 
het buitengebied. Zo spreken zij 
mensen in natuurgebieden aan met 
het verzoek hun honden aan te lij-
nen en op de wandelpaden te blij-
ven. Daarnaast vraagt de Jagersver-
eniging al geruime tijd aandacht 
voor verbetering van het toezicht in 
het buitengebied om andere mis-
standen te voorkomen. Denk aan 
stroperij, drugs- en andere afval-
dumpingen en motorcrossen.

Brieven aan gemeenten
De wildbeheereenheid verstuurde 
deze week brieven naar de betrok-
ken gemeenten om hier aandacht 
aan te besteden. Het bestuur van de 
WBE is erg enthousiast over dit initia-
tief: ‘Veel mensen zijn zich niet be-
wust dat hun hond én kat grote scha-
de kunnen aanrichten in de natuur. 
Daarnaast denken veel mensen dat 
jonge wilde dieren zijn achtergela-
ten door hun moeder, maar niks is 
minder waar. Door de corona zien we 
veel mensen in het buitengebied 
rondom Nuenen, veel met hond aan-
gelijnd of loslopend. Het voorjaar 
komt eraan en veel dieren die in het 
wild leven en hun jongen krijgen zijn 
gebaat bij rust. Het is goed dat wij als 
jagers de mensen hiervan bewust 
maken.’

Deze oproep maakt deel uit van de 
campagne ‘Bescherm jonge, wilde 
dieren’ die de Koninklijke Nederland-
se Jagersvereniging samen met haar 
leden voert. De wilde dieren die in 
deze periode geboren worden zijn 
voor de hond makkelijk op te sporen. 
Als de hond losloopt kan er niet wor-
den voorkomen dat de viervoeter een 
jong wild dier grijpt. Ook is het be-
langrijk dat men de jonge dieren niet 
aanraakt. Wanneer men een wild dier 
aanraakt kan dat ertoe leiden dat het 
moederdier haar jong verstoot.

Voor de kat een makkelijke prooi
Ook katten vormen een gevaar voor 
jonge dieren. Katten die buiten lo-
pen, volgen hun jachtinstinct en 
vangen inheemse diersoorten. Hoe-
veel prooien een kat vangt is afhan-
kelijk van de tijd die ze buiten rond-
brengen. Voor alle huiskatten en 
verwilderde huiskatten samen 
wordt geschat dat ze in Nederland 

Meedoen Nuenen:    
‘De strijd tegen eenzaamheid’
Op 16 maart 2020 ging heel het land voor de eerste keer op slot. Van het 
ene op het andere moment zorgde corona ervoor dat structuur en houvast 
voor veel jongeren binnen school, stage en dagbesteding wegviel. Het mis-
sen van hun dagelijkse routine riep bij velen eenzaamheid, angst, boos-
heid en frustraties op. Wanneer je dan ook nog te kampen hebt met bij-
voorbeeld autisme, AD(H)D, een verstandelijke beperking, pesten of isola-
tie door andere (externe) problematiek, wordt je wereld wel heel erg klein.

trouwen in elkaar hebben gevonden! 
Ook buiten de Skype momenten 
wordt aan elkaar gedacht. Met een 
verjaardag worden kaartjes naar el-
kaar gestuurd of brengen ze een be-
zoekje aan elkaar, er wordt gezongen 
en we wensen elkaar succes bij bij-
zondere momenten. Een prachtig re-
sultaat na een jaar lang investeren in 
een bijzondere groep jongeren!

Alternatieve activiteiten
Naast deze wekelijkse contactmo-
menten bleven we onze maandelijk-
se activiteiten aanbieden in een alter-
natieve vorm. Ook hierbij zochten we 
steeds naar een mooie variatie voor 
iedereen. De wens om de online con-
tactmomenten om te kunnen zetten 
in live momenten, waarbij we het so-
ciale contact nog meer kunnen ver-
sterken, is alleen maar groter gewor-
den. Daar waar eenzaamheid bij de 
kinderen van onze stichting altijd al 
een groot aandachtspunt is, heeft 
het afgelopen jaar des te meer laten 
zien hoe groot de behoefte is aan 
contact met gelijkgestemden. 

Voor meer informatie over stichting 
Meedoen Nuenen verwijzen wij u 
naar onze website: 
www.meedoennuenen.nl

Stichting Meedoen Nuenen is 5 jaar 
geleden in het leven geroepen door 
een aantal (ervaringsdeskundige) 
ouders die al jaren werden gecon-
fronteerd met de eenzaamheid van 
hun zoon of dochter. Steeds toe-
schouwer moeten zijn, en niet deel-
nemer, is hartverscheurend. Door 
middel van onze maandelijkse activi-
teiten brengen wij deze kinderen bij 
elkaar en vergroten daarmee hun so-
ciale netwerk. 

Wekelijkse 
Skype-contactmomenten
Vanwege corona begonnen we pre-
cies een jaar geleden met een weke-
lijks contactmoment via Skype. In het 
begin was het onwennig en lastig. 
Met spelletjes en opdrachten pro-
beerden we samen een half uurtje te 
vullen. Na verloop van tijd begonnen 
de jongeren hun verhaal, angsten en 
onzekerheden uit te spreken. Elke 
week zat iedereen trouw klaar om 
deel te nemen. Nu precies een jaar la-
ter komen we nog steeds elke maan-
dag via Skype samen. Op maandag 
22 maart hebben we dit samen ge-
vierd door te proosten op de vele 
mooie avondjes en momenten. Wat 
zijn we trots op dit clubje. Hoe zij naar 
elkaar toe zijn gegroeid en het ver-

Scouting   
organiseert   
geen Neuzelmarkt 
maar een veiling
Ieder jaar verzamelt u tijdens de gro-
te schoonmaak in huis tweedehands 
spulletjes voor de Neuzelmarkt. De 
jeugdleden van Scouting Rudyard 
Kipling halen deze voor Pasen bij u 
op en verkopen deze bij de blokhut 
op tweede paasdag. Door de coro-
namaatregelen is een groot evene-
ment zoals de Neuzelmarkt niet mo-
gelijk.

Scouting komt niet voor Pasen maar 
zaterdag 29 mei bij u aan de deur. Zij 
willen dan niet alle tweedehands 
spullen, maar slechts één item. Na 
deze ophaaldag zullen alle gedo-
neerde spullen op een veilingsite ko-
men te staan.

Het geld dat de groep met deze vei-
ling ophaalt, wordt besteed aan het 
scoutingspel.
In mei zal de groep u meer vertellen 
over het organiseren van de ophaal-
dag en veiling.

Scouting   
organiseert   
geen Neuzelmarkt 

Scouting   
organiseert   
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 VERGUNNINGEN      
 PERIODE 23-03-2021 EN 29-03-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 161 Wijzigen carport 
Dalkruiddreef 16 Wijzigen gevel 
Dennenlaan 20 Plaatsen dakkapel 
Hoekstraat 1B Wijzigen gevel 
Berg 43A Splitsen woning 
Boordseweg 11 Wijzigen erfafscheiding 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Helsestraat 3 en 3A Verbouwen en wijzigen gebruik woning  
 (splitsing)
Laan door  Verhogen erfafscheiding
de Panakkers 35 en 37, 
Hoge Panakker 18 en 20  
Olen 21 Wijzigen dak en gevel 
Populierenhof 12 Plaatsen aanbouw 
Ter Warden 30 Oprichten woonhuis 
Gerwenseweg 3 Rooien van populier 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Weverstraat 26 Uitbreiden en renoveren woning 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
24-03-2021 Nuenen c.a. Anterieure samenwerkingsovereenkomst 

(herijking 2017) alsmede addendum 
  inzake project Nuenen-West te Nuenen c.a.
24-03-2021 Nuenen c.a. Niet vaststellen bestemmingsplan bouw

Beekstraat  horecagelegenheid, twee bed & breakfast
52-52a huisjes en bedrijfswoning ‘Recreatieve 

Poort Beekstraat Nuenen’ter hoogte van 
Beekstraat 52-52a, gemeente Nuenen c.a.

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

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

Speelveldje Eeneind   
opnieuw in raad
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de digitale raadsvergadering van 25 maart was er opnieuw aan-
dacht voor het speelveldje aan de Hoge Mikkert op het Eeneind.

dus voor de motie. GL wilde de ge-
vraagde bouwkavel laten vervallen. 
De PvdA zag dat door het besluit in fe-
bruari de onvrede is ontstaan. Er zijn 
85 gezinnen die geen bouwkavel wil-
len. Daarom is de motie niet nodig.
NN herhaalde nogmaals dat de motie 
bedoeld was om vrede te brengen op 
het Eeneind.
Tenslotte werd er gestemd: 13 fracties 
waren voor en 6 waren tegen.
Voor waren W70, VVD, De Combinatie, 
GL en NN. Tegen waren CDA, D66 en 
PvdA.

Coronagelden voor cultuur
Er werd een motie ingediend om voor 
de culturele instellingen en verenigin-
gen € 85.000,- te oormerken en niet toe 
te voegen aan de algemene middelen.
D66 was hier helemaal voor. Ook De 
Combinatie was het daarmee eens en 
vond dat het daar terecht moet ko-
men. Het CDA vond dat er specifieke 
steun nodig is voor cultuur. Er moeten 
wel eerst kaders vastgesteld worden. 
GL vindt cultuur zeer belangrijk. We 
moeten wel de verenigingen actief 
uitnodigen en bekend maken met de 
mogelijkheden. De VVD stond hele-
maal achter de motie.

Natuurlijk Nuenen diende de motie in 
en dat was vooral om zekerheid en 
helderheid te verschaffen aan de in-
woners.
In de vorige raadsvergadering werden 
een initiatiefvoorstel en een amende-
ment aangenomen betreffende een 
kavelruil. Het college ging uit van twee 
mogelijke bouwkavels aan de Hoge 
Mikkert.
De raad ging uit van een beperkte be-
bouwing dus maximaal 1 kavel van 
max. 320m².

D66 haakte opmerkelijk af bij de dis-
cussie. Zij vonden dat de motie te ver 
ging en had alle vertrouwen in het 
College dat zij het netjes zou oplossen. 
Het is niet juist dat deze motie is inge-
diend en daarom doe ik niet meer mee 
aan deze discussie, sprak fractievoor-
zitter Bertje van Stiphout.
De Combinatie zou de motie wel steu-
nen.
Het CDA voorzag de eerdere onrust in 
de wijk al eerder. De meeste bewoners 
willen het speelveld zo laten en dus 
stemde het CDA tegen de motie.
W70 wilde graag meewerken aan dui-
delijkheid voor het Eeneind.
De VVD ging ook voor duidelijkheid 

Onrust op Eeneind over 
komst zonnepark
Door Gerrit van Ginkel

In de raadsvergadering van 25 maart sprak inspreker Dielissen zijn be-
zorgdheid uit over het eventueel plaatsen van een zonneweide achter de 
woningen Collseweg 33-45. Hij had de indruk dat men al in een vergevor-
derd stadium was met diverse instellingen, waaronder de gemeente. Het 
bedrijf Solar Energy Works heeft daar onlangs grondposities verworven 
om een zonneweide aan te leggen en exploiteren.

pen. We komen pas in beeld als er 
vergunning gevraagd wordt.
D66 wil proces vastleggen waar wel 
of niet in samenspraak met inwoners 
plaats is voor zonneparken en wind-
molens.
Een amendement dat moet leiden tot 
een aantal heldere keuzes welke soor-
ten van duurzame energieopwekking 
in Nuenen C.A. toegepast mag wor-
den, onder welke condities en in welke 
vorm. Als uitgangspunt dient dan het 
gestelde in de concept Omgevingsvi-
sie; dat grootschalige duurzame ener-
gie opwekking geen afbreuk mag 
doen aan de kernkwaliteit van het 
landschap en de overige openbare 
ruimte. Als binnen dit (nog vast te stel-
len) kader, zonne- en windenergiepro-
jecten mogelijk zijn, dan geldt daarvoor 
het hiervoor liggende afwegingskader. 
Dit amendement werd unaniem aan-
genomen en overstemde het raads-
voorstel van de gemeente. Het suba-
mendement van D66 werd verworpen. 

De politieke fracties waren erg terug-
houdend en vroegen zich af of er be-
leid was. Er zullen eerst locaties vast-
gesteld moeten worden vastgesteld, 
dacht D66. De Combinatie vond dat 
er eerst kaders vastgesteld moeten 
worden. Het CDA was op zoek naar 
de mogelijkheden voor Solar Energy. 
W70 vond het voorstel de omgekeer-
de weg en vroeg of het klopt dat er al 
vergevorderde plannen waren, zon-
der dat er iets aan de raad was voor-
gelegd. De VVD memoreerde dat dit 
soort plannen veel invloed hebben 
op de omgeving.
De PvdA voorzag dat zonder draagvlak 
het een moeilijk proces zou worden.
NN vertelde dat vergunningverle-
ning erg belangrijk is en dat er geen 
besluiten verleend kunnen worden 
als de raad niet is geraadpleegd.
Wethouder Pernot zei dat men een 
jaar geleden begonnen is met een af-
wegingskader. Hij kon niet tegen-
houden als bedrijven gronden ko-

Truus Heesen 72 jaar lid PvdA
De op de dag af negentigjarige Nuenense Truus Heesen geboren Ebbe-
kink kreeg woensdag 24 maart uit handen van fractievoorzitter van de 
PvdA Nuenen Jan Wesenbeek een oorkonde voor haar trouwe lidmaat-
schap van de PvdA vanaf 1949, het jaar waarin zij achttien werd. Inmid-
dels 72 jaar.

Truus Heesen werd in 1931 geboren 
in Hengelo (O) waar zij opgroeide in 
een rood nest, haar oom was raads-
lid. Ze trouwde in de jaren vijftig en 
verhuisde samen met haar man Dick 
Heesen eerst naar Eindhoven en in 
1981 gingen zij in Nuenen wonen. 

Over haar lidmaatschap zegt Truus 
Heesen “Dat kreeg ik van huis uit 
mee. Ik ging naar de AJC Arbeiders 
Jeugd Centrale, was lid van de bond, 
natuurvrienden en de VARA. We la-
zen thuis Het Vrije Volk.” 

Heeft ze weleens overwogen om 
haar lidmaatschap op te zeggen? 
“Dat is nooit bij me opgekomen. Heel 
soms als ik het weer eens niet eens 
was met ‘De Partij’ dacht ik, nu stem ik 
op een ander. Maar in het stemhokje 
kleurde ik toch altijd het hokje van de 
PvdA rood. Ik zou niet weten op wie 
ik anders zou moeten stemmen. Het 
is en blijft mijn partij.” Truus Heesen met de oorkonde

Controle leegstaande panden in Geldrop-
Mierlo, Son en Breugel en Nuenen
Naar schatting wordt 1 op de 200 leegstaande panden in Nederland ge-
bruikt voor criminele activiteiten. Een leegstaand pand is vaak een ideale 
plek om illegale activiteiten te ontplooien. Denk hierbij aan hennepplan-
tages, drugslabs, witwassen of illegale opslaglocaties. 

Resultaten controle
In zowel Son en Breugel als Nuenen 
zijn circa 20 adressen bezocht, 
Geldrop-Mierlo ongeveer 40. Een 
greep uit de resultaten: 
• op diverse adressen bleek sprake van 

leegstand door verkoop, verbou-
wing, verhuizing en/of overlijden; 

• meerdere adressen bleken in ge-
bruik te zijn voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten, deels in 
strijd met het bestemmingsplan;

• bij enkele panden zijn onjuiste in-
schrijvingen in de Basisregistratie 
Personen vastgesteld;

• een aantal locaties bleek in gebruik 
voor bedrijfsdoeleinden en dus in 
strijd met de woonbestemming; 

• meerdere adressen worden nog na-
der onderzocht, waarbij mogelijk 
de basisregistraties moeten wor-
den aangepast. 

Preventieve controles
Om zicht te krijgen op het gebruik 
van leegstaande panden met een 
woonbestemming hebben toezicht-
houders van de Dommelvallei-ge-
meenten deze week controles uitge-
voerd. Panden met een woonbe-
stemming die volgens de Basisregis-
tratie Personen (BRP), langer dan een 
jaar niet zijn bewoond zijn preventief 
bezocht. Het doel van het bezoek 
was te controleren of de gegevens in 
de BRP overeenkomen met de wer-
kelijkheid en daarnaast om zicht krij-
gen op wat er zich in een leegstaand 
pand afspeelt.

De PvdA wilde ondersteuning van ver-
enigingen die door corona in de pro-
blemen komen.
Wethouder Pernot was duidelijk: er is 
geen vereniging in Nuenen die op in-
storten staat en op een oproep voor 
acute gevallen kwamen geen reacties. 
Het is beter dit geld te gebruiken voor 
het verhogen van het subsidiepla-
fond, vond de wethouder.
Na deze uitspraken van de wethouder 
besloten alle fracties dat de motie in-
getrokken kon worden.

Tegen vastgestelde overtredingen 
wordt komende periode handha-
vend opgetreden. Indien nodig, wor-
den bestuurlijke maatregelen geno-
men. 

In de toekomst blijven we dit soort 
controles herhalen en ook nieuwe lo-
caties onder de loep nemen.

Samenwerking 
Dommelvallei gemeenten
De controlebezoeken hebben plaats-
gevonden op dinsdag 23 maart 
(Geldrop-Mierlo), woensdag 24 maart 
(Geldrop-Mierlo & Son en Breugel) en 
donderdag 25 maart (Nuenen). Ze zijn 
uitgevoerd door een team van toe-
zichthouders, bestaande uit een bou-
winspecteur, buitengewoon opspo-
ringsambtenaar (boa), toezichthou-
der BRP en Datagedreven werken 
zorgt ervoor dat gemeenten gerichter 
capaciteit kunnen inzetten en hun be-
leid daar beter op aan kunnen passen.
Een projectleider Datagedreven wer-
ken zorgt ervoor dat gemeenten ge-
richter capaciteit kunnen inzetten en 
hun beleid daar beter op aan kunnen 
passen.
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Restaurant Pezzaz
Beekstraat 2

Nuenen 

www.restaurantpezzaz.nl
info@restaurantpezzaz.nl

040 - 2912725

PASENHOME MET

€50, p.p.

3 & 4 
APRIL

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

WIE JARIG IS TRAKTEERT
#VRRKKS LEKKERE APPELTAART

ZATERDAG VIEREN 
WIJ ONZE 10E 

VERJAARDAG!
DAAROM KRIJGT 

U BIJ AANKOOP 
VANAF 25 EURO EEN:

GRATIS 
APPELTAART

Deze aanbieding is alleen geldig op zaterdag 3 april 2021, op = op!

Kosteloze

intake

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Wilt u vrijblijvend

advies over een

gebitsprothese?

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Opening fabrieksoutlet  
Sorara Outdoor Living
Sorara Outdoor Living opent op vrijdag 2 april weer de fabrieksoutlet. 
Hier wordt het ruime assortiment aan parasols, partytenten, hangmatten 
en aanverwante artikelen extra voordelig verkocht. 

Hierdoor is, met ruim 1500m2 vloerop-
pervlakte, ook het assortiment flink uit-
gebreid. Daarnaast is er een extra rui-
me showroom ingericht, waar onder 
andere de prijswinnende Mirador over-
kappingen met lamellendak zijn te be-
zichtigen (en te bestellen).

Na eerdere locaties aan de Duivendijk 
en Parkhof is de Outlet Store van Sorara 
nu groter dan ooit tevoren! Sinds eind 
vorig jaar is de fabrieksoutlet namelijk 
verhuisd naar een andere ruimere loca-
tie aan de Cockeveld 3 in Nuenen (voor-
malige Ruyters voor Ruiters pand). 

Aldi Nuenen 2.0 heropend
Aldi Nuenen is na 5 weken verbouwen op vrijdag 26 maart heropend. Als 
je aan komt rijden dan komen de Aldi-borden je al tegemoet, alsmede 
ook de geschilderde buitenmuren en de nieuwe bestrating. De winkelwa-
gentjes staan onder een afdak buiten te wachten op de klanten.

groter assortiment, koelingen langs 
de zijwanden, alles geprijsd onder 
het product en de belangrijkste pro-
ducten op oog- en reikhoogte. Op 
mijn vraag waar hij het meeste trots 
op was: ‘de koelingen van de diep-
vriesproducten zijn een grote verbe-
tering, alsmede ook het mooie wijnas-
sortiment, al drink ik zelf geen wijn’. 
Ook de opknapbeurt van het Parkhof 
vindt hij een win-win situatie voor zo-
wel de winkeliers als de klanten. 

Eenmaal binnen wordt je meteen ge-
raakt door de gezellige sfeer die er 
hangt. Geen kille winkel meer, maar 
een warme uitstraling. Fijne lange rij-
en met schappen, waar je systema-
tisch rond kunt rijden met je bood-
schappenwagentje. Een grote verbe-
tering zijn de brede gangen, zodat je 
elkaar ook goed kunt passeren. Een 
gesprekje met de filiaalmanager 
maakt duidelijk dat hij trots is op zijn 
mooie winkel. Een brede opzet, een 

Het slechte voorbeeld 
Regelmatig maak ik me kwaad op gemeenten die de noodzaak van snel bou-
wen niet lijken in te zien. Of op gemeenten die zeggen de noodzaak er wel van 
in te zien, maar er niet naar handelen. En dat terwijl er zoveel mensen al zo lang 
op zoek zijn naar een woning. Het slechtste en meest recente voorbeeld komt 
uit Amsterdam waar woningbouwprojecten worden uitgesteld wegens bezui-
nigingen die noodzakelijk zouden zijn als gevolg van de coronacrisis. 
Nou ja, dat Amsterdam een probleemgebied is, ook op het gebied van volks-
huisvesting, wisten we al langer. Maar dit slaat natuurlijk alles. We hebben net 
een landelijke verkiezingscampagne achter de rug waarin vrijwel alle partijen 
hebben beloofd dat er meer geld en meer prioriteit komt voor de woning-
bouw. Een miljoen nieuwe huizen, voor minder doet bijna niemand het meer, 
want de woningtekorten rijzen de pan uit. En zeker in Amsterdam waar het te-
kort wordt geraamd op 65.000 woningen in 2024. Maar de GroenLinkse wet-
houder Marieke van Doornick kondigt doodleuk aan dat 8 bouwinitiatieven in 
stadsdeel Zuidoost tijdelijk worden stopgezet, omdat zij gaat bezuinigen op 
het ambtelijke projectteam. Waar andere gemeenten ambtelijke capaciteit bij-
schakelen om woningbouwprojecten te versnellen, zet de hoofdstad deze 
stumperige stap.
Terecht lopen de projectontwikkelaars te hoop. Ze noemen dit desastreus 
voor de ambities van de stad: “In deze markt kan uitstel al heel gauw leiden tot 
afstel. Dit is een verkeerd signaal.” Dat is het zeker en het kan geen kwaad om 

dat ook hier in Zuidoost-Brabant nog eens duidelijk te laten 
horen. Dit is een slecht voorbeeld dat zeker geen navol-

ging verdient, ook niet als de gemeenten hier straks 
eveneens financiële problemen krijgen door de coro-
nacrisis. In het Financieele Dagblad is al in herinne-
ring geroepen dat in 2010 Amsterdam en andere ste-
den hun bouwplannen in de ijskast hebben gezet in 
verband met tegenvallende grondopbrengsten. Met 

de gevolgen daarvan hebben we nog steeds te dealen. 
De achterstand in de woningproductie is sinds die crisis 
nooit meer ingelopen. De noodzaak van landelijke regie 

op het woningbouwbeleid wordt hiermee alleen 
maar groter, want kennelijk kunnen we dit niet aan 
individuele gemeenten overlaten. 

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

Eerste Nuenense asperges gestoken door Tuinbouwbedrijf De Haas

Pasen met overheerlijke  
eerste Nuenense asperges
Net voor Pasen steken de asperges hun kopjes weer boven de grond. 
Maandag 29 maart heeft Arjan de Haas van Tuinbouwbedrijf de Haas aan 
de Soeterbeek de eerste Nuenense asperges van het jaar gestoken. 

“Ze zijn heerlijk”, vertelt Arjan de Haas 
trots over zijn eerste asperges. Wat 
daarvan de reden is? “De asperges 
vroeg in het seizoen zijn altijd wat mal-
ser van smaak. Daarbij komt dat de 
velden die we nu kunnen steken, jon-
ge velden zijn. De planten die daar 
staan zijn pas één of twee jaar oud. Dat 
zorgt er ook voor dat de asperges mal-
ser smaken.”
Niet voor het eerst is Arjan de eerste 
teler in Nuenen waar asperges gesto-
ken kunnen worden. Heeft hij een spe-
ciale plantmethode? Wat is zijn ge-
heim? “Geen geheim”, lacht de Nue-
nense agriër. “De grond waar deze eer-
ste asperges groeien, wordt al van 
oudsher ‘warme grond’ genoemd. En 
met het mooie weer van de afgelopen 
weken borrelen de asperges dan bijna 
de grond uit.”
Dit komt doordat asperges een be-
paalde temperatuur aan de wortels 
nodig hebben - zo’n 9 graden - om 
‘wakker’ te worden, zoals dat heet. 
Daarna begint het groeiproces. Hoe 
eerder de grond dus opgewarmd is, 
hoe eerder het witte goud gaat groei-
en. En ‘warme grond’, zoals dat heet in 
de volksmond, bereikt eerder die tem-
peratuur.

Aspergeseizoen
Het aspergeseizoen is deze week dus 
begonnen en loopt tot en met 24 juni. 
Geen dag langer. Het Sint Jan-feest 
betekent ook het einde van het asper-
geseizoen. Kan De Haas tot die tijd 
verse asperges blijven leveren? Of zijn 
bij hem de asperges eerder op, aange-
zien hij de eerste van het seizoen 
heeft gestoken?
“Bij ons kun je heel het seizoen verse 
asperges kopen”, bevestigt Arjan. “Dat 
komt door verschillende dingen. Er 
zijn vroege en late rassen. Nu steken 

we de vroege. Dat kan tot ongeveer 
mei. Daarna bloeien de late rassen, die 
we tot 24 juni kunnen steken. Daarbij 
spelen we ook met de temperatuur op 
de velden en vooral in de grond door 
bijvoorbeeld tunneltjes te plaatsen.”

Aspergewijn
Ieder jaar vindt er door het Brabants 
Asperge Genootschap een verkiezing 
plaats voor de ‘Brabantse asperge-
wijn’. De Silvaner & Riesling van Bern-
hard kwam ruim op de eerste plaats. 
“Deze aspergewijn heeft alles wat een 
wijn nodig heeft”, zegt Toos de Haas. 
“In de geur direct aanwezig, bloemig 
en exotisch fruit. In de mond ook di-
rect die volle, zwoele maar ook licht 
mineralige smaak. Fijn zuurtje. De na-
smaak is lang, rijk, vol en zelfs iets vet-
tig met een fijn bittertje en elegant 
door een ondersteunend zuurtje. 
Heerlijk.” Deze overheerlijke nummer 
1 aspergewijn is verkrijgbaar in de 
boerderijwinkel. 
Wie zin heeft in asperges, kan vanaf 
donderdag 1 april deze vers bij de 
boerderijwinkel van Tuinbouwbedrijf 
De Haas aan de Soeterbeek 3 in Nue-
nen kopen. Naast asperges hebben ze 
ook allerlei toebehoren om een lekke-
re aspergemaaltijd te maken, zoals ei-
eren, ham, krieltjes, zalm, roomboter, 
bijpassende wijn en diverse soepen 
en sauzen. Nieuw dit jaar zijn de as-
perges bonbons. Er is een mogelijk-
heid om geschilde asperges vacuüm 
te laten verpakken, deze zijn langer 
houdbaar. Bestellingen kunt u ook 
vooraf doorgeven, zodat deze direct 
klaar liggen. De winkel is iedere dag 
geopend: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur en zondag van 
10.00 tot 13.00 uur. Of neem eens een 
kijkje op onze vernieuwde website: 
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

VodafoneZiggo 
verwelkomt ASML  
als ‘Welkom   
Online’ partner
Nationaal Ouderenfonds, Vodafone-
Ziggo en Samsung verwelkomen 
high-tech bedrijf ASML als nieuwe 
partner in de samenwerking ten be-
hoeve van de digitale inclusie van ou-
deren. De chipmachinefabrikant uit 
Brainport Eindhoven verbindt zich 
aan het digitale lesprogramma Wel-
kom Online, dat ouderen helpt digi-
taal zelfredzaam te zijn. 

Met het lesprogramma https://welko-
monline.nl kunnen ouderen kennis 
maken met de mogelijkheden van het 
internet. Zo wordt het makkelijker om 
contact te onderhouden met vrien-
den en familie en kunnen ouderen ef-
fectiever en met meer plezier deelne-
men aan de digitaliserende samenle-
ving. Tijdens de eerste lockdown in 
maart 2020 is naast het lesprogram-
ma de Helpdesk Welkom Online op-
gezet, zodat ouderen nu ook op af-
stand geholpen kunnen worden met 
digitale vraagstukken. De helpdesk 
wordt naast vrijwilligers van het Ou-
derenfonds door medewerkers van 
ASML en VodafoneZiggo bemenst. 
  
“Als technologiebedrijf staan we aan 
de basis van de digitaliserende sa-
menleving, maar realiseren we ons 
ook heel goed dat nog lang niet ie-
dereen zo makkelijk zijn of haar weg 
vindt in die digitale wereld”, zegt Inge 
Wouters, manager Community Enga-
gement educatie bij ASML. “We vin-
den het daarom belangrijk om, sa-
men met ASML medewerkers  ons 
steentje bij te dragen aan het dichten 
van dat digitale gat, zodat steeds 
meer mensen profijt kunnen hebben 
van de technologische vooruitgang. 
Daarom zijn we trots om deze samen-
werking aan te gaan.” 

Directeur Nationaal Ouderenfonds 
Corina Gielbert: “Niet alle ouderen 
kunnen technologische ontwikkelin-
gen even makkelijk volgen en de 
kansen benutten die internet kan 
bieden. Met de bijdrage van ASML als 
partner kunnen we energie en krach-
ten bundelen om in 2021 nóg meer 
ouderen te helpen en samen te zor-
gen dat hun wereld groot blijft.”

Feiten en cijfers digitale inclusie 
ouderen 
• 12,7% van de ouderen vindt het 

(heel) moeilijk om digitale appara-
ten en internet te gebruiken. 

• 47% was huiverig bij het eerste ge-
bruik. 

• 57% voelt zich in meer of mindere 
mate verplicht om digitale appara-
ten te gebruiken, vanwege de digi-
talisering. 

• 58,3% van de ouderen heeft (veel) 
vermaak in de vrije tijd door digita-
le apparaten. 

• 64,4% heeft het gevoel dat digitale 
apparaten hen onafhankelijker 
maakt. 

• 86% vindt dat het het regelen van 
praktische zaken sneller maakt.

(Bron onderzoek Ouderen in digitaal NL) 

De artikelen van Sorara Outdoor Living 
staan al ruim 20 jaar bekend om hun 
uitmuntende design, functionaliteit en 
kwaliteit. Vanaf vrijdag worden deze 
artikelen voor een spotprijs verkocht in 
de outletwinkel. Zo heeft u al een 
hoogwaardige parasol vanaf € 39,-.
Hierdoor bent u dus extra voordelig 
klaar voor aankomend voorjaar (en 
zomer).
Vanwege de huidige coronapande-
mie gelden er wel extra maatregelen. 
Zo mogen er maximaal 10 klanten 
gelijktijdig aanwezig zijn en is de fa-
brieksoutlet momenteel alleen geo-
pend op afspraak. U kunt telefonisch 
een afspraak maken (040 780 4397) 
of online via https://www.sorara.eu/
afspraak/
De Sorara Outlet Store is gevestigd 
aan de Cockeveld 3 in Nuenen en 
elke vrijdag geopend van 10.00-
16.00 uur. Meer info: 040 780 4397.
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Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1 & 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-18.00 • Di t/m Vr 9.30-18.00 • Za 9.30-17.00
www.fi rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

BINNENLOPEN & 
MODE KOPEN!

Wél eerst even bellen
*0492 52 32 71

Wij reserveren voor u een tijd!
Veilig winkelen in een fi jne sfeer.

Óók zichtzendingen
+ pastas bezorgen.

NU... VOLOP LENTE!

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

Het is Pasen 1967. Ineke van Gerwen, wonend op het 
Eeneind, schrijft een bedankbrief, vergezeld van een vrolijke tekening als 
dank voor het paaseieren rapen op het landgoed van de heer en mevrouw 
Noordhof. De Eeneindse jeugd is daar elk jaar welkom om te schaatsen en 
paaseieren te rapen, een traditie die nog jarenlang zal plaatsvinden. De ori-
ginele tekening is in het bezit van de auteurs van Nuenen op het randje. Zij 
willen de tekening met brief graag aan Ineke overhandigen. Zij kan daar-
toe een e-mail sturen naar het bovenstaande mailadres.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 290.

Nieuw voertuig    
brandweer Nuenen
Na ruim drie maanden intensief te hebben getraind en geoefend, heeft 
brandweer Nuenen op 15 maart een nieuw voertuig in dienst genomen. 
Dit betreft de zogenoemde WTS 400. Deze afkorting staat voor Water-
transportsysteem 400 meter.

Dit zijn grote transsportslangen. 
Deze slangen zitten achter in de wa-
gen op een rol. Deze slangen hoe-
ven niet met de hand te worden op- 

Samen met vijf andere posten in de 
regio is deze WTS in dienst geno-
men. De WTS 400 is geen gewone 
brandweerwagen zoals je deze te-
genkomt bij het bestrijden van een 
brand of ongeval. Deze wagen heeft 
namelijk zelf geen water bij zich, 
maar is wel van essentieel belang in 
de waterwinning bij bestrijding van 
een brand.

Waarom is dit nieuwe voertuig dan 
nodig?
Tot een aantal jaar geleden was 
overal in een straal van 60 meter een 
ondergrondse brandkraan te vin-
den. Bij een incident waar meer wa-
ter noodzakelijk was dan de hoe-
veelheid die op de tankautospuit zit 
was het voor de tankautospuit zelf 
mogelijk om een waterwinning op 
te bouwen vanuit de ondergrondse 
brandkranen.

De nieuwe WTS400 van de Nuenense 
brandweer kan water verplaatsen over 
400 tot max. 500 meter

Het zijn nog steeds bijzondere tijden
Terwijl een jaar geleden nog alles ‘op slot’ ging, wordt er nu weer volop 
gedacht in nieuwe mogelijkheden en met een langzame versoepeling. 
Heel langzaam komen er kleine veranderingen maar ons sociale leven 
ziet er met de Pasen dit jaar ook nog niet uit zoals we het zouden willen. 
We kunnen nog niet met de voltallige familie aanwezig zijn, onbezorgd 
ergens op de koffie gaan en we missen onze dierbaren.

ten geniet maar lekker van het over-
heerlijke paasbrood voor of met de 
paasdagen, jullie hebben het echt 
verdient! 

Onze wijkhoofden doen er alles aan 
om het heerlijke presentje rond te 
brengen zo vlak voor de Pasen. Fijn 
om de gasten nog even een vrolijk 
Pasen te wensen, want zonder elkaar 
is iedereen alleen. Het bestuur van de 
Zonnebloem denkt dat de moment-
jes van de presentjes zeker gemist 
gaan worden als alles weer zo goed 
als normaal wordt en we steeds meer 
vertrouwde activiteiten kunnen op-
pakken. Wij denken dat de meeste 
gasten er erg naar uit kijken. Laat het 
mooie weer maar komen!

De gasten van de Zonnebloem, die 
tot de risicogroep behoren, zitten al 
zolang alleen en zijn nog niet alle-
maal gevaccineerd. De Zonnebloem 
doet haar uiterste best en probeert 
iedereen bij de samenleving te hou-
den. Tot nu toe lukt dat aardig. Elke 
maand hebben we even contact met 
een leuk presentje, een praatje of een 
belletje. Om onze gasten met de Pa-
sen te verrassen zijn we langs gegaan 
bij bakkerij Bekkers, de warme bak-
ker op de Opwettenseweg. Bakker 
Bekkers kwam ons tegemoet en 
heeft speciaal voor ons een paas-
brood gebakken, dat lekker en 
smaakvol is. En…. dat proef je, een 
echte feest topper, met een stikker 
met de tekst van vrolijk Pasen erop. 
Een warme bakker die met ons mee 
denkt, dankjewel bakker Alexander 
Bekkers, namens de Zonnebloem 
afd. Nuenen!

De Zonnebloem stopt er nog een 
persoonlijk paaskaartje bij om toch 
nog iedereen een hart onder de riem 
te steken. Maar ook om te helpen en 
te steunen en te vertellen dat ie-
dereen nog even vol moet houden, 
want het duurt al zolang. Lieve gas-

Veiliger de trap op en af gaan
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?

Een traplift is een stoel met motor 
aan een speciale rail waarmee u de 
trap op en af kunt. Hierdoor kunt u 
langer thuis blijven wonen wanneer 
traplopen echt niet meer veilig mo-
gelijk is doordat er sprake is van pijn-
klachten, conditieverlies of spier-
zwakte. Traplopen is een goede oefe-
ning om fit te blijven, maar er gebeu-
ren helaas ook veel ongelukken bij de 
trap. Als u nog niet toe bent aan een 
traplift zijn er ook andere oplossin-
gen en hulpmiddelen. Samen met u 
bekijk ik als ergotherapeut wat het 
beste bij u en uw situatie past. Denk 
bijvoorbeeld aan een extra trapleu-
ning of draaibeugel of een ander ef-
fectief hulpmiddel voor extra onder-
steuning. Als het traplopen niet lukt 
omdat de trede te hoog is, kan een 
trap met halve treden een oplossing 
zijn. Op deze manier kost het minder 
spierkracht en kunt u met gewrichts-
problemen toch blijven traplopen. 

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

ergotherapie

en afgerold. De chauffeur rijdt de 
auto in een rustig tempo vooruit ter-
wijl de bedienaar met een speciaal 
kastje de rol bedient zodat de slang 
netjes op de weg komt te liggen. Op 
deze manier kan de WTS in korte tijd, 
in een groot deel van de regio de 
tankautospuiten constant voorzien 
van water bij de bestrijding van een 
brand.

Brandweer Nuenen is een post met 
22 vrijwilligers en beschikt over drie 
verschillende repressieve voertui-

genkomt bij het bestrijden van een 
brand of ongeval. Deze wagen heeft 
namelijk zelf geen water bij zich, 
maar is wel van essentieel belang in 
de waterwinning bij bestrijding van 
een brand.

Waarom is dit nieuwe voertuig dan 
nodig?
Tot een aantal jaar geleden was 
overal in een straal van 60 meter een 
ondergrondse brandkraan te vin-
den. Bij een incident waar meer wa-
ter noodzakelijk was dan de hoe-
veelheid die op de tankautospuit zit 
was het voor de tankautospuit zelf 
mogelijk om een waterwinning op 
te bouwen vanuit de ondergrondse 
brandkranen.

De nieuwe WTS400 van de Nuenense 
brandweer kan water verplaatsen over 
400 tot max. 500 meter

gen. Naast de WTS400 beschikt 
brandweer Nuenen ook over een 
tankautospuit. Deze wordt ingezet 
in meest voorkomende brandweer 
gerelateerde incidenten. Daarnaast 
zijn er in Nuenen ook verschillende 
vrijwilligers opgeleid als Verkenner 
gevaarlijke stoffen. Bij een groot in-
cident of bij een vermoeden van ge-
vaarlijke stoffen wordt dit voertuig 
opgeroepen. Deze verkenningseen-
heid is ook een regionale functie en 
bestrijkt dus een groot gebied van 
deze regio.

Jaarlijks wordt Brandweer Nuenen 
ongeveer 130 keer opgeroepen om 
hulp te bieden bij een incident. Met 
de komst van de WTS400 zal er een 
nog groter beroep gedaan worden 
op de Nuenense brandweer men-
sen.

De regelgeving voor de brandkra-
nen is een tijd geleden aangepast. 
Hierdoor komen er minder brand-
kranen terug zoals vroeger gebrui-
kelijk was, maar ook bij herbestra-
ting van bestaande wegen en stra-
ten komen niet alle brandkranen 
meer terug. Deze verandering 
brengt met zich mee dat het opbou-
wen van een waterwinning bij een 
brand niet zomaar meer gaat met de 
bezetting van de tankautospuit. 
Om te voorkomen dat een tankauto-
spuit zonder water komt te zitten, 
wordt de WTS400 meteen door de 
meldkamer gealarmeerd wanneer 
blijkt dat de brandkraan verder dan 
80 meter van het brandadres ligt. 
De WTS is echt een watertansport-
systeem, en doet zijn naam dan ook 
eer aan. De WTS zelf heeft geen wa-

ter bij zich en zal dus ook water el-
ders moeten halen. Vaak wordt er in 
de omgeving gezocht naar een vij-
ver, kanaal of andere vorm van open-
water. De WTS beschikt over een 
krachtige pomp waarmee het water 
kan worden aangezogen. Op deze 
manier kan het voertuig met gemak 
3000 liter water per minuut verplaat-
sen over een afstand van 400 meter. 
Daarnaast liggen er nog een paar 
slangen extra op, zodat indien nodig 
een afstand van 500 meter kan wor-
den overbrugd.

De slangen zijn dan ook niet de 
brandweerslangen zoals op de tank-
autospuit liggen om mee te blussen. 
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Marietje
Door Nannie van den Eijnden

Elly van Maasakkers en ik koesteren al een hele tijd de wens samen een 
mooi portret van Marietje te maken, in woord en beeld. Vorig jaar spra-
ken we op haar verjaardag af voor een interview en fotosessie, maar coro-
na gooide roet in het eten. Via een bericht in deze krant wensten we haar 
een leuke dag.

Terwijl Marietje koffie zette, greep ik 
mijn kans en belde Elly voor een foto 
van de jarige jop. Ze kwam, met haar 
camera en een verjaardagskaart en 
zong bij de voordeur heel mooi “Lang 
zal ze leven!” Marietje zong uit volle 
borst mee. We genoten van koffie en 
taart buiten in het zonnetje. Corona-
proof. “Vinden jullie het goed als ik 
mijn maaltijd klaarmaak?” vroeg Ma-
rietje beleefd. “Ik eet ’s middags altijd 
warm.” Ze deed haar schort af en 
schoof aan met een heerlijke, verse 
zelfgemaakte soep.

Wie kent Marietje niet?
Er kwamen meer mensen kaartjes en 
cadeautjes afgeven aan de deur. Op 
veilige afstand. Heel attent lieten ze 
weten dat ze aan haar dachten. En 
nee, ze kwamen niet binnen, want ze 
wilden geen risico nemen. Marietje 
was verguld met het boek dat ze 
kreeg: ‘t Hemeltje. Ze brengt de he-
mel op aarde met haar enthou-
siasme, een woord dat afkomstig is 
van het Griekse woord ένθεος, en-
theos, wat ’van god vervuld’ bete-
kent. “Ik ben gelukkig”, zei Marietje 
stralend. Elly en ik ook.

Woensdag 24 maart werd Marietje 
79. Onbetwist een van onze kleurrijk-
ste inwoners met haar vrolijkheid, 
spontane lach en vlotte babbel. Ik 
deed een kaartje bij haar in de bus. 
Meteen vloog de voordeur open. Ma-
rietje stond in de deuropening, ge-
kleed in vrolijke lentekleuren en met 
een keukenschort voorgebonden. 
Zwaaiend met de post in haar hand 
riep ze luid: “Is dit kaartje van jou? 
Kom je koffie drinken?”

Foto: Elly van Maasakkers. 
Ze weet iedere keer Marietje’s ziel mooi en 
treffend te vangen.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Hier heu r ik thu i s©

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

Interviews met inwoners

Jesse Habraken, eerste prulleke
Het eerste steentje in de Prullekeshof op de Berg in Nuenen is van Jesse Habraken. 
Hij is op de eerste dag van de 21e eeuw geboren, 1 januari 2000, als vrouw. Nu 
gaat hij door het leven als man. Zijn vader Jos heeft de naam op zijn steentje laten 
aanpassen en dit aan Jesse cadeau gegeven met Sinterklaas.

Toen Jesse in de puberteit kwam, zo tussen zijn 12e en 14e jaar, merkte hij dat hij 
zich als meisje niet op zijn gemak voelde in zijn vrouwenlichaam. “Ik wist niet van 
kinds af aan dat ik transgender ben”, vertelt Jesse. “Het was een geleidelijk proces. 
Ik vond mijn lichaam verschrikkelijk maar wist niet waarom. Doordat ik veel film-
pjes op YouTube ben gaan kijken, kwam ik uit bij genderidentiteit. Dat gaf herken-
ning en steun, het klopte.” Jesse schreef een brief aan zijn ouders waarin hij vertel-
de dat hij zich een jongen voelde. Ze steunden hem onvoorwaardelijk en zetten 
samen de eerste stap naar de huisarts.

Lees het hele interview op www.ngn200.nl

De Twaalf Tuinen Tocht
de vierde tuin

,,Onze tuin ligt aan de Stationsweg 
nummer 3. Dit is een lommerrijke weg 
met authentieke kinderkopjes, perfect 
passend bij de tuin die romantisch is 
aangelegd. De diverse doorkijkjes en 
verborgen doorgangetjes in de hele 

tuin, in combinatie met het ruime gras-
veld, maken de tuin heel inspirerend 

voor groot en klein. Daardoor, en door 
de diverse zitjes, uitgebreide moestuin 
en de kippen in het kippenhok, is het 
een lust om in de tuin rond te lopen”, 

laat eigenaresse Martie Hermann ons 
weten.

1859 Afschaffing Tiendrecht
Sinds de Middeleeuwen moesten de 
boeren een tiende deel van hun oogst 
afstaan aan de tiendheffer, die de ver-
plichting had om de kerk te onder-
houden. De tiendrechten in Nuenen 
en Gerwen waren oorspronkelijk af-
komstig van het kapittel van Kortes-
sem en in Nederwetten van de priorij 
van Hooidonk.
Meer weten? Ga naar 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!

Jax, Mare en Vinz: nieuwe  
inwoners in onze gemeente
In Nuenen staan op het adres Zilvermeeuwhof 2 twee geboorteaankondi-
gingen van Jax. Jax is 18 maart geboren en de blije ouders van deze zoon 
zijn Diana en Joep van den Hurk. Jax: welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.

In de Plataanstraat te Nuenen is Mare 
geboren. Trotse grote broer Thijmen 
en ouders Jeanine en Jan Willem zijn 
erg blij met haar komst!

Aan de Frieda van Genniplaan 14 in 
Nuenen staat een bord voor de nieu-
we inwoner van Nuenen: Vinz. Vinz is 
de zoon van Jeroen en Suzanne en 
broertje van trotse zus Liv. 

Jax, Mare en Vinz, welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

(foto Jax: Cees van Keulen)

Jumbo verkoopt dinerboxen      
van tweesterrenchef Soenil Bahadoer

staan uitsluitend uit pure en verse in-
grediënten. “Koken is gevoel en pas-
sie. Door te koken maak je via de pro-
ducten en ingrediënten contact met 
de cultuur waar het vandaan komt. 
Met deze dinerboxen hoop ik zo veel 
mogelijk mensen te inspireren om de 
sterrenchef in zichzelf naar boven te 
laten komen”, vertelt Soenil. “Want 
het ontwikkelen van je eigen stijl is 
uiteindelijk het grootste geschenk 
voor elke chef.”

Genieten op sterrenniveau
De dinerboxen bieden volop inspira-
tie om een heerlijk driegangendiner 
met een Surinaamse signatuur en 
pure ingrediënten op tafel te zetten. 
Zo heeft de eerste box als voorge-
recht Indische makreel met paksoi, 
venkel, een vleugje kerrie en Vadou-
van dressing, gevolgd door Teriyaki 

Jumbo en tweesterrenchef Soenil 
willen op sterrenniveau eten makke-
lijk en bereikbaar maken voor ie-
dereen. Met behulp van de diner-
boxen kunnen culinaire fijnproevers 
een heerlijk diner bereiden dat ze 
met een paar kleine handelingen zo 
op tafel zetten. De gerechten zijn bin-
nen een kwartier te bereiden en be-

Dit voorjaar biedt Jumbo culinaire fijnproevers in een handomdraai een heer-
lijk driegangendiner voor twee personen op tafel met de dinerboxen van 
tweesterrenchef Soenil Bahadoer. Op het menu staan verfijnde gerechten die 
helemaal passen bij de stijl van de ‘Spicy Chef’. Met heerlijke subtiel gekruide 
gerechten, geïnspireerd op de rijke Surinaamse-Hindoestaanse cultuur die 
tot zijn culinaire roots behoort. De goedgevulde dinerboxen van Soenil Baha-
doer zijn van 2 tot en met 4 april voor 30 euro en 35 euro verkrijgbaar bij alle 
Jumbo Foodmarkten en bij Jumbo Ton Grimberg in Nuenen.

kippendijfilet, rijst met citroenblad 
en sereh in combinatie met Indische 
boontjes met taugé en een beetje 
sambal. En nadat dit heerlijke hoofd-
gerecht op tafel is getoverd, volgt de 
ultieme ‘finishing touch’: een verruk-
kelijke appel-ananas tulp, bereid uit 
vijf spices met gemarineerde ananas. 
Ook de tweede box bevat alle ingre-
diënten voor een heerlijk diner. Om 
te beginnen met als voorgerecht Tom 
Kha Kai met shiitake, gemarineerde 
garnalen en kafirolie. Vervolgens 
staat als hoofdgerecht Runderen-
dang met gegrilde witte kool en atjar, 
rijst met sereh en citroenblad op het 
menu, waarna het diner opnieuw kan 
worden afgesloten met appel-ana-
nas tulp, bereid uit vijf spices met ge-
marineerde ananas.

Om te zien hoe de meesterkok deze 
prachtige gerechten zelf bereidt, is de 
bereiding van de drie gangen ook op 
video te bekijken. Dat is mogelijk door 
de QR-code te scannen op de kaart 
die in de dinerbox zit. De dinerboxen 
kunnen desgewenst ook van tevoren 
via een bestelformulier of telefonisch 
worden besteld bij de foodmarkten 
en Jumbo Ton Grimberg in Nuenen.

Foto: Jumbo
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

AANHANGWAGENS TE 
HUUR: 06-19135743.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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

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

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: 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

Taxi naar vaccinatie
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de coronavaccinatie 

in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, 
maar geen vervoermiddel?

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

Geldig tot en met 30 april 2021

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

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

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

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.

19.00 - 21.00 uur19.00 - 21.00 uur

Schrijf je in voor een videogesprek

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)

Meer dan 30 jaar voert Brus Motors BV een internationale groothandel in automotoren, transmissies 
& parts. Producten zijn nieuw, nagenoeg nieuw, gebruikt of gereviseerd. Een eigen full equipped revisie 
afdeling behoort tot het geheel.

Voor onze revisie afdeling zijn wij op zoek naar een;

Revisie monteur
Functie-informatie:
Reeds bewerkte motoronderdelen weer samen bouwen tot een (ruil)motor. 
Alsmede de revisiewerkzaamheden en machinebewerkingen zelf uitvoeren: cilinderkop revisie, blok 
boren / honen en krukas slijpen. 

Uw profiel:
Gedacht wordt aan iemand die ervaring heeft m.b.t. het reviseren van motoren of bijvoorbeeld een 
automonteur die zich meer tot het mechanische aspect van een auto c.q. motor aangetrokken voelt en 
zich wil specialiseren in het revisieproces. 

Voor onze groothandel afdeling zijn wij op zoek naar een;

Reparatie monteur
Functie-informatie:
Reeds uitgebouwde motoren met uit of inwendige schade herstellen in onze separate werkplaats. 
Motor demonteren, schade vaststellen, schade repareren, motor compleet opbouwen. 

Uw profiel:
Gedacht wordt aan een automonteur die zich wil specialiseren in specifiek de motor met al zijn  
appendages. 

Wij bieden voor bovenstaande functies:
Een uitdagende baan (38 uur) met pensioen voorziening in een gezond bedrijf, een prettige en  
informele werksfeer met grote betrokkenheid naar elkaar en de onderneming. 

Reageren:
Stuur of mail uw sollicitatiebrief met CV naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus, Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel
Tel: 073-5479542 (ook voor inlichtingen), e-mail: ruud@brusmotors.com   
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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

Lekker slapen en morgen 
gezond weer op

Hans

Hans Coolen
Johannes Jozef

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Keldonk, 3 maart 1955 † Son en Breugel, 25 maart 2021

 Trudy 
 Bianca en Michael
  Milan, Myrthe
 Yvonne en Niels
 Belinda en Adamo
  Elena 
 Nick
  Noah
 Tank 

Correspondenti eadres: Sonniuswijk 30, 5691 PE Son

Op vrijdag 2 april nemen we in besloten kring afscheid van Hans.
Wanneer je een bericht of herinnering wilt delen kan dat op 
onderstaande condoleancepagina.
www.leonievandenti llaart.nl condoleance hans coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Witte Donderdag 1 april 19.00 uur: 
viering, orgelspel, alle voorgangers.
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur: Kruis-
weg, gebedsdienst, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur: be-
sloten Oecumenische viering vanuit 
de Regenboogkerk, wordt gestreamd 
op de website van RGN.
Paaszaterdag 3 april 18.30 uur: beslo-
ten gezinsviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Paaszaterdag 3 april 20.00 uur: paas-
wake, orgelspel, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker R. 
van Eck.
Paaszondag 4 april 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.
Paaszondag 4 april 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van 
Eck.
Tweede paasdag maandag 5 april 
10.00 uur: viering, orgelspel, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Zaterdag 3 april 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot 
(vanwege sterfdag); Pastoor Jan van 
Oosterhout; Koosje van Maasakkers - 
Vogels.

Pasen thema: 
Sta op uit   
ziekte en dood  
en kies het leven
Na Palmpasen zijn we nu toe aan het 
paasfeest. We hebben stilgestaan bij 
het Laatste Avondmaal en Goede 
Vrijdag met Jezus aan het kruis en nu 
gedenken we de opstanding van Je-
zus en het nieuwe leven wat eraan 
komt. Overal komt de natuur weer 
tot leven en de knoppen barsten 
open. Het leven lacht ons weer toe. 
Ook denken we hierbij aan het goede 
doel wat de kinderen kozen: geld in-
zamelen voor het Ronald McDonald 
Huis, waarvoor mogelijkheid is om te 
doneren. En deze dienst kan via 
livestream gevolgd worden!
Zaterdag 3 april 18.30 uur in de H. 
Clemenskerk te Nuenen (livestream 
mogelijk! om ons te volgen).

Zondag 4 april 09.30 uur en 11.00 
uur: Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot (vanwege sterfdag); Pastoor 
Jan van Ooosterhout; Francien van 
Helvoirt - van Gompel; Riek Sanders 
en Miet Sanders en overleden ouders 
Sanders - de Greef; Willemien Coolen 
- van Santvoort; Jo Jegerings; Piet 
Stappers; Charles van der Sommen; 
Lotte van Rooij (vanwege sterfdag).
Maandag 5 april 10.00 uur.

Mededelingen
Tijdens de viering op Witte Donder-
dag om 19.00 uur kunt u houdbare 
etenswaren inleveren voor de voed-
selbank Nuenen. Of u mag ook een fi-
nanciële bijdrage doneren.
Alle diensten vanaf Witte Donderdag 
tot en met tweede paasdag worden 
uitgezonden via de website van de 
parochie.
De dienst op eerste paasdag om 
11.00 uur en de kruisweg op Goede 
Vrijdag om 15.00 uur worden ook via 
de LON uitgezonden. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur: Kruis-
wegviering, voorgangers leden van 
de werkgroep.
Paaszondag 4 april 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.

Misintenties 
Zondag 4 april 11.00 uur: Wim van 
Hout; Jan van de Ven; Leonard Hazen-
berg; Pastoor Jan van Dooren; Pas-
toor Freek Groot.

Mededelingen 
Zaterdag en tweede paasdag geen 
viering in Gerwen.  

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur: ge-
bedsdienst.
Paaszondag 4 april 09.30 uur: viering, 
orgelspel en cantors, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Netje Fleskens - Pasman; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Dooren; Overle-
den ouders Verschuuren - Sloots en 
Harrie Verschuuren; Theo Rovers en 
Annie Rovers - Verkuylen; Ans Kuipers 
- Van Perlo; Piet Renders en Ilse Ren-
ders; Tiny van Moorsel.

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

De komende dagen zijn er veel vierin-
gen in de z.g. Stille Week. Donderdag 
1 april: viering van Witte Donderdag 
met een dienst van Schrift en Tafel. 
Aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 2 april: 
viering van Goede Vrijdag in een oe-
cumenische dienst met de parochie. 
Aanvang: 19.00 uur. Zaterdag 3 april: 
paaswakedienst. Aanvang: 22.00 uur. 
Zondag 4 april: paasviering m.m.v. 
twee zangers. Aanvang: 10.00 uur. 
Alle diensten worden geleid door ds. 
Marlies Schulz, maar op 1 april ook sa-
men met kerkelijk werker Pieter Flach. 
Alle diensten zijn alleen online te vol-
gen via www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. U bent van harte uitgenodigd 
deze dienst mee te beleven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 1 april. Witte Donderdag. 
18.00 uur gezongen H. Mis met voet-
wassing, processie, altaarontbloting 
en aanbidding tot 21.00 uur.
Vrijdag 2 april. Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg. 15.00 uur Liturgie met 
lezingen, gezongen lijdensverhaal, 
plechtige gebeden, kruisverering en 
H. Communie. 
Zaterdag 3 april, paaszaterdag. 22.00 
uur paaswake met wijding van het 
paasvuur en de paaskaars; Exsultet, 
lezingen; Litanie van alle heiligen, 
wijding van paas- en doopwater; her-
nieuwing van de doopbeloften en 
gezongen H. Mis. 
Zondag 4 april. Hoogfeest van Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis met 
kinderzegen. 
Maandag 5 april, tweede paasdag. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Dinsdag 6 april 18.30 uur H. Mis in de 
paasweek. 
Woensdag 7 april. 07.15 uur H. Mis in 
de paasweek. 

In de kerk is er een tentoonstelling 
over de lijnwade van Turijn. Deze ex-
positie duurt tot en met de tweede 
zondag na Pasen, 18 april. De toe-
gang is vrij. De beroemde Lijkwade 
van Turijn is al eeuwenlang voor gelo-
vigen een voorwerp van devotie, van-
daar ook deze tentoonstelling in de 
kerk. De foto’s zijn afgebeeld op can-
vas en zijn levensgroot. De lichaams-
vormen, 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 indringender de afbeelding 
weergeven. De regels voor coronabe-
scherming zijn hier geldig.

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

Paasvieringen Clemenskerk 
via live-stream
Ondanks alle coronaregels hoeft u de vieringen in de Clemenskerk dit 
jaar niet te missen. Alle vieringen worden dit jaar via een live-stream uit-
gezonden. Op eerste paasdag om 11.00 uur zal de Lokale Omroep Nue-
nen met vier camera’s en beelden uit Nuenen de viering uitzenden.

Hiermee maakt de LON maximaal ge-
bruik van het hypermoderne camera-
systeem wat recent is aangelegd in 
de Clemenskerk en dat mede moge-
lijk is gemaakt voor de Coöperatie 
OnsNet Nuenen. 
U kunt de vieringen volgen via de 
website van de parochie Nuenen, de 
website van de LON, de LON app, de 
Chrch app of de live uitzending van 
de Lokale Omroep Nuenen.
Met alle inspanningen van de paro-

chie en de LON belooft het weer een 
mooie en bijzondere uitzending te 
worden.
De overige vieringen zoals die van za-
terdagavond 20.00 uur en eerste 
paasdag 09.00 uur worden ook ge-
streamd maar dan met 1 vaste came-
ra. Deze zijn te volgen via de website 
van de Parochie Nuenen en de Chrch 
app. De Parochie Nuenen en de LON 
wensen u een mooi en zalig Pasen 
toe!

Eerste paasdag: 

De Taizé-vesper ‘via livestream’
Komende zondag 4 april is het Pasen en is ook de eerstvolgende Taizéves-
per. Ook dit keer is de vesper via een livestream te zien. 

Het thema van de vesper is ‘Pasen, 
het Wonder’!

De vesper wordt weer uitgezonden 
vanuit ‘de Regenboog’. We zoeken 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie pia-
no-improvisatie en verstillende mu-
ziek uit Taizé. 

Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag….. 

Misschien is het een mooie kennis-
making om zo’n vesper eens af te 
luisteren en mee te lezen? Als je de 
vesper thuis wilt volgen kan je de link 
van de livestream vinden op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. De ves-
per begint zondagavond 4 april om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek. 

Natuurlijk is er ‘Nieuw Leven’ gege-
ven. Niet alleen het innerlijke leven, 
maar ook de natuur om ons heen is 
aan het ontluiken. Ook weten we dat 
het onmogelijke mogelijk wordt, als 
we door de zure appel heen moeten 
bijten, zien we om ons heen wat er 
gebeurt. Natuurlijk hebben we vra-
gen, maar toch….?
Laat jouw gedachten dwalen, wat is 
er allemaal gebeurd? Het karakter 
van de vesper is verstillend, even los 
van de dagelijkse hectiek. Zeker op 
deze dag merken, dat ook het on-
denkbare gebeurt: Pasen. 

De lente dient zich aan, wat mag je 
hopen en wat wil je verwachten? In 
deze tijd staan we nog stil bij ie-
dereen in onze omgeving. Stil staan 
bij wat je lief is, bij de keuzes die je 
moet maken. Meld je gratis aan voor het Telefonisch Belastingspreekuur op 

dinsdag 13 april

Vragen over de belastingaangifte?
Bibliotheek Dommeldal organiseert op dinsdag 13 april a.s. een telefo-
nisch belastingspreekuur. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vra-
gen en advies en is gratis toegankelijk.

van Bibliotheek Dommeldal neemt 
dan contact met u op.

De volgende tijden zijn beschikbaar 
op 13 april:
09.00 - 10.00 uur, 10.00 - 11.00 uur, 
11.00 - 12.00 uur, 14.00 - 15.00 uur, 
15.00 - 16.00 uur, 16.00 - 17.00 uur.

Deelnemers krijgen tijdens het 
spreekuur gelegenheid om zich te la-
ten informeren over de belastingaan-
gifte. Een deskundige beantwoordt 
alle vragen zo volledig mogelijk en 
geeft u advies, zodat u verder kunt 
met de aangifte. Daarna vult u zelf 
het belastingformulier in. 

Deze service is bedoeld voor iedereen 
met een maximaal verzamelinkomen 
van € 35.000,- voor alleenstaanden en 
€ 50.000,- voor gehuwden/samen-
wonenden. Het gaat hier uitsluitend 
om een eenvoudige aangifte, dat wil 
zeggen: u heeft een salaris, of AOW 
met eventueel een pensioen. Maar 
geen inkomsten uit bijvoorbeeld een 
onderneming of een BV.

Geïnteresseerden kunnen zich van te-
voren via www.bibliotheekdommel-
dal.nl/activiteiten inschrijven voor 
een bepaald tijdslot. Bij het online in-
schrijven wordt gevraagd om de 
naam, het telefoonnummer en de tijd-
voorkeur in te vullen. Een deskundige 
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Arriva Brabant rijdt vanaf 
eind maart met meer bussen
Vanaf zondag 28 maart 2021 rijdt Arriva Brabant met 
meer bussen. Zo speelt het vervoersbedrijf in op de aan-
trekkende reizigersaantallen. Ook rijden sinds 1 maart 
de buurtbussen van Arriva in Brabant weer.  
Arriva monitort de reizigersaantallen nauwgezet. Op ba-
sis van die kennis voert het bedrijf aanpassingen door in 
de dienstregeling.
Per zondag 28 maart gaat Arriva op een flink aantal lij-
nen de inzet van bussen verruimen. Alle buurtbussen 
van Arriva in Brabant rijden ook weer sinds 1 maart. 
Daarvoor zijn de buurtbussen van een aantal maatrege-
len voorzien.
Eerder dit jaar paste Arriva de dienstregeling al aan. Arri-
va adviseert reizigers om voorafgaand aan een reis de 
reisplanner te raadplegen. Alle wijzigingen staan vanaf 
26 maart verwerkt in de reisplanners en zijn online zicht-
baar op de website van Arriva.
     

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 13

Horizontaal: 1 militair 6 gymnastiekoefening 12 paars 13 strook 14 aan zee 16 houding 
18 pl. in Duitsland 19 deel v.h. been 20 graanafval 22 waagstuk 24 telwoord 25 drinkbakje 
27 rustig 29 voordat 30 met dank 31 voertuig 33 domoor 35 tot en met 37 Bijbelse priester 
38 tegenstand 39 vragend vnw. 40 in opdracht 41 keurig 42 deel v.e. boom 44 boom 
45 metalen staafje 47 vergissing 50 metaal 52 lidwoord 54 pl. in Gelderland 
56 gravin van Holland 58 titel 59 speelgoed 61 smart 64 en volgende 65 ploegsnede 
66 brandhaard 68 gestrekt 69 land in Afrika.

Verticaal: 1 weekdier 2 laatstleden 3 inzinking 4 overal 5 lokspijs 7 woonschip 8 part 
9 vreemde munt 10 langspeelplaat 11 grauw 15 tijdwijzer 17 ik 18 grote bijl 19 rangtelwoord 
21 zangnoot 23 jungle 24 pers. vnw. 26 paardenkracht 27 Grieks eiland 28 test 
29 voegwoord 30 maand 32 wees gegroet 34 jaartelling 36 snijwerktuig 41 de onbekende 
43 karaat 46 voorzetsel 48 vogel 49 mager 51 dierengeluid 52 nobel 53 land in Zuid-Amerika 
55 temer 57 Ned. omroep 59 dik en zwaar 60 scheepstouw 62 bijbelse fi guur 63 tweetal 
65 Verenigde Naties 67 rooms-katholiek.

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

G M A D E L A A T Z

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

T I L M A C T S K U S

A D E M W A S E M G E L D

L T A B A K R A K E T E

N I S K I L

A D I S C O V E N U S W

T H E E O R D E R K A D E

L E F M K O T E L E I

A M E R I K A O P S T A N D

S C O M A A L O M E

A T T E N T I T A L I E

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

Oplossingen wk 12
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

ADVENTSKAARS

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.

AANDELEN
ATJAR
BEAGLE
BRAVOURE
CARTER
CHINA
DAGLICHT
DRANKJE
DRINKBAKJE
ENKEL
FLORA
GEHEIMTAAL
GLOBAAL
KAPTAFEL
KNAUW
KOKERROK
KOLGANS
MENTOR
MERGEL
METRO
MODEKONING
MUSEA
NAWEE
NEERLATEN
PANAMA
PLAGEN
PRINTER
PROJECT
PUZZELRIT
REKEST
TAILLE
TANDBAARS
TEKEN
TREKZALF
TRIMESTER
TURFMOLM
VALNET
VATTEN
VINNIG
WOLVEN
YOGHURT
ZEELT

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

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

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

5 6
2 4 8

8 2 7 6
2 8 4

1 5
7 2 9

4 8 7 5
5 6 9

1 7

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40
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Boord 14 Nuenen
040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP TUINPLANTEN
2e paasdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur

Voor de plantenafdeling 
maak een afspraak.

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Indisch rundvlees

Chun Kun Loempia 6 st.

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

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

Foe Yong Hai

Babi Pangang

King Do Kai (kip met zoetzure saus)

18,95

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

Eva Jospin’s kartonnen kunst
Het Noordbrabants Museum introduceert met Eva Jospin opnieuw een internationaal 
rijzende ster in Nederland. Met haar sprookjesachtige decors neemt de Parijse kunste-
naar Eva Jospin de bezoeker mee naar haar droomwereld: bossen, tempels, ruïnes en 
grotten, alle van eenvoudig karton. Eva Jospin: Paper Tales is van 13 maart tot en met 19 
september 2021 te zien in ’s-Hertogenbosch.

Online te zien
Op 19 maart 2021 starte een online opening 
waarin journalist en kunstkenner Yuki Kho de 
bezoeker alvast een voorproefje gaf van 
deze bijzondere tentoonstelling. Eind maart 
start ook de digitale tour. Vaste presentator 
Lucas De Man gidst de kijker door de ten-

Met haar monumentale reliëfs van bossen ver-
wierf Eva Jospin internationale bekendheid. 
De sculpturen, volledig gemaakt van bruin kar-
ton, zijn indrukwekkend niet alleen vanwege 
hun monumentaliteit maar ook vanwege 
Jospins aandacht voor detail. Karton verandert 
onder Jospins handen in rotsen, stenen en ve-
getatie. Jospin roept met haar werk de magie 
van illusie en decor op. Omdat Jospins kunst-
werken zijn gemaakt van karton, doen ze on-
danks hun grootte toch fragiel aan. Het biolo-
gisch afbreekbare karton herinnert ons aan 
vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van de 
ecosystemen om ons heen. Ook wordt in 
Jospins werk de waarde van karton zichtbaar: 
een bekend en vertrouwd materiaal zonder 
enige esthetische kwaliteit maar met onge-
dachte mogelijkheden.

Over Eva Jospin
Eva Jospin (Parijs, 1975) is een beeldend kun-
stenaar met een achtergrond in architectuur, 
een interesse die duidelijk zichtbaar is in haar 
werk. In 2015 won ze de Prix de l’Académie 
des Beaux-Arts. Internationaal had zij succes-
volle tentoonstellingen.

toonstelling. Met enthousiasme en onuitput-
telijke nieuwsgierigheid neemt hij je mee 
door de wereld van Eva Jospin. De tour is gra-
tis te bekijken via www.hnbm.nl/tour. 

Woordkunstenaars gezocht
We nodigen (online) bezoekers uit om geïn-
spireerd door het werk van Eva Jospin een 
gedicht, verhaal of rap in te sturen. De wed-
strijd is open voor iedereen en deelnemers 
mogen schrijven in de breedste zin van het 
woord. Schrijver Marieke Lucas Rijneveld, 
winnaar van de International Booker Prize, 
doet alvast een voorzet en schreef een ge-
dicht ter inspiratie dat zij zal voordragen tij-
dens de online opening op 19 maart. Dat is 
tevens ook het startsein voor de wedstrijd. 
Woordkunstenaars gezocht is een samen-
werking tussen literair productiehuis De 
Nieuwe Oost en Het Noordbrabants Muse-
um en wordt mogelijk gemaakt door spon-
sor Smurfit Kappa.
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Werkgroep ‘BCL 50 jaar’  
doelgericht van start
Badminton Club Lieshout bestaat in 2022 exact 50 jaar. Een jubileum dat 
niet zo maar voorbij mag gaan, vindt het bestuur. Om die reden is een 
werkgroep gevormd die dit jubileum gestalte moet gaan geven. De eer-
ste bijeenkomst van deze werkgroep was een heel creatieve: de werk-
groep lijkt te barsten van ideeën om het jubileum op een mooie wijze in 
te vullen. Een mooi vooruitzicht.

naar ‘stuurgroep’. De groep gaat im-
mers sturing geven aan een hele 
reeks van activiteiten, die gedurende 
het hele kalenderjaar 2022 gaan 
plaatsvinden. Al die activiteiten zul-
len in het teken van het 50-jarig be-
staan staan en ook op-een-of-ande-
re-manier met elkaar verbonden 
worden. De activiteiten zelf vormen 
dus de rode draad door het hele jubi-
leumjaar. Een van de hoogtepunten 
moet uiteindelijk op 15 oktober 2022 
komen: dat is het exacte moment 
waarop BCL 50 jaar bestaat. 

Voor elk wat wils
Verder zal het programma voor ‘elk 
wat wils’ gaan bieden. Activiteiten 
voor de jeugd, activiteiten voor senio-
ren, activiteiten voor leden, activitei-
ten voor niet-leden, badminton-acti-
viteiten en ook andere, niet-sport-ac-
tiviteiten. Alle groepen en activiteiten 
zullen op een of andere manier aan 
de orde komen, zodat het jubileum-
jaar voor iedereen wat te bieden 
heeft en iedereen betrokken kan ra-
ken bij de jubilerende vereniging. 

Veel ideeën
Vooraf had het bestuur van BCL wat 
kaders geschetst waarbinnen het ju-
bileumjaar gevierd zou moeten wor-
den. Die kaders bleken ruim genoeg 
om met allerhande creatieve ideeën 
ingevuld te kunnen worden. Het ene 
idee na het andere idee rolde uit de 
brainstormsessie van de werkgroep, 
die vanwege de coronamaatregelen 
online plaats vond. 

Brede werkgroep
De werkgroep was eerder al samen-
gesteld door vrijwilligers die zich na 
een oproep van het bestuur hadden 
aangemeld. De wens was immers 
een zo gemêleerd mogelijke werk-
groep te formeren, zodat alle ‘bloed-
groepen’ binnen de vereniging ver-
tegenwoordigd waren. Gezien de 
aanmeldingen en daaruit voortvloei-
ende samenstelling is dat zeker goed 
gelukt.

Rode draad
Als eerste actie heeft de werkgroep 
zich omgedoopt van ‘werkgroep’ 

Als eerste heeft BCL een jubileumlogo ontwikkeld en alvast opgenomen op het briefpapier

NKV Korfbal, Nuvo en   
SDF Friends slaan handen in één 
Tijdens de coronaperiode is sporten belangrijk om vitaal en fit te blijven. 
Helaas, maar ook begrijpelijk, is het niet toegestaan om in de sporthallen 
te sporten. Dat betekent voor een aantal sportverenigingen dat ze niet te-
recht kunnen in de sporthal om hun geliefde sport te kunnen beoefenen. 

biedt. SDF Friends was geholpen met 
een oppervlakte waar ze hun geliefde 
sport kunnen beoefenen. En zo 
mocht NKV een week later de jeugd 
van SDF Friends in hun witte judopak-
ken ontvangen. Enthousiast gingen 
ze na vele maanden weer aan de 
gang. De veldverlichting van NKV 
brandde immers toch al, want ook 
NKV traint dan met haar jeugd op de 
velden. Een plekje op het kunstgras 
was dan ook zo gevonden. NKV Korf-
bal beschikt ook over een beach-veld 
van 20x34 meter. Een schitterende 
plek voor Nuvo ’68 om eens kennis te 
maken met beachvolleybal. Ook hier 
wordt elke zaterdag de jeugd enthou-
siast ontvangen. Het gewone gras 
werd ook even beproefd waar de ou-

Ook het behoud van de binding met 
de club en de leden is natuurlijk erg 
belangrijk. Via de overkoepelende 
binnensportverenigingen, werd NKV 
Korfbal (www.nkvkorfbal.nl) bena-
derd door de volleybalvereniging 
Nuvo ’68 (www.nuvo68.nl) en zelfver-
dedigingssport SDF Friends (www.
sdffriends.nl) om samen te kijken 
naar een oplossing. Natuurlijk wilde 
NKV Korfbal heel graag een positieve 
bijdrage leveren aan het faciliteren 
van ruimte en middelen. Beide ver-
enigingen werden op het buitenter-
rein van NKV ontvangen voor een ver-
kennend bezoek. Al heel snel werd 
het duidelijk dat we gezamenlijk en-
thousiast waren over de mogelijkhe-
den die de prachtige locatie van NKV 

Ook beachvolleybal op NKV terrein
Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
‘gezamenlijke collecte’
De ‘gezamenlijke collecte’ zal dit jaar in de paasweek van 5 tot 10 april 
plaats gaan vinden. Na een jaar te hebben overgeslagen, vanwege de 
start van de coronapandemie, is besloten dat de gezamenlijke collecte dit 
jaar wél door gaat: goede doelen hebben uw ondersteuning immers hard 
nodig; vooral in dit soort tijden ! 

Inleveren
Anders dan andere jaren worden de 
enveloppen dit jaar niet opgehaald. 
Vanwege de contact-maatregelen 
en veiligheid lopen de vrijwilligers 
dit jaar maar eenmaal hun ronde en 
wordt gevraagd om de eenmalige 
machtigingen in te leveren op enke-
le centrale punten; in Lieshout zijn 
dat DA Drogist Mark Lommen, Jum-
bo Supermarkt, Petra van der He-
ijden, Ribbiusstraat 22 en Esther 
Göring, De Schop 11. Maakt u ge-
bruik van de QR-code of boekt u 
handmatig een bedrag over, dan 
hoeft u niets in te leveren.

Dorpsraad ondersteunt
In het hele proces ondersteunt de 
Dorpsraad Lieshout bij de verwer-
king van de giften: de eenmalige 
machtigingen die hieruit voortvloei-
en moeten immers geint en verwerkt 
worden. In die klus kan Dorpsraad 
Lieshout de gezamenlijke collecte 
met raad én daad ondersteunen en 
een bijdrage geven waardoor de do-
naties bij de juiste goede doelen te-
recht komen. En, doordat de Dorps-
raad ook nog eens de kosten van de 
incasso’s draagt, is verzekert dat alle 
giften 100% bij de goede doelen ko-
men.

Kijk voor meer informatie op de site: 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Bundeling
Eerder is er, ook voor Lieshout, beslo-
ten om de collectes die door allerhan-
de goede doelen gedaan werden te 
bundelen in één ‘gezamenlijke collec-
te’. Hierdoor werden de huisdeuren 
minder plat gelopen en kon er geza-
menlijk extra aandacht gegeven wor-
den aan de collecte. Afgelopen jaar 
(2020) kon de gezamenlijke collecte 
helaas niet door gaan. Vanwege de net 
gestarte coronapandemie bleek het 
onmogelijk om de huisdeuren af te 
gaan en was de tijd te kort om het digi-
taal te doen of anders te organiseren.

Oplossing
Dit jaar zijn die mogelijkheden er ge-
lukkig wél. De organisatie heeft hier 
een oplossing voor gevonden. Alle 
adressen zullen een envelop ontvan-
gen met daarin een lijst van goede 
doelen die meedoen met deze col-
lectieve collecte. Die goede doelen 
zijn overigens allemaal vooraf ge-
keurd door het CBF, het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving, zodat gewaar-
borgd is dat de giften op de juiste 
plaatsen terecht komen. Zo kunnen 
donateurs, bij het doneren via de 
eenmalige machtiging, op de lijst zelf 
aangeven welk goed doel ze willen 
ondersteunen. Bij het doneren via 
QR-code en bij het handmatig over-
maken wordt het bedrag over de 
deelnemende fondsen verdeeld.

De collectieve collecteweek komt er weer aan

Uniek Sporten lanceert 
sporthulpmiddelen platform
Enkele tienduizenden mensen met een beperking sporten of bewegen 
niet omdat ze in het web van verschillende instanties niet de juiste hulp 
krijgen. Pogingen om de vaak kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen 
én advies over het juiste hulpmiddel blijkt in de praktijk lastig voor deze 
doelgroep. Hoewel het probleem al jaren bestaat is er nooit eerder con-
creet iets aan gedaan. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking 
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een hulpmid-
delenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Een platform waar men te-
recht kan voor advies, aanvraag én de financiële afhandeling.

iemand met een beperking net zo 
kan functioneren als iemand zonder 
beperking.” Het Kenniscentrum Sport 
& Bewegen bracht in samenwerking 
met Gehandicaptensport Nederland, 
stichting Special Heroes en de Esther 
Vergeer Foundation en met financie-
ring van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport de situa-
tie in kaart. In een enquête zeggen 
gemeenten dat ze onvoldoende 
overzicht hebben en te weinig in-
zicht in een kleine doelgroep. Ze zeg-
gen volledig de doelstelling uit het 
Nationaal Sportakkoord te onder-
schrijven: laat mensen met een be-
perking zoveel mogelijk sporten. 
Praktijk is dat sport en WMO bij de 
gemeenten aparte afdelingen zijn 
die elkaar niet altijd weten te vinden. 
De sporters hebben daarnaast vaak 
niet het geld om hulpmiddelen zelf 
te betalen. Het is één van de redenen 
waarom maar 27% van de mensen 
met een beperking voldoet aan de 
beweegrichtlijn.

Uniek Sporten Hulpmiddelen
Het ministerie van VWS erkent de 
noodzaak om de drempel rondom 
sporthulpmiddelen te verlagen en 
heeft Uniek Sporten, een initiatief 
van Fonds Gehandicaptensport, de 
verantwoordelijkheid hiervoor gege-
ven. Uniek Sporten is het centrale 
punt in het contact met mensen met 
een beperking die willen sporten en 
bewegen. Met bijna 500.000 unieke 
websitebezoekers per jaar laat dit 
platform mensen met een amputatie 
of andere beperkingen zien dat er 
wel heel veel mogelijk is en dat ook 
zij kunnen participeren binnen de 
maatschappij. Net als ieder ander. De 
nieuwe stap hierin is Uniek Sporten 
Hulpmiddelen, waarbij mensen ge-

Er zijn 1,7 miljoen Nederlanders in de 
leeftijd 12-79 jaar met een motori-
sche, auditieve, visuele of verstande-
lijke beperking. Maar 34% van deze 
groep is aan het sporten en bewegen 
tegenover 59% van de gehele bevol-
king. Eén van de drempels van deze 
groep is het gebrek aan een ade-
quaat sporthulpmiddel. Voor men-
sen met een beperking die willen 
sporten en bewegen met behulp van 
een speciaal hulpmiddel, lijkt de op-
lossing nu te versnipperd. Ze hebben 
het gevoel dat ze het bos in worden 
gestuurd door ingewikkelde regelge-
ving en een gebrek aan kennis bij de 
betrokken partijen. De kans dat de 
(potentiële) sporter afhaakt is groot. 
Mede hierdoor liegen de cijfers van 
eenzaamheid er niet om. Van de 
mensen met een beperking voelt 
43% zich wel eens eenzaam, 10% 
voelt zich zeer eenzaam. De corona-
crisis heeft Nederland nog eens extra 
laten zien wat het met je doet als je 
niet kunt sporten. Voor deze 1,7 mil-
joen mensen met een matige tot 
zware handicap is dit de dagelijkse si-
tuatie. Ze zijn geïsoleerd en komen 
hierdoor sneller in aanraking met het 
eenzaamheidsvirus. Daar moet ver-
andering in komen.

Inclusieve samenleving
‘’We streven ernaar dat iedere Neder-
lander een leven lang met plezier kan 
sporten en bewegen ook ten tijde 
van corona. Ongehinderd door leef-
tijd, lichamelijke of geestelijke ge-
zondheid. De belemmeringen die 
mensen nu nog ervaren proberen we 
weg te nemen. Dit initiatief is daar 
een mooi voorbeeld van!”, aldus Ta-
mara van Ark, Minister voor Medi-
sche Zorg en Sport. “Een inclusieve 
samenleving bereiken we alleen als 

richt ondersteund worden in hun 
zoektocht naar het juiste sporthulp-
middel. Dit allemaal door de kennis 
van sporthulpmiddelen, begeleiding 
van aanvraagtrajecten en de aanvul-
lende financiering op één plek be-
schikbaar te maken.
Wanneer WMO, Zorgverzekerings-
wet (Zvw), Wet Langdurige Zorg 
(Wlz) of UWV niet in staat zijn finan-
cieel een oplossing te bieden staat 
Uniek Sporten Hulpmiddelen met 
(aanvullende) financiering klaar. Met 
de 1 miljoen euro die Fonds Gehandi-
captensport van het ministerie van 
VWS ontvangt kunnen de komende 
twee jaar vele mensen met een be-
perking aan een sporthulpmiddel 
worden geholpen. Maar dat is nog 
niet voldoende. Er zijn ook andere fi-
nancieringsbronnen nodig om de 
continuïteit van dit platform te waar-
borgen. Nike Boor, directeur Fonds 
Gehandicaptensport: “Eén loket is 
een fantastische ontwikkeling, maar 
continue financiële steun hiervoor 
blijft zeker in deze tijd belangrijk. 
Juist ook als je vanwege de corona 
maatregelen nog niet naar je vereni-
ging kan, is in de buurt handbiken 
minstens zo belangrijk. Daarbij willen 
wij sport voor iedereen met een han-
dicap vanzelfsprekend maken, want 
als we dat doel bewerkstelligen is 
onze wedstrijd pas gewonnen”. Dit 
nieuwe hulpmiddelenplatform bete-
kent overigens ook niet dat zorgver-
zekeraars en gemeenten door de 
komst van één centraal loket achter-
over kunnen leunen. Zij houden hun 
verantwoordelijkheid en zijn ver-
plicht de rechten van mensen met 
een beperking te beschermen en uit-
voering aan te geven.
Kijk op de site www.unieksporten.nl/
hulpmiddelen

dere jeugd ook al snel hun draai wis-
ten te vinden. Wellicht wordt het 
beachvolleybal zo enthousiast ont-
vangen dat ook op de langere termijn 
gebruik gemaakt zal worden van het 
beach-veld. NKV korfbal vindt het er 
fijn om hun medewerking te kunnen 
verlenen om andere sporten te kun-
nen faciliteren. Zeker in een tijd waar-
bij we elkaar zoveel mogelijk maat-
schappelijk moeten ondersteunen. 
Wellicht is dit een praktisch voor-
beeld voor het lokale sportakkoord 
waar meerdere verenigingen in de 
gemeente Nuenen elkaar mogelijk 
zullen gaan vinden in de toekomst. 
Wilt u aan de hand van het boven-
staande meer informatie, neem dan 
contact op met info@nkvkorfbal.nl 

Christian Everhardus, voorzitter NKV 
Hans Spanjers, voorzitter Nuvo ‘68 
Johan de Bruijne, penningmeester 
SDF Friends
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ONDERTEKENING

Samenwerkingsverband Het Collectief: bewoners van 
Keizershof, Velakker, ‘t Kempke, Krommenakker, Wettenseind, Culenhof, Pieterveld, 

Geldropsedijk, Molvense Erven, Zuiderklamp, Meijerijlaan

Initiatiefnemers van de Handtekeningenactie en de Protestmars op 21-11-2020:
Sportverenigingen gevestigd aan het Wettenseind: LONU, EMK, NKV en TV Wettenseind

Belangengroep Smits van Oyenlaan: bewoners van 
Refelingse Erven, Witte Put, Zandschel 

Wijkvereniging Refelingse Erven

Bewonersvereniging Heikampen 

Belangengroep Nuenen Oost: bewoners van 
Noorderklamp, Wermersland, Tongerhof, Nuenderbeekselaan, Beekstraat, Laan ter Catten, 

Prinsenweier, Tweerijten, Laan van Nuenhem, Westeind, De Putten, Schepen Maaslaan, 
Schepen van Collhof, Te Welle, Papenvoortse Heide, Buijsmansven 

Actie-Platform Nuenen Zuid

Actiegroep Smits van Oyenlaan: omwonenden Smits van Oyenlaan

Belangenvereniging Nuenen Groen

KIJK OOK OP 

https://NuenenGroen.nl
https://onbereikbaarnuenen.nl

https://verkeersdruknuenen.petities.nl/
https://petities.nl/petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl
https://www.petities.com/oproep_aan_alle_bewoners_woonachtig_aan_of_

in_de_buurt_van_de_smits_van_oyenlaan_in_nuenen

SYMPATHISANTEN

Mocht u ons pleidooi voor een dorps, rustig, groen en gezond Nuenen 
een warm hart toedragen dan nodigen wij u uit de website 

https://www.whydonate.nl/fundraising/onbereikbaarnuenen/nl/ 
te bezoeken. 

Op die manier stellen wij u in staat 
uw fi nanciële steentje bij te dragen. 

Bij voorbaat dank. 

Als u op een andere manier steun kenbaar wilt 
maken of aansluiting overweegt kunt u terecht op

info@nuenengroen.nl

M A N I F E S T
Verkeersdruk op Nuenense wegen: genoeg is genoeg
De toename van regionaal verkeer op de Nuenense (doorgaande) wegen kent geen grenzen. Het wordt met het jaar drukker en dat zal ook zo blijven. Tot wel 20%-30% meer verkeer in 2030 
staat vermeld in de Staat van Mobiliteit Brabant van de provincie. Met name de bewoners in zuid en oost Nuenen moeten het dagelijks ontgelden, onbegrijpelijk gelet op de actuele discussie 

over de noodzakelijke klimaatmaatregelen en dan met name m.b.t. CO2, fi jnstof en geluidsoverlast. Wat ons betreft heeft het Nuenens verkeersbeleid van de afgelopen jaren gefaald.

HOE HEEFT HET ZOVER KUNNEN KOMEN
Medio 2014 is De Ruit een niet zo’n mooie dood gestorven. De Ruit had de potentie om veel mobiliteitsproblemen in de kiem te smoren, met name die in Nuenen. Het mocht niet zo 
zijn. Snel daarna werd in 2016 een Bereikbaarheidsakkoord gesloten. De 21 regiogemeenten, waaronder Nuenen, hebben getekend. De Nuenense gemeenteraad stemde unaniem voor. 
Achteraf bezien had dat een signaal moeten zijn: men leek niet te begrijpen waarvoor men tekende. De trein kwam in beweging. Nuenen kreeg een aantal projecten toebedeeld. Veel 
rapportages, onderzoeken en onderbouwingen zijn uitgebracht, waaronder de verkennende studie Bundelroutes. Niet te volgen voor menig raadslid noch de burgers die tot op heden 

het nakijken hebben.

Status quo is dat door het Nuenens bestuur aan de regiogemeenten is toegezegd de komende jaren 20%-30% extra verkeer van regionale afkomst op Nuenense wegen te gaan faciliteren. 
Bewoners rondom de A270, Smits van Oyenlaan, Europalaan en Geldropsedijk zullen meer en meer de dupe zijn. Een oostelijke randweg is in de regionale bereikbaarheidsprojecten 
beschreven als waardevolle optie ter onderzoek. Zijn de belangen van de eigen bevolking voldoende meegenomen? Daar lijkt het niet op. De Nuenense basiswaarden dorps, rustig, 

groen en gezond wonen worden niet hoog gehouden. Verder dan 2030 reikt het Bereikbaarheidsakkoord niet.

Vanuit landelijk perspectief wordt ook gekeken naar de periode ná 2030. Het MIRT (Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport) voorziet in voorbereiding van verdere verstedelijking 
van Zuidoost- Brabant. De beschreven ontwikkelingen beloven niet veel goeds voor Nuenen. Terwijl Eindhoven en Helmond hun belangen zekerstellen trekken de Nuenense burgers 
weer aan het kortste eind. Bijvoorbeeld wordt gekeken of een verbinding tussen Zuidwest-Helmond en Noordoost-Eindhoven het onderzoeken waard is. Precies halverwege ligt Nuenen. 
Het is slechts een plan maar toch. Tot op heden heeft het Nuenens bestuur gekozen voor een constructieve opstelling richting de regio. De angst ontstaat echter bij de burgers dat hun 

belang ondergeschikt zal worden verklaard aan het regionale belang.

WAT IS HET ONVERMIJDELIJKE GEVOLG
Misschien wel het meest schrijnend is dat de burgers van Nuenen onderling tegen elkaar uit lijken te worden gespeeld. Het feit dat Nuenen heeft gekozen voor het faciliteren van verder 

toenemend regionaal verkeer zet de beslissingen met betrekking tot mobiliteit nu en in de toekomst onder oneigenlijke druk.

De verkeersontsluiting van Nuenen West is een actueel probleem dat 1 op 1 te koppelen is aan de overbelasting van andere Nuenense wegen. Door het gemeentebestuur is de intentie 
uitgesproken dat de Opwettenseweg moet worden afgesloten. Dat dit impact heeft op de verkeersdoorstroming in heel Nuenen dus van oost tot west en van noord tot zuid wordt 

vooralsnog niet geduid. 

Het vermelde groeipercentage van 20%-30% van het verkeer tot 2030 geldt ook voor de A270. Het lijkt velen te ontgaan dat ook dit een weg dóór Nuenen is. Overbelasting van dit traject 
dat op korte termijn 50.000 vervoersbewegingen per dag (!) tegemoet mag zien, is nu al ontoelaatbaar. Overheveling van verkeer van de Opwettenseweg naar Geldropsedijk, Europalaan 

en Smits van Oyenlaan zal daar nog een schep bovenop doen. Die extra druk veroorzaakt nog meer overbelaste wegen in heel Nuenen. 

En nog erger: toenemend sluipverkeer door Nuenen-Zuid als gevolg van de overbelaste wegen en dat op wegen die daarvoor niet zijn toegerust. De huidige verkeersproblematiek 
rondom het Kernkwartier wordt voorspelbaar groter. Gevolg: ontevreden bewoners in heel Nuenen-Zuid.

Bewoners in heel Nuenen-Zuid en Nuenen-Oost kunnen hun wijk niet of nauwelijks meer in of uit tijdens het spitsuur. De Smits van Oyenlaan is als bundelroute een kroonjuweel voor 
de regio. Die weg wordt naar alle waarschijnlijkheid opgewaardeerd om nog meer verkeer te kunnen verwerken. Aanwonenden willen dit niet en denken dat een oostelijke randweg een 

goede oplossing kan zijn terwijl de bewoners aan de oostkant van Nuenen dat niet willen. Gevolg: nog meer tweespalt tussen groepen bewoners.

Over de ontwikkeling van een oostelijke randweg, direct voortkomend uit een overbelast Nuenens wegennet heeft het bestuur van Nuenen aangegeven dit samen met de Provincie te 
zullen gaan onderzoeken. In het Bereikbaarheidsakkoord heeft de gemeente toezeggingen in dit verband gedaan. De indruk is echter dat het besluit niet bij het gemeentebestuur van 
Nuenen zal liggen, maar op regionaal niveau waarbij, zoals ook in het verleden is gebleken, Eindhoven en Helmond een stevige stempel op het geheel drukken. Gevolg: tweespalt tussen 

bewoners aan de oostzijde van Nuenen en bewoners aan de Smits van Oyenlaan.

De gemeente Nuenen lijkt de voorgaande punten niet tegelijkertijd op de agenda te willen zetten. De afzonderlijke mobiliteitsuitdagingen worden gepresenteerd als geïsoleerde problemen. 
Elke keer heeft het er alle schijn van dat de inbreng van de burger terzijde wordt geschoven.

GENOEG IS GENOEG!
Wij als samenwerkende bewoners van Nuenen-Zuid en Nuenen-Oost hebben er genoeg van. Wij zien onze woon- en leefomgeving in direct gevaar komen. Wij hebben niet het gevoel dat 
het bestuur van de gemeente Nuenen pal voor haar burgers wil gaan staan. Daarentegen lijkt het bestuur de regio maximaal ter wille te zijn. Alle plannen die tot nu toe gemaakt zijn lijken 
niet de Nuenense burgers te dienen. Het alom geprezen dorps wonen wordt echter nog steeds gepromoot. De realiteit is dat dit voor een steeds kleiner deel van Nuenen van toepassing is.

Uit het Verkeersmodel BBMA van de provincie blijkt dat ruim 75% van het verkeer op de A270 en circa 40% van het verkeer op de hoofdwegen door Nuenen niet uit Nuenen komt 
of naar Nuenen gaat, dus bestemmingen in of rond de economische kernen Helmond en Eindhoven heeft. Als goede buur mag je dan ook verwachten dat zij oog hebben voor de 

toegankelijkheid van hun gemeentes via routes over hun grondgebied. 

Wij vragen het gemeentebestuur van Nuenen daarom alle beslissingen (en voorbereidingen daartoe) rondom de hierboven genoemde verkeersuitdagingen te bevriezen, 
te beginnen met het besluit om de Opwettenseweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. De enige manier om breed draagvlak te krijgen voor de beschreven problematiek 
is een alomvattende, integrale benadering van de Nuenense mobiliteitsproblematiek in nauwe samenspraak met de burgers. Het kan en mag geen taboe zijn de regio/

provincie daarvoor ook pas op de plaats te laten maken. 

Wij willen kunnen rekenen op ‘gerechte’ ruggen in een constructieve oprecht dwèrse opstelling waarbij het belang van Nuenen prevaleert! 

Advertorial
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