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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Kinderkoor 
Nuenen 
zoekt 
paaseieren in 
pastorietuin

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

NKV 
Korfbal 
traint 
met de 
paashaas

Jonge 
wetenschappers 
begraven 
tijdcapsule op 
geheime locatie!

Fuchsia
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In diverse soorten 
en kleuren. In 
11cm-pot. 
2.25

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

Elke zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8

Fietsmaatjes Nuenen o�cieel  
van start
Door Karin Aarts-Janssen

Op vrijdag 2 april kon er dan eindelijk worden gestart. Met op de achter-
grond het geluid van luidende klokken vanwege goede vrijdag. “Een bij-
drage van boven” werd er al snel geroepen. Voorzitter, Jan Zwaan, open-
de de bijeenkomst met uitleg over �etsmaatjes Nederland, een organisatie 
die al meer dan 10 jaar bestaat en daarna over wat �etsmaatje Nuenen 
kan betekenen voor Nuenen. 

In een zeer korte tijd werd er een be-
stuur gevormd, werden er fondsen 
ingezameld, stonden 50 vrijwilligers 
klaar, meldden zich 15 gasten en 
staan er nu 2 duo-fietsen ter beschik-
king klaar.
“Wij hopen snel op meer” vertelt Jan. 
“Ook Gerwen heeft behoefte aan een 
duo-fiets. Vijf of zes duo-fietsen zou 
prachtig zijn”.
“In 2020 had de organisatie al willen 
starten met de eerste ritjes”, zegt Jan, 
“maar door corona werd dit steeds 
maar uitgesteld. De fietsen zijn nu 
aangepast met tussen de vrijwilliger 
en de bijrijder een groot spatscherm, 
met goed zicht en toch mogelijkheid 
tot kletsen”. Hij sprak daarna een 
woord van dank aan alle vrijwilligers 
die dit project gaan begeleiden en 
die gaan zorgen voor het technisch 
onderhoud aan de fietsen.

Technisch vernuft:
Dat is het, als u de duo-fietsen ziet, is 
dat een en al technisch vernuft. De 
bijrijder heeft een elektrische trapon-
dersteuning, kan meetrappen en kan 
zijn eigen snelheid van trappen be-
palen. Een draaistoel zorgt voor het 
gemakkelijk in- en uitstappen en er 

Wat doe jij (met jouw buurt) 
op Koningsdag? 
Dinsdag 27 april is het weer Koningsdag. Het Oranje Comité Nuenen or-
ganiseert dit jaar geen grote gezellige markt in het centrum van Nuenen 
maar het is voor de eigen deur in de eigen buurt te doen.

delen. Ga je op Koningsdag iets voor 
je deur doen, plaats dan deze kleur-
plaat voor je raam. 

Suprise act
Het Oranje Comité rijdt deze dag met 
meerdere surprise acts door Nuenen 
en zal willekeurig een locatie bezoe-
ken. Meld uw activiteit aan en moge-
lijk wordt uw locatie bezocht.

Coronaregels
Te allen tijde geldt dat activiteiten 
binnen de op dat moment geldende 
coronaregels moeten vallen. De dag 
zelf dient een gezellig en ontspan-
nend karakter te hebben. De buurt is 
zelf verantwoordelijk voor het nale-
ven van geldende regels.

Dus heb je wat te verkopen, ga je een 
klein optreden houden, speel je mu-
ziek, houd je een stoeptekeningwed-
strijd in jouw buurt of straat? Laat het 
het Oranje Comité Nuenen weten 
voor een overzicht van alle buurtac-
tiviteiten die op 27 april te doen zijn: 
Koningsdag2021@oranjecomite-
nuenen.nl

In de Oranje editie van Rond de Lin-
de en op de facebookpagina van het 
Oranje Comité worden alle activitei-
ten overzichtelijk getoond.

Wat doet het Oranje Comité Nue-
nen voor Nuenen? 
Het comité biedt een financiële hand-
reiking van € 25,- per straat en € 75,- 
per buurt (op basis van verantwoor-
ding achteraf ). Deze handreiking is 
bedoeld voor bijvoorbeeld straatver-
sieringen en kleine cadeaus, kleine 
hapjes (zoals oranje tompoezen en/of 
koffie) maar niet voor activiteiten, 
zoals een barbecue, alcohol en 
speelattributen met hoge aantrek-
kingskracht, bijvoorbeeld springkus-
sens. Deze of soortgelijke ‘grote’ acti-
viteiten zijn vanwege coronaregels 
niet toegestaan.

Laat zien dat er bij jou wat te doen is!
Het Oranje Comité heeft via de scho-
len gevraagd om een kleurplaat te 

die graag buitenkomt, beweegt, 
fietst, maar vanwege beperkingen dit 
niet zelfstandig meer kan. Ook voor 
mensen die eenzaam zijn of kampen 
met dementie, slecht zien of horen. 
Zij worden gasten genoemd en na 
een intake gesprek gaat fietsmaatjes 
op zoek naar een geschikte vrijwilli-
ger (ster) aan. Samen gaan zij op pad, 
wanneer, hoe lang, waarheen, dat 
spreken zij samen af. Gezellig kletsen 
onderweg, ergens koffiedrinken, al-
les is mogelijk. Het doel is een vast 
maatje te vinden die klikt om samen 
te gaan fietsen.

Daarna was het woord aan wethou-
der, Ralf Stultiëns, hij vertelde over 
het sociaal maatschappelijk belang 
van dit project en dat de gemeente al 
bij het eerste gesprek meteen en-
thousiast was. Ook de ambtenaar van 
het CMD zag het belang van dit pro-
ject in. Een financiële ondersteuning 
voor dit project liet dan ook niet lang 
op zich wachten. Hij bedankte alle 
betrokkenen en sponsoren en wens-
te ze veel succes.

En nu kon het fietsen dan eindelijk 
beginnen. De eerste gasten en vrij-
willigers zaten al op de fiets, ze kon-
den niet langer wachten. Daar gin-
gen ze: Henk de Jonge met Jose 
Ackermans als gast en Irene Moers 
met Henk de Wit. Onder groot ap-
plaus werden ze uitgezwaaid.

Hoe laat zouden ze terug zijn? Deze 
vraag werd niet beantwoord.

Meer info op de website:
fietsmaatjesnuenen.nl

Speeltuin de Kievit  gaat weer open

Digitale Abonnementen
en losse verkoop
Ben je een regelmatige bezoeker van 
de speeltuin? Dan is het voordelig 
om een abonnement aan te schaffen. 
Vanaf dit seizoen werken we met di-

Zondag 18 april om 13.30 uur gaat Speeltuin de Kievit weer open, zonder be-
perkingen in de bezoekersaantallen. Daar zijn we erg blij mee. ‘Als vanouds’ 
bieden we toegang voor abonnementhouders en aan individuelen via losse 
entree-verkoop. Ook zullen er weer evenementjes en speciale dagen zijn. 
De toegang is gratis tijdens de openingsdag. Uiteraard staat ons team van 
enthousiaste vrijwilligers weer klaar om de bezoekers te ontvangen. Wat 
ons betreft kan het buitenspeelseizoen beginnen!

gitale abonnementen die je eenvou-
dig via de website kunt bestellen. In 
plaats van een fysieke pas ontvang je 
dit jaar een QR-code per email die ge-
scand wordt bij de entree. Losse en-
tree kan gewoon in de speeltuin bij 
het paviljoen worden gekocht en 
dient met PIN te worden betaald.

Seizoen 2021
De eerste 150 betalende bezoekers 
krijgen in de dagen na de opening 
een gratis brandweerhelm aangebo-
den (dus vanaf 19 april). Verkoop van 
snacks en dranken in ons paviljoen is 
helaas nog niet mogelijk zolang de 
coronamaatregel (terrassen gesloten) 
van toepassing is. Ook respecteren 
we alle voorschriften i.v.m. corona; 
anderhalve meter en handen desin-
fecteren. Verhuur van onze lounge en 
chalet voor (kinder)feestjes kan nu 
nog niet. Zodra binnen dit seizoen 
hier mogelijkheden voor komen zul-
len we dit via de media en in de speel-
tuin communiceren. Voor kinder-
feestjes in het algemeen: houdt onze 
site of facebook in de gaten.

Kleurwedstrijd openingsdag
Dit jaar kun je meedoen aan een leuke 
kleurwedstrijd. Je kunt de kleurplaat 
downloaden op onze website. 

Op de openingsdag zondag 18 april 
kun je je ingekleurde kleurplaat inle-
veren en misschien win je wel een 
leuke prijs! Vanaf ongeveer 16.00 uur 
worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt, dus zorg ervoor dat jouw 
kleurplaat voor die tijd bij ons bin-
nen is.

Vrijwilligers
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilli-
gers en we kunnen er altijd nog een 
aantal gebruiken. Zowel voor het 
klusteam (woensdagavond en/of za-
terdag) en in de zomer extra op 
maandagochtend), als voor het win-
kelteam (één of enkele middagen per 
maand) zijn er nog vrijwilligers no-
dig. We werken met een enthousiast 
en gezellig team en sluiten samen 
het seizoen af met een overheerlijke 
bbq in de speeltuin. Aanmelden kan 
via de info@speeltuin-dekievit.nl

Nieuwe toestellen
Op de openingsdag hopen wij de nieu-
we klimtoren van de grote glijbaan in 
gebruik te kunnen nemen, na de tech-
nische goedkeuring. Daarnaast zullen 
door schenking van de Ronde Tafel 
Nuenen nog een tweetal nieuwe toe-
stellen in onze zandbak worden ge-
plaatst. Wij gaan voor een fantastisch 
seizoen en zien u graag weer terug in 
onze speeltuin. 

Tot speels in de mooiste speeltuin van 
de regio. www.speeltuin-dekievit.nl 

zijn gordels, armleuningen en stevi-
ge voetpedalen voor de veiligheid. 
Hij of zij is wel overgeleverd aan de 
vrijwilliger. De vrijwilliger beschikt 
over veel meer techniek, zoals zeven 
versnellingen, handremmen, goede 
verlichting en alles wat een goede e-
bike moet hebben. Je kunt er zelfs 
mee achteruit rijden. Een dubbel ac-
cupakket zorgt er voor dat je de hele 
dag weg kan blijven.

Voor wie
Fietsmaatje is bedoeld voor iedereen 
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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:

Vanaf april (tot en met september) is de 
milieustraat op woensdagavond weer open 
tot 20.00 uur. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CMD WERKT UITSLUITEND  
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen 
is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met vragen 
over zorg, wonen en welzijn.  U kunt dus alleen naar het 
CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we voor-
komen 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 huisbezoek-
en vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden uiter-
aard 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
Wegafsluiting Berg 12 april
Op 12 april wordt de Berg één dag afgesloten voor auto-
verkeer ter hoogte van Hof van Wijck en het Aardappele-
tersteegje. Voor voetgangers en fi etsers is de weg toegan-
kelijk. De afsluiting duurt van 09.00 tot 16.00 uur. De 
gemeente gaat een aansluiting repareren op het hoofdri-
ool, doordat dit hoofdriool in het midden van de Berg ligt 
is het noodzakelijk de Berg af te sluiten voor doorgaand 
verkeer. Het CMD, huisartsenpost, winkels en aanwonen-
den zijn gewoon bereikbaar, er is alleen geen doorgaand 
verkeer mogelijk.

VERKEERSONTSLUITING 
NUENEN WEST
Op 13 april wordt het voorstel over het bestemmingsplan 
Herijking Nuenen West besproken in de commissie Ruim-
te. In dit bestemmingsplan staat ook hoe de verkeersaf-
wikkeling vanuit de nieuwe wijk verloopt. 

‘Verfi jnde ontsluitingsvariant X’
In december 2020 heeft de raad  besloten de Opwettense-
weg af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Dat ge-

beurde na vele gesprekken met belangengroepen, onder-
zoeken en doorberekeningen. In de raadsvergadering is 
nog  een extra variant naar voren gebracht via een amen-
dement, met een ‘lus’ binnen Nuenen West, die ervoor 
zou kunnen zorgen dat verkeer niet aan de zuidoostkant 
de wijk uit kan. Bij de verdere uitwerking van de verkeers-
ontsluiting is ook deze variant nader onderzocht en door-
gerekend.
Naar aanleiding van de resultaten heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten de ‘Verfi jnde ont-
sluitingsvariant X’ op te nemen in het nieuwe bestem-
mingsplan. Hierbij gaat autoverkeer van (toekomstige) 
bewoners uit het noorden en midden van Nuenen West 
gebruik maken van ontsluiting via de Europalaan, terwijl 
de straten aan de zuidkant worden ontsloten via Wet-
tenseind/ Geldropsedijk.

Uit alle onderzoeken blijkt dit ‘door de bank genomen’ 
voor heel Nuenen Zuid en -West de minste overlast (geluid, 
verkeer) op te leveren. Bovendien kan met deze variant 
maximaal ruimte worden geboden aan langzaam verkeer, 
oftewel voetgangers en fi etsers, met een rustige groene 
zone bij het Dommeldal. Er komt in deze variant geen 
doorgaand autoverkeer door de Laan door de Panakkers. 
Daardoor blijven de routes van en naar de basisschool 
rustiger en dus veiliger. Ook de verkeersluwe Opwettense-
weg kan beter worden ingericht op het grote aantal fi etsers 
dat dagelijks via deze route bijvoorbeeld naar de binnen-
stad of scholen in Eindhoven fi etst.   

Commissie en raad
Zoals gezegd wordt het voorstel op 13 april in de commis-
sie Ruimte besproken en daarna op 29 april in de gemeen-
teraad. Meer informatie over het bestemmingsplan Herij-
king Nuenen West vindt u op de digitale Agenda Commis-
sie Ruimte op de gemeentelijke website.

Informatie over de verkeersontsluiting Nuenen West, denk 
aan het onderzoeksrapport en bijbehorende stukken, en 
de procedure rondom het bestemmingsplan vindt u op 
onze site: www.nuenen.nl/verkeersontsluiting-nuenen-
west

Studie Bundelroutes 
Het bestemmingsplan voorziet niet in regionale oplos-
singen voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Die planvor-
ming en besluiten vinden plaats na de studie Bundelroutes. 
Het gaat om maatregelen voor de A270 en Smits van Oy-
enlaan. In samenwerking met provincie en buurgemeen-
ten wordt momenteel werk gemaakt van dit onderzoek. 
Zie ook www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-
bereikbaarheid. 

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

13 april 2021 Commissie Ruimte
• Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan
 Herijking 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.
- 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:
• een hoge maandlast voor energie 
 met isoleren sterk daalt;
• nog steeds 3 van 4 huizen niet voorzien 
 is van goede isolatie;
• de eerste 3 stappen voor verduurzamen 
 3 x isoleren is : dak, spou en ramen;

• isolerende maatregelen zich binnen 3 tot 7 jaar terugver-
dienen en altijd blijven besparen;

• isolatie alle jaargetijden in alle stilte zorgt voor meer 
comfort; 

• wie gaat rekenen ziet dat isoleren een prima invester-
ing is voor woongenot en portemonnee.

Voor meer informatie: www.verbeterjehuis.nl 
Ook interessant:  www.energiebespaarlening.nl 

DUOFIETS VOOR 
FIETSMAATJES 
NUENEN
Afgelopen vrijdag heeft wethouder 
Ralf Stultiëns namens de gemeente 
Nuenen een duofi ets aan Fietsmaatjes 
Nuenen mogen schenken. Mede 
dankzij de support van CMD en 
Welzorg Nederland. 
Kijk eens op hun website www.fi etsmaatjesnuenen.nl

OMGEVINGSVISIE 
Begin vorige maand stemde het college 
van burgemeester en wethouders in met 
de ontwerp omgevingsvisie voor de ge-
meente Nuenen. “Met complimenten”, 
aldus verantwoordelijk wethouder Caro-
line van Brakel. “Er ligt een complete visie 
die de rode draad vormt voor hoe Nu-
enen er in de toekomst uit gaat zien. Een 
beeld dat tot stand is gekomen samen 

met de inwoners van Nuenen. Dat is heel belangrijk.” Maar 
wat betekent nu die visie voor Nuenen? 
Lees meer in het interview met de wethouder op onze site: 
www.nuenen.nl/interview-caroline-van-brakel-over-
omgevingsvisie

VAN GOGH NATIONAAL PARK I.O.
Op  30 maart 2021 is ‘Van Gogh Nationaal Park in opricht-
ing’ o¬  cieel van start gegaan. Namens meer dan 50 part-
ners hebben Commissaris van de Koning Ina Adema en 
voorzitter Yvo Kortmann symbolisch de deur geopend 
naar het landschap van de toekomst. Als pioniers bunde-
len de 50 partners vanuit verschillende belangen hun 
krachten voor de ontwikkeling van natuur en landschap 
in een stedelijke omgeving met 1,5 miljoen inwoners.  De 
gemeente Nuenen is natuurlijk ook een partner naast nog 
20 andere gemeenten. Kijk ook eens op de website www.
vangoghnationalpark.com

DUURZAAMHEID
RRE voor woningeigenaren groot succes
Op 31 maart liep de Regeling Reductie Energie (RRE) voor 
woningeigenaren af. De actie gaf particuliere woningeigena-
ren de mogelijkheid om met een waardebon voor      € 70,-  
aan energiebesparende maatregelen vergoed te krijgen. Van 
het totale budget voor de waardebonnen is ruim € 161.000,- 
verzilverd. Dat is  82% van het beschikbare subsidiebedrag. 
De 2.384 inwoners die hun waardebon hebben verzilverd 
zullen naar schatting gezamenlijk jaarlijks bijna € 175.000,- 
besparen aan energielasten.
In de praktijk helpen de kleine energiebesparende maatre-
gelen zoals tochtstrippen, LED-lampen, radiatorfolie etc. 
het energieverbruik te verlagen. Iedere, gratis geïn-
vesteerde, euro levert per jaar dus bijna een euro op! Da’s 
mooi meegenomen!

Binnenkort ook voor huurders
Voor huurders hebben we als gemeente nu ook een sub-
sidie binnengehaald. Aan de uitrol van deze regeling 
(RREW) gaan we komende maanden invulling geven, want 
energie besparen dat doen we samen met alle inwoners 
van de gemeente Nuenen c.a.!

1

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

alleen samen krijgen we corona onder controle
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Vier keer een 10!
Bij de keuring van onze winkel!

500 gr. Gehakt +
4 Braadworsten ................... 7,95
100 gram Zeeuws spek +
150 gram Vleessalade.......................... 3,95
Oester Tonnato
“Kalfsoester met tonijn en crème fraîche”
 ......................................................... 100 gram 3,55
Gevuld stokbrood
“2 soorten”  ........................................per stuk 2,95
Mini Kiprollade
.......................................................... 500 gram 7,25
Mini Varkensfi let
Rollade ............................... 500 gram 6,00

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

OP BROOD

GEMAK

KOOPJE

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Intake is 

kosteloos

Wilt u vrijblijvend advies 
over een gebitsprothese?

Neem contact met ons op

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

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

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

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Bibliotheek Dommeldal organiseert  
nieuwe editie van Boekjes & Babbels Online 
voor ouders en kinderen van 2-6 jaar
Je kan gratis deelnemen aan een gloednieuwe editie van Boekjes & Bab-
bels Online. Deze leuke én leerzame activiteit is bedoeld voor (groot-)ou-
ders en kinderen van 2 tot 6 jaar. 

Woensdag 7 april: 10.30 / 15.30 uur
Donderdag 8 april: 10.30 / 18.30 uur
Vrijdag 9 april: 10.30 uur
Zaterdag 10 april: 10.30 uur
Zondag 11 april: 10.30 uur

Gratis aanmelden via: www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten. Na 
aanmelding sturen wij je een regis-
tratielink toe.

Dit keer is het thema lente met het 
boek We hebben er een geitje bij van 
Marjet Huiberts. Kijk en luister naar 
het voorleesverhaal, doe samen met 
Nicole alle boerderijdieren na, dans 
mee op muziek en knutsel samen 
een prachtige geitjesslinger! En mis-
schien kunnen jullie daarna wel een 
kijkje gaan nemen bij een kinder-
boerderij bij jullie in de buurt? 

Celtic Spirits Nuenen online
Het bestuur Iers sessie festival Nuenen wil in deze tijden graag doorgaan 
met haar activiteiten en een leuke avond met folkmuziek aanbieden. Je 
bent van harte uitgenodigd!

een lokale samenwerking met Cultu-
reel centrum Het Klooster en LON ho-
pen we iets moois met kwaliteit bij je 
thuis te brengen. 
Zet deze datum in je agenda en 
spreek coronaproof af met 1 andere 
liefhebber om samen te gaan kijken 
en plezier te hebben. Ook al kunnen 
we fysiek elkaar niet op een festival of 
optreden ontmoeten dan nog kun-
nen we online ‘elkaar ontmoeten’ en 
het gevoel delen van de muziek waar 
we van houden. 
Celtic Spirits Nuenen online kun je 
bekijken via de link op www.iersses-
siefestivalnuenen.nl of in de regio via 
LON-TV: Ziggo-digitaal kanaal 36/
KPN kanaal 1436/T-mobile kanaal 
791 op 17-4-2021 om 20.15 uur.

Op 17 april 2021 gaan we uitdagende 
stappen zetten met Celtic Spirits Nue-
nen online. Folkmuziek gemaakt van-
uit een Keltische spirit door Jigsaw en 
Job Alone Trio. Zij behoren tot de be-
tere folk bands in Nederland. We wil-
len je thuis een gezellige, muzikale 
zaterdagavond bezorgen met korte 
impressies van de Ierse sessies en de 
cafés van 9 jaar Iers sessie festival 
Nuenen. Dus ervaar een stukje festi-
valsfeer vanaf je eigen bank.
Op 17 april 2021 om 20.15 uur zou 
Celtic Night Nuenen plaatsvinden. 
Dit is een jaar verplaatst. Om liefheb-
bers toch te laten genieten van een 
sfeervolle en gevarieerde avond met 
folkmuziek, die zeker door kan gaan 
bieden we deze stream aan. Vanuit 

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 14 en 15 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien: 

• Edgaras Razminas krijgt als 
sommelier Michelinprijs 

• Onveilige oversteek fietsers Op-
wettenseweg naar Bakertse 
Veldweg

• Patricia van Laarhoven, 
winnares Verhalenwedstrijd 2021

• Ommetje in de lente in Nuenen
• Nieuwe aanpak van woning-

bouw voor jongeren en ouderen
• Helmi Deelen, docent Duits van 

het jaar
• Gesprek met de burgemeester 

24-03
• Nieuw restaurant Bravoy

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. Op 19 
april wordt het muziekprogram-
ma ‘Ierse Sessie’ uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 

U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

Frisse inrichting     
voor Action Nuenen 
Het filiaal van Action aan de Hoge Brake 62 krijgt een nieuw, fris uiterlijk 
en heropent begin mei de deuren.

Fotografie: ACTION

De winkel wordt volledig opnieuw 
ingericht met nieuwe kassa’s en wit-
te stellingen. Het pand krijgt een 
moderne grijze   vloer, deels licht-
blauwe en grijze wanden en een 
open ‘industrieel plafond’ met led-
verlichting. De verbouwing duurt 
circa 2,5 week; vanaf 12 april sluit de 
winkel haar deuren en kunnen klan-
ten terecht bij de dichtstbijzijnde fi-
lialen in Helmond en Eindhoven. De 
heropening staat gepland voor eer-
ste week mei.

Het filiaal krijgt een servicebalie en 
heeft in totaal 7 kassa’s waarvan 4 zo-
genoemde self-scankassa’s. Zeker 
voor klanten met een overzichtelijk 
aantal producten is dat handig omdat 
hierdoor hun wachttijd bij de kassa 
flink afneemt. De handeling is heel 
eenvoudig en er staat altijd een mede-
werker in de buurt die klanten graag 
helpt mocht dat nodig zijn. Na positie-
ve testen worden alle nieuwe en ver-
bouwde winkels in Nederland   hier 
standaard van voorzien.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Hier heu r ik thu i s©

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

Wie waren onze burgemeesters 
in de afgelopen 200 jaar ?

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten telde 14 burgemeesters 
vanaf het ontstaan op 1 januari 1821. We zetten ze omgekeerd op een rij. 
Van Maarten Houben nu tot Jan van Hoven in 1821…
De vensters worden van tijd tot tijd aangevuld tot ze alle 14 op een rij staan!!

René Gerrits 
René Gerrits was tussen 16 augustus 1977 en 16 juni 1981 burgemeester van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

1866 Opening station Nuenen
Op 1 december 1866 reed de trein 
voor het eerst vanuit Helmond naar 
Eindhoven. Aan de spoorlijn ter 
hoogte van het Eeneind werd het 
station ‘Nuenen-Tongelre’ in gebruik 
genomen. Het station had een eigen 
stationschef, die boven het station 
woonde.
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!!

Jumbo stapt over op kip met één ster

boerenbedrijven veranderen. Men 
gaat honderden stallen verbouwen 
om ze te voorzien van daglicht en 
een overdekte buitenuitloop. Na de-
cennialang aan het oog te zijn ont-
trokken, komen vleeskuikens weer 
terug in het landschap.

Kip zonder keurmerk
Jumbo stelt al jaren betere welzijn-
seisen dan gemiddeld. De huidige 
kip leeft met dertien dieren per vier-
kante meter, krijgt daglicht en is een 
gezonder ras dan de meeste andere 

Wakker Dier pleit al jaren voor een 
beter kippenleven. De organisatie 
was blij verrast toen marktleider Al-
bert Heijn begin maart aankondigde 
alle kip vóór januari 2023 een ster te 
geven. Later zegde ook Lidl toe deze 
stap te zullen zetten, en nu Jumbo. 
Hilhorst: “De drie grootste super-
markten nemen hun verantwoorde-
lijkheid en gunnen de kippen een be-
ter leven. Fantastisch”. 

De nieuwe standaard kip
Voor deze omschakelingen gaan veel 

Jonge wetenschappers begraven 
tijdcapsule op geheime locatie!
Dat we in een bizarre tijd leven mag intussen wel als een understatement 
beschouwd worden, corona belemmert ons allemaal in ons functioneren. 
Ook de jeugd ondervindt beperkingen, ze kunnen niet naar school en 
amper nog samenkomen. Toch heeft dit tien jonge onderzoekers van het 
Jeugdtheaterlab van de Lindespelers niet weerhouden om deze tijd zorg-
vuldig te bestuderen. 

sule, gezamenlijk met voorwerpen 
die het huidige tijdperk reflecteren. 
De tijdcapsule is door hen op een ge-
heime locatie begraven, vanzelfspre-
kend namen zij daarbij de coronare-
gels in acht, zelfs deze jonge weten-
schappers staan niet boven de wet. 

Over 20 jaar mag deze tijdcapsule pas 
weer door hen opgegraven worden. 
Totdat zij hun onderzoeksresultaten 
kunnen presenteren werken zij hard 

Wekelijks ontmoeten zij elkaar tij-
dens een online sessie waarin zij de 
huidige tijd en de geschiedenis be-
studeren en bespreken. Hun bevin-
dingen worden momenteel gebruikt 
bij het schrijven van een theatervoor-
stelling die midden 2022 door hen 
gespeeld gaat worden. Recentelijk 
zetten zij hun onderzoeksresultaten 
ook om in de vorm van een brief naar 
zichzelf over 20 jaar. Deze brieven 
werden opgeborgen in een tijdcap-

aan de presentatie van hun onderzoek 
en hopen die snel aan een breed pu-
bliek te mogen tonen. Deze vertoning 
zal medio 2022 plaatsvinden in de the-
aterzaal van Het Klooster in Nuenen.

Supermarkt Jumbo heeft aan Wakker Dier laten weten volledig over te 
stappen op Beter Leven kip. Vanaf 2023 heeft alle kip minimaal één Beter 
Leven-ster van de Dierenbescherming. Jumbo is de derde grote super-
markt die deze stap zet. Op dit moment stelt Jumbo al hogere welzijnsei-
sen aan haar kip dan gemiddeld. “Straks kunnen de kippen van Jumbo 
naar buiten in een overdekte uitloop. Dit gaat zo’n verschil maken, voor 
miljoenen dieren,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

supermarkten. Maar dit is niet vol-
doende voor één Beter Leven-ster 
van de Dierenbescherming. Wakker 
Dier is blij dat Jumbo nu doorpakt en 
zijn kip een ster geeft.

Beter Leven-kip
Kippen met één Beter Leven-ster krij-
gen meer ruimte in de stal en altijd 
daglicht. Ze groeien langzamer, in 
een gezonder tempo. De dieren kun-
nen in een overdekte uitloop naar 
buiten, met frisse lucht en ruimte om 
te scharrelen. Het Beter Leven-keur-
merk is een onafhankelijk keurmerk 
van de Dierenbescherming en wordt 
goed gecontroleerd.
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 30-03-2021 EN 05-04-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Draviklaan 22 Verbouwen woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Beemel 12 Wijzigen erfafscheiding 
Europalaan 123 Plaatsen dakkapel 
Bernhardstraat 17 t/m 
59 oneven Renoveren 22 appartementen 
Collseweg 27 Oprichten bedrijfsgebouw 
Rutger van Erplaan 1 Aanbrengen uitweg 
Esrand 2 Aanbrengen uitweg 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Witte Hondpad Kappen van bomen 

Mededeling verlenging omtrent besluit 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Olen perceel G Aanleggen van een peilgestuurde  
nummer 72 drainage  
Olen perceel G  Aanleggen van een peilgestuurde
nummer 81 drainage 

   DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
02-04-2021 Nuenen c.a. Vooraankondiging, voorontwerp be- 
   stemmingsplan bouw twee woningen 
   ‘bestemmingsplan Buitengebied, her-
   ziening Soeterbeekseweg, kruising  
   Blekerdijk, Ruimte voor Ruimte ge- 
   meente Nuenen c.a. 
Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

So You Wanna Be a Politician? 
Ben jij geïnteresseerd in lokale politiek en woon je in Nuenen, in de regio 
Eindhoven? Doe dan mee aan onze leerzame, maar vooral ook gezellige 
leergang: ‘So You Wanna Be a Politician’ - regio 040. Politieke ervaring is 
niet vereist, sterker nog, je hoeft geen lid te zijn van onze partij. We willen 
je gewoon graag op een ontspannen manier een uitgebreid kijkje geven 
in de keuken van de politiek. Paul Depla, burgemeester Breda, Khadija 
Arib, voorzitter Tweede Kamer, Yasin Torunoglu, wethouder Eindhoven 
en de gemeenteraad van Eindhoven leiden je rond in de politieke arena. 
Je merkt dan vanzelf wel of het iets voor jou is.

den ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. Zoals het er nu naar uitziet, 
zullen de bijeenkomsten online 
moeten plaatsvinden. Er zijn slechts 
20 plaatsen beschikbaar, dus meld je 
snel aan bij Aaltje Saarloos: aaltjess@
me.com. Bij grote belangstelling 
herhalen we de leergang.
Als we weer bij elkaar mogen komen 
is de locatie in Eindhoven Het Honk 
en in Nuenen Het Klooster. Het PvdA 
Honk in Eindhoven is bereikbaar via 
het parkeerterrein aan de Rosa Ma-
nusstraat, achterzijde Boschdijk.
https://eindhoven.pvda.nl/route/

Programma:
Zaterdag 10 april van 10.00-13.00 
uur (Het Honk Eindhoven of van-
wege corona digitaal): 
De sociaaldemocratische waarden, bur-
gemeester in coronatijd; in gesprek met 
Paul Depla, burgemeester van Breda en 
oud-wethouder in Nijmegen, geboren 
en opgegroeid in Eindhoven. 
Interviewer: Hafid Bouteibi, fractievoor-
zitter PvdA Eindhoven.

Donderdag 29 april: 18.00 - 21.30 
uur (Het Klooster of digitaal).
Inleiding van Aaltje Saarloos en Ernst 
van der Leij, oud-fractievoorzitters PvdA 
Nuenen; inkijkje in het werk van de ge-
meenteraad. Samen online naar een 
deel van de raadsvergadering kijken (en 
becommentariëren). Als het fysiek kan: 
met broodje en na afloop borrel.

Mei/ juni: datum volgt nog, och-
tend van 10.00 - 13.00 uur.
Vrouwen in de politiek: voorbeelden 
van lokale heldinnen en inbelsessie met 
Khadija Arib, PvdA Tweede Kamerlid en 
voorzitter Tweede Kamer.
Locatie: t Honk PvdA, (zie routebeschrij-
ving), met aansluitend lunch, of digitaal.

Zaterdag 3 juli: 10.00 - 13.00 uur. 
Fietsen met Jan Wesenbeek en Ronald 
Thomassen, onze raadsleden, langs 
voorbeelden waar de lokale politiek het 
verschil maakte. Om 09.30-10.00 verza-
melen bij Het Klooster met koffie en 
koek. Na afloop lunch.

Geen kosten, wel richtlijnen RIVM
De leergang is kosteloos. We hou-

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli:

Collectanten gezocht    
in Nuenen!
Van 28 juni t/m 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Na-
tionaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Nue-
nen. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple scle-
rose (MS)?

waardoor verlammings- en uitvals-
verschijnselen optreden. In Neder-
land hebben 25.000 mensen MS en 
elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20e en 40e le-
vensjaar. Dat maakt MS de meest in-
validerende ziekte onder jonge men-
sen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek 
onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelin-
gen en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! 
Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 
essentieel belang voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die ie-
dere dag met een ziekte moeten le-
ven die hun zenuwen letterlijk sloopt. 
Onderzoek naar MS en onze strijd te-
gen MS moet daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes 
tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van 
het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel. Doordat er iets mis is in 
het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en bescha-
digd. Hierdoor komen signalen van 
en naar de hersenen niet (goed) door, 

Blijven lachen ook al is het om te huilen
Wij wonen nu 24 jaar op de Geldropsedijk. In die tijd is er veel veranderd op het gebied 
van verkeer. 24 jaar geleden kwamen er, meestal in de spits, zo’n 500 auto’s per dag 
over de Geldropsedijk. Na ongeveer 10 jaar nam plotseling het vrachtverkeer sterk toe. 
Vooral door vuil stort op de Gulberg en drukte op industrieterrein van het Eeneind. 
Door een actie van de bewoners aan de Geldropsedijk kwam er een inrij verbod voor 
vrachtwagens. 

Hoe staan we er nu voor?
Inmiddels zijn we een dikke 20 jaar verder en is de Geldropsedijk de ontsluitingsweg 
voor half Nuenen en verre omstreken. Ongeveer 6000 verkeersbewegingen per dag. 
Van rustig wonen is al lang geen sprake meer. Volgens de gemeente zijn ongeveer 100 
vrachtwagens per dag toelaatbaar voor een weg die echt verboden is voor vrachtver-
keer. Daaronder vallen ook de 20-tons aanhangers met zand voor het ophogen van de 
grond in Nuenen-West die de laatste jaren over de Geldropsedijk reden omdat dit min-
der erg was dan vrachtwagens. En nu komen er nog eens duizenden verkeersbewegin-
gen bij door de ontsluiting van Nuenen West via Wettenseind en het afsluiten van de 
Opwettenseweg terwijl er een goed alternatief is.

Dus niet zo vreemd dat de bevolking massaal met ongeveer 1500 handtekeningen in 
opstand komt. (En niet zoals de burgemeester in zijn Bel-column aangeeft een kleine 
minderheid) En burgemeester, kijk ook naar het aantal ondertekenaars van het MANI-
FEST afgelopen weekend ín onze weekbladen.
Ik nodig de heer Houben en mevrouw van Brakel dan ook uit om bij mij in de tuin, met 
zonnig weer, op een middag, koffie te komen drinken zodat ze ook weten waar dit over 
gaat. Ze kunnen dan ook meteen de zomerappels van onze eigen boom eten. Helaas 
zijn die door het fijnstof helemaal grijs/zwart.

En dan als allerlaatste punt. Blijkbaar zijn snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur 
op de Geldropsedijk ook geen probleem. Wij denken er dan ook hard over om volgende 
keer op samenvoeging bij Eindhoven te stemmen.

C. van Gerwen, Geldropsedijk 23, Nuenen

Aan het bestuur van de    
wijkvereniging Refelingse Erven
Ik zag de wijkvereniging als medeondertekenaar van een z.g.n. manifest in Rond de 
Linde en de Nuenense Krant. Bij deze distantieer ik mij als lid van de wijkvereniging van 
dit warrige manifest met onjuiste informatie. Zonder overleg met de leden heeft u met 
ondertekening de belangen van de Refelingse Erven geschaad en lidmaatschapsgel-
den gebruikt. Dit alleen ten faveure van een kleine groep bewoners van andere wijken 
in Nuenen Zuid die alleen uit zijn op ‘Not In My Backyard’ oplossingen voor het verkeer. 
Door allerlei zaken met elkaar te mengen doen zij het voorkomen of er een breed 
draagvlak is.
De veiligheid en leefbaarheid in de Refelingse Erven wordt door uw actie niet gediend. 
Ik zeg daarom mijn lidmaatschap van de wijkvereniging op.

Groeten, 
Bram Derksema Refelingse Erven 133

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

Ingezonden brieven
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De paashaas bij De Wetters
Het is al jaren een traditie dat carnavals vereniging De Wetters op eerste 
paasdag ‘paaseieren zoeken’ organiseert in de wei voor alle kinderen uit 
het dorp. Helaas is dat door corona dit jaar niet mogelijk. 

Als alternatief konden alle kinderen 
dit jaar mee doen met een kleurwed-
strijd, een mooie kleurplaat versieren 
van de paashaas met de prins. Op 1e 
paasdag bracht de paashaas alle kin-
deren die meegedaan hadden een 
bezoekje en verstopte eitjes in de 
voortuin. Alle tekeningen waren ge-
weldig mooi gekleurd, geverfd en 

Eén ei is geen ei
Op Kindcentrum de Nieuwe Linde staat de ochtend voor het paasweek-
end in het teken van eieren. De onderbouw gaat samen met de paashaas 
buiten op zoek naar eieren. Het is een dolle boel en iedereen is enthou-
siast aan het zoeken. Sommige eieren zijn wel heel goed verstopt en zijn 
lastig te vinden. 

gelopen worden, waarbij het ei ui-
teraard niet van de lepel af mag val-
len. Na het spelen van paashaastik-
kertje blijft het spel Eieren Veroveren 
over. Welk team kan het beste samen-
werken om zo snel mogelijk de eieren 
van het andere team af te pakken? 
Ook hier is het een en al gezelligheid. 
Naast diverse paasactiviteiten is iede-
re groep deze ochtend bezig met een 
buitenactiviteit. Het is een geslaagde 
ochtend en een goede start van het 
extra lange paasweekend.

Uiteraard wordt het zoeken beloond 
met een gekleurd ei voor iedereen. In 
de klassen wordt volop geknutseld, 
de mooiste creaties komen voorbij. 
De bovenbouw houdt zich naast 
knutselen ook bezig met een paas-
parcours. Op het veldje zijn verschil-
lende spellen uitgezet. Zo is er de 
alom bekende paashaasrace, wat ver-
dacht veel lijkt op zaklopen. Maar hier 
blijkt maar weer dat ook een heel oud 
spel nog steeds heel erg populair kan 
zijn. Ook moet er een paasparcours 

Paasspeurtocht      
in de Molvense Erven
In de Molvense Erven werd met Pasen een paasspeurtocht georganiseerd voor 
jong en oud. In de wijk kon ieder gezin afzonderlijk op eerste en tweede paas-
dag de speurtocht lopen. De gekleurde eieren moesten gevolgd worden en 
onderweg vond je tevens verschillende eieren met een opdracht. Vervolgens 
hingen er ook nog paashazen verspreid met een letter, hier kon een woord van 
gevormd worden. Onder de juiste antwoorden werd een prijs verloot.

Paaseitjes   
in de Panakkers
Op eerste paasdag verzamelden veel 
paaseitjes-liefhebbers zich in de mid-
dag op het veldje van de Sophi-
astraat in de Panakkers. De kinderen 
mochten eerst aan tafel een bakje 
schilderen of versieren. Daarna kon-
den ze op zoek gaan naar de eitjes 
die op en rondom het veldje waren 
verstopt. Daar had de paashaas voor 
gezorgd die rondhupte met een gro-
te mand met eitjes en steeds op-
nieuw weer nieuwe verse paaseitjes 
verstopte. Niet alleen dat, maar de 
paashaas vermaakte de kinderen ook 
met een hinkelspel en een wedstrijd-
je rennen. Samen met deze grappige 
paashaas hebben de organisatoren 
van de wijkvereniging een gezellig 
paasfeestje verzorgd.

Paasviering Crijnsschool:  
(K)EI leuk!
Op 1 april vierde de Crijnsschool met alle kinderen Pasen en dat bleek ondanks 
corona een eitje! De dag begon met een lekker paasontbijt in de eigen klas. De 
kinderen hadden zelf allemaal lekkere dingen meegenomen, zoals kaneel-
broodjes, croissants en donuts. School zorgde voor wat lekkers te drinken, een 
paaskoekje en voor iedereen was er een gekleurd paasei van ’t Eiervrouwke. 
Bij Pasen hoort natuurlijk ook het zoeken naar paaseieren. De paashaas had ze 
dit jaar goed verstopt. Aan de hand van het paasverhaal werd er BINGO ge-
speeld in de klassen. De bovenbouw (groep 7 en 8) deed een heuse paasei-
challenge. Welk groepje lukte het om iets om het ei heen te knutselen zodat 
het niet zou breken als het viel. Dat bleek een stuk lastiger. Een aantal groepen 
waren ‘het Haasje’.
In de andere groepen werd er veel geknutseld in het paasthema: paaseieren, 
paashazen en kippen en kuikens. Groep 6 zat 1 april in quarantaine, helaas was 
dat geen grap, maar dat mocht de pret niet drukken! Iedereen zat gezellig voor 
de laptop met een lekker ontbijtje, er werden spelletjes gedaan en er was een 
super leuke drama les door de paasha….ehhh.. DramaKwien.
Kortom: alles was Koek en Ei .0)

Kinderkoor Nuenen zoekt 
paaseieren in pastorietuin
Door Nannie van den Eijnden

Dirigente Steffie Robben zit boordevol leuke ideeën voor haar kinder-
koor. Na een ‘Dwèrse repetitie’ in Kasteel Geldrop stond op paaszaterdag 
3 april samen eieren zoeken in de pastorietuin op het programma. En 
aansluitend een optreden tijdens de gezinsviering in de kerk, die via live 
streaming te volgen was.

“Nu al eeuwenlang geleden
In een streek aan de Jordaan
Woont een man men zegt van hem
Hij is uit God vandaan
Met hart en handen open
Voor de mensen aan de kant
Zo brandt hij vonk van boven
In dat oud en donker land
Hij is vuur, hij is vuur…. mmm”

Om half zeven begon de paaswake 
onder de bezielende leiding van pas-
toor Hans Vossenaar en pastoraal 
werker Paul Peters. De pastoor betrok 
de kinderen, die dit jaar hun commu-
nie doen, op een leuke manier bij de 

Janneke, Sanne, Feike, Lloyd en Lucas 
waren stipt om 17.30 uur in de tuin 
van de Clemenskerk aan het Park in 
Nuenen present, gewapend met tas-
jes en mandjes om hun eieren te ver-
zamelen. Ze waren vrolijk en hadden 
er zin in. Steffie had veertig chocolade 
paaseitjes in rode, blauwe en goudge-
le papiertjes verstopt. Op haar teken 
stoven de kinderen uitgelaten uiteen 
om te zoeken. In recordtempo waren 
36 eitjes gevonden. Na het tellen kwa-
men er in een nieuwe zoektocht nog 
drie boven water. De buit werd eerlijk 
onder de jonge zangers verdeeld en 
aangevuld tot vijftien paaseitjes om 
mee naar huis te nemen.

Daarna was het de hoogste tijd voor 
een soundcheck in de kerk. De verrij-
zenis van Jezus stond centraal, met 
het wegrollen van een grote steen op 
het altaar en het thema was: ‘Hij is 
vuur’. “Een mysterieus liedje”, vertelde 
Steffie.

Foto is gemaakt door Anneriet Driessen. V.l.n.r.: Janneke, Feike, Sanne, Lucas en Lloyd

viering en nodigde hen uit op het al-
taar te komen om vragen te beant-
woorden. Het kinderkoor zong vijf 
liedjes met als klap op de vuurpijl het 
slotlied: ‘Het is Pasen zei de vink’. 

“Het is Pasen overal. 
Voor alle mensen klein en groot
Want met Pasen ieder jaar
Dan vertellen zij elkaar
Dat Jezus wonderbaarlijk
Is verrezen uit de dood
Hij kocht alle mensen vrij
Uit de zondaarsslavernij
’t is Pasen alleluia”

Het was een mooie gezinsviering. 
Speciale gast was Carolien Tibboel. 
Ze studeert aan SintLucas, is 19 jaar 
en houdt van storytelling. Ze heeft 
een kleurplaat gemaakt van het 
paaseieren zoeken.

Zangers en begeleiding gezocht!
Zingen en muziek maken is leuk! Doe 
je mee? Kom een keer kijken en luiste-
ren. De repetities zijn op maandag-
avond van 18.30 tot 19.15 uur in de 
Clemenskerk in Nuenen. Iedereen 
tussen 6 en 14 jaar is welkom! Speel je 
piano, keyboard of gitaar? Stuur een 
mailtje naar: kinderkoor@parochie-
nuenen.nl Meedoen is gratis. Het is 
wel fijn als je aanwezig bent bij repeti-
ties en uitvoeringen in de kerken én 
daarbuiten. Tot snel!

Facebook KinderkoorNuenen

versierd met glitters. De allermooiste 
tekeningen werden beloond met 
chocolade paashazen, deze waren 
voor Noortje, Lynn, Kyrill, Nill en Julia. 

Daar waar de kinderen niet thuis wa-
ren heeft de paashaas de eitjes in de 
voortuin verstopt.
Hopelijk tot volgend jaar allemaal!
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 april 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 11 april 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Zaterdag 10 april 18.30 uur: Marietje 
van Rooij - Kooijmans; Drieka van de 
Tillaart; Kees en Constant van Don-
gen.
Zondag 11 april 11.00 uur: Jan van 
Liempt; Drika Saris (vanwege verjaar-
dag); Tijn en Jo Smits - Kuijten; Jean-
ne Straathof - Scholtes.

Mededelingen
Vanaf dit weekend is er voorlopig op 
zondag nog maar één viering in Nue-
nen en wel om 11.00 uur!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 april 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Dinie Ge-
raerts - Zwegers, wegens verjaardag; 
Johan Geraerts, Corina Hartgens.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 april 09.30 uur: viering, or-
gelspel of pianospel, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintenties 
Piet Coolen.

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

De Stille Week mondde uit in het 
feest van Pasen. Komende zondag 
wordt wel Beloken Pasen genoemd. 
Dat betekent: de afsluiting van Pasen. 
In de dienst van zondag 11 april zal 
ds. Luuk Wieringa voorgaan in de 
dienst, die om 10.00 uur begint. Voor-
lopig nog is de dienst alleen online te 
volgen via www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. U wordt van harte uitgeno-
digd deze dienst mee te beleven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 8 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis in de paasweek. 
Vrijdag 9 april. 07.15 uur H. Mis in de 
paasweek.
Zaterdag 10 april. 09.00 uur H. Mis in 
de paasweek. 

Zondag 11 april. Beloken Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 12 april. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 13 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Hermenegildus, martelaar.
Woensdag 14 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Lidwina, maagd; gedachtenis van H. 
Justinus, martelaar en van H. Tiburtius, 
Valerianus en Maximus, martelaren. 

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 ge-
lovigen een voorwerp van devotie, 
vandaar ook deze tentoonstelling in 
de kerk. De foto’s zijn afgebeeld op 
canvas en zijn levensgroot. De li-
chaamsvormen, het hoofd en het ge-
zicht met de gesloten ogen zijn in alle 
rust te bekijken. Er zijn ook foto’s in 
3D bij, die nog indringender de af-
beelding weergeven. De regels voor 
coronabescherming 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').

                      

 Cor Aalberts

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en stoere opa

48 prachtige jaren 
Niet treuren dat ze voorbij gaan 
Glimlachen dat ze er geweest zijn.

5 Arkel, 21 juli 1950
c Eindhoven, 31 maart 2021

Echtgenoot van Yvonne Aalberts – Korver

Heikampen 147, 5672 SX Nuenen

Marinus Cornelis

Vader van Miriam enNiels
Opa van Zoë, Tygo, Joshua en Lucas

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 zal de  
afscheidsdienst voor Cor in besloten kring plaatsvinden.
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Beter verplaatsen    
binnen- en buitenshuis
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?

men wanneer dit in een gewone 
stoel niet mogelijk is. Daarnaast kan 
de rolstoel ervoor zorgen dat u zich 
zelfstandig kan verplaatsen binnen- 
of buitenshuis. Ook kan de rolstoel 
voortgeduwd worden door familie, 
vrienden of vrijwilligers zodat u bui-
ten kunt gaan wandelen. Een rolstoel 
voor lange termijn is een maatwerk-
voorziening. Dit betekent dat de rol-
stoel voor u op maat wordt geleverd. 
Er zijn verschillende soorten: opklap-
bare, kantelbare en/of elektrische rol-
stoelen. De rolstoel kan aangevraagd 
worden bij de gemeente vanuit de 
WMO of zelf worden aangeschaft. Als 
ergotherapeut kan ik u helpen om de 
meest geschikte rolstoel te vinden en 
het aanvraagtraject te begeleiden.

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

Dit hulpmiddel is een rolstoel en is 
een voorziening die ervoor zorgt dat 
u een goede zithouding kan aanne-

ergotherapie

Jens en Andrea: nieuwe  
inwoners in onze gemeente
In Nuenen is op 16 maart in de Berkenstraat Jens geboren. Jens is de zoon 
van Jeroen en Lieke van der Heijden- Renders. En op de Vallestap is gebo-
ren: Andrea. Welkom Jens en Andrea in ons mooie dorp.

De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente worden soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en 
op woningen. Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan 
of een ‘geboortekaartje’ op het raam, schiet dan een plaatje en mail de foto 
met toelichting naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl

Voorjaarsactie Sam’s Kleding-     
actie bestemd voor Congo

Duurzaam veilig naar de basisschool
Omdat de slechte staat van de scho-
len en beperkte voorzieningen voor 
een groot deel debet zijn aan het feit 
dat kinderen niet naar school gaan, 
wil Cordaid hulp bieden.
Samen met de gemeenschappen in 
onder andere de stad Kananga, in de 
provincie Kasaï Centraal, zal de hulp-
organisatie in totaal 25 scholen en 
klaslokalen renoveren en worden wa-
terpunten en sanitaire voorzieningen 
aangelegd. Cordaid verwacht dat 
door de bouw van sanitaire voorzie-
ningen en de rehabilitatie van klaslo-
kalen de leeromgeving van kinderen 
duurzaam verbeterd.

Help mee met uw oude textiel: Dank-
zij uw kleding donatie aan Sam’s Kle-
dingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood de schoolkinderen in de De-

Geen onderwijs door armoede en 
conflicten
De Democratische Republiek Congo 
(DRC), worstelt al jaren met de gevol-
gen van extreme armoede en conti-
nue oplaaiende conflicten. Hierdoor 
gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar 
de basisschool. Het grootste deel van 
hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan 
niet naar school. Gebrek aan geld om 
voor de school te betalen is de be-
langrijkste reden dat kinderen niet 
naar school gaan. Ze worden vaak 
thuisgehouden om op hun kleinere 
broertjes of zusjes te passen, voor het 
huishouden te zorgen of om op het 
land te werken. Ook als ouders ziek 
worden of overlijden, is het oudste 
kind vaak vanzelfsprekend verant-
woordelijk voor de rest van het gezin. 
Daarbij zijn de omstandigheden op 
de scholen (gebrek aan bankjes en 
sanitaire voorzieningen) ook een be-
langrijke reden om niet naar school 
te gaan of op school te blijven.

Voorjaarsactie Sam’s Kleding-     

Gezocht: kind- 
presentatoren 
voor een speciale 
� lm over muziek
De philharmonie zuidnederland en 
jeugdtheatergezelschap Het Laag-
land zoeken kinderen van 9 t/m 12 
jaar die co-presentator willen zijn in 
een speciale film over muziek. Samen 
met presentatoren Myrthe Huber en 
Marcos Valster da Costa Ferreira en 
met musici uit het orkest gaan kinde-
ren op onderzoek uit! Want wat is dat 
eigenlijk, een orkest? En waarom zijn 
er zoveel violen? Aanmelden kan tot 
en met 11 april. 

In de afgelopen jaren werkten phil-
harmonie zuidnederland en Het 
Laagland succesvol samen (familie-
concerten Limburgse Kerst en Asse-
poesters Assepesters). Nu slaan beide 
gezelschappen de handen ineen om 
een film voor kinderen te maken, over 
muziek en instrumenten. In de film is 
de nieuwsgierigheid van kinderen lei-
dend en de verwondering over mu-
ziek is de kern. Samen met presenta-
toren én met musici uit het orkest 
gaan kinderen onderzoeken hoe in-
strumenten nu precies werken en er-
varen ze de magie van muziek. In het 
najaar wordt de film gelanceerd. 

Oproep voor kinderen van 9-12 jaar
Een orkest, wat is dat eigenlijk? Waar-
om zijn er zoveel violen? Hoe werken 
die instrumenten nu precies? Wij 
gaan op onderzoek uit in een reeks 
filmpjes. Hopelijk samen met jou 
want we zoeken een co-presentator! 
Heb jij een vraag over een instru-
ment, speel je zelf een instrument of 
vind je het leuk om mee te doen in 
een film? Meld je dan nu aan! 

Kijk op www.philharmoniezuidneder-
land.nl/film voor meer informatie.

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale 
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het 
goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de Democratische Repu-
bliek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

mocratische Republiek Congo aan 
betere leeromstandigheden helpen
Doe mee met deze kledinginzame-
lingsactie. 
Sam’s Kledingactie is hier blij mee. Of 
het nu dames-, heren-, of kinderkle-
ding betreft, alles is welkom. Er wordt 
gevraagd naar goede en bruikbare 
kleding en schoeisel, liefst in geslo-
ten plastic zakken.
De kleding inzamelingsactie wordt 
gehouden op zaterdag 17 april van 
10.00 uur tot 12.30 uur. 

U kunt dan met uw kleding terecht 
op het plein voor de H. Clemenskerk 
Park 55 Nuenen.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 14

Horizontaal: 2 familielid 10 optreden 12 mountainbike 13 besluit 14 etensbereider 
16 aantrekkelijkheid 19 zaniken 21 ondoordringbaar 22 bouwval 25 uitstraling 
26 arrondissement (afk.) 28 politieke partij 30 berg op Kreta 31 deel v.e. kolenkachel 
34 stukje sigaret 36 felicitatie 38 vetlaag 39 kledingstuk 42 hoge berg 44 gril 46 maand 
48 kwaad 50 duivel 52 Griekse godin 53 pseudo 55 plant 57 troefnegen 58 beursterm 
60 gekkekoeienziekte 61 blauwwit metaal 62 inbegrepen.

Verticaal: 1 vis 3 jong dier 4 gast 5 inkomstenbelasting (afk.) 6 pers. vnw. 7 bezittelijk vnw. 
8 lofl ied 9 mannelijk dier 10 bijbelse koning 11 gewichtsaftrek 14 aarden pot 15 jongen 
17 eerwaarde heer (afk.) 18 hoofddeksel 20 uitgesloten aansprakelijkheid (afk.) 
23 ultraviolet (afk.) 24 Nederduits (afk.) 27 tapijt 29 zangstem 32 politieke partij 
33 zeevogel 34 via 35 universal serial bus 37 land in Afrika 38 klos 40 muggenlarve 
41 slingerplant 43 de moeite waard zijn 44 achter 45 vogel 47 eens 49 scandium (afk.) 
50 speelgoed 51 Chinees gerecht 52 hectare (afk.) 54 vleesgerecht 56 watervlakte 
59 grote kledingmaat 60 before christ (afk.).

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

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

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

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

Oplossingen wk 13
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

S TA R T P I S T O O L

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.

AKTEN
BEVEL
ECHTGENOOT
FIXEERZOUT
GENEREN
HOEPEL
HOERA
INFUUSFLES
KEILER
KOERS
KUDDE
LEERLOOIER
LEGIO
OXFORD
PANGA
PROOI
ROMIG
SCHUW
STOER
TAFEL
TANGETJE
TEGEL
TIMBRE
TIRADE
TRIKTRAK
VENUS
VERGEN
VISUEEL
ZIEKENHUIS
ZOEMER

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

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

2 8 7 4
6 5 9

6
8 2 9 7

3 1
4 1 3 6

7
4 6 8
1 2 9 5

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 12, Dhr. Th. Kwaspen, Nuenen.

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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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

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

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

Aanhangwagens 
te huur: 

06-19135743

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.

GEZOCHT: wegens ver-
koop van onze woning 
zoeken we tijdelijke woon-
ruimte per 1 augustus 
(eventueel gemeubileerd). 
Reacties 06-26 21 60 03.

Wordt uw boom te groot 
of staat hij in de weg? Van 
Zeeland Zaagwerken, voor 
het snoeien of kappen van 
bomen d.m.v. klimmen. 
Geen grote machines en 
daardoor geen schade aan 
de rest van uw tuin. 06-
83597707.

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

POMPOENSOEP 
OF

BOUILLON MET LENTEGROENTEN 
OF

MAKREELMOUSSE
OF

VITELLO TONNATO
***

ZALMFILET MET KRUIDENROOM-TOPPING
OF

KABELJAUWFILET MET BANAAN & GERASPTE KAAS
OF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

AARDBEIEN TRIFLE 
OF

BROWNIE MET HANGOP & ROZE CHOCOLADE
OF

YOGHURT MET GRANOLA, WALNOTEN & HONING

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

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
QUICHE MET GROENE ASPERGES, 
ITALIAANSE HAM & GROENE SALADE € 9,50
NASI MET GEBAKKEN EI, GEKOOKTE HAM, 
UITJES & KROEPOEK € 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)

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
ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

GESLOTEN VAN
DINSDAG 6 T/M DONDERDAG 8 APRIL

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!

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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
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NKV Korfbal traint    
met de paashaas
Afgelopen weekend heeft de jeugd van NKV Korfbal samen met de paas-
haas een speciale paastraining gevolgd. Op het hoofdveld werd alle jeugd 
ontvangen door de paashaas. Uiteraard waren ook de vriendjes en vrien-
dinnetjes van de jeugdleden van harte welkom om gezellig mee te doen.

pels werd er onderling gestreden om 
een eerste plaats. Een heuse compe-
titieve strijd voerde al snel de hoofd-
moot, waarschijnlijk door het gebrek 
aan het niet kunnen spelen van een 
echte competitie. Al snel stonden de 
dames van de selectie voorop. Dit al-
les natuurlijk met de inachtneming 
van de 1,5 meter afstand.
Al met al hebben we met z’n allen 
een supergezellige tijd met elkaar 
gehad met de nodige sportieve uit-
dagingen.

Na een gedegen warming-up volg-
den de kinderen een parcours van 
verschillende spelletjes. Uiteraard al-
lemaal spelletjes in het kader van 
korfbal. De spelletjes liepen uiteen 
van schieten op een korf tot aan het 
omgooien van kegels. Met deze spel-
letjes konden er paaseieren van pa-
pier ‘verdiend’ worden. Na afloop 
ging natuurlijk iedereen naar huis 
met een zakje echte paaseitjes.
Na de jeugd was het tijd voor de ou-
dere jeugd en de senioren. Met kop-

Verschillende spelletjes 
met de paashaas bij NKV

‘Waypoint Challenge’ bij BCL 
Badminton Club Lieshout heeft weer een nieuw initiatief: deze keer een 
‘waypoint challenge’ waarmee de vereniging de (senior)leden in bewe-
ging hoopt te krijgen. De jeugd is inmiddels aan het ‘buitenbadminton-
nen’. De senioren mogen echter nog niet aan de bak. Om hen tóch in be-
weging te krijgen is nu deze leuke ‘waypoint challenge’ uitgezet.

Met die coördinaten in de hand is het 
de bedoeling dat de senioren het be-
treffende kastje actief gaan zoeken 
en een aardige aantekening maken 
in het logboekje, zodra ze dit gevon-
den hebben. Ook zit er in het kastje 
nog een leuke opdracht voor de vin-
der. Het kastje blijft daar hangen tot 
en met 28 april, waarna via de aante-
keningen teruggezocht kan worden 
wie er wanneer geweest is.

Stimulans
BCL hoopt door dit nieuwe initiatief 
de leden te kunnen stimuleren om 
een mooie wandeling te gaan onder-
nemen in de Stiphoutse bossen. Deze 
‘waypoint challenge’ kan daar een pri-
ma stimulans voor zijn. Het heeft als 
voordeel dat iedereen het op zijn/
haar eigen tijdstip kan doen, het indi-
vidueel is waardoor altijd afstand ge-
houden kan worden, het in de buiten-
lucht is én het de leden in beweging 
zet. Kortom; een gezonde uitdaging 
voor de stilzittende badmintonners.

Jeugd opgestart
De jeugd van BCL is inmiddels weer 
opgestart. Op het parkeerterrein 
naast Sporthal ‘de Klumper’ heeft in-
middels de eerste buitentraining van 
2021 plaats gevonden. De jeugd kan 
dus weer bij elkaar komen en spor-
ten. Dat is voor de senioren (nog) niet 
weggelegd. Die mogen nog niet de 
sporthal in en kunnen ook niet bui-
ten-badmintonnen. In het voorjaar is 
het immers te vroeg donker om aan-
sluitend aan de jeugd nog buiten te 
gaan badmintonnen.

Uitdaging
Initiatiefneemster Ria Donkers heeft 
daarom iets bedacht om de senioren 
tóch in beweging te krijgen. Zij heeft 
een interessante ‘waypoint challenge’ 
uitgezet in de Stiphoutse bossen. Op 
een geheime plaats, ergens in de 
bossen, hangt een kastje met daarin 
een logboekje. De geheime plaats is 
middels lengte- en breedtecoördina-
ten aan de leden kenbaar gemaakt. 

Graag zouden de badmintonners weer snel in de sporthal aan de slag gaan.

Dennis Ringeling 
verkozen tot   
TVW Vrijwilliger 
van het jaar 2020
Eind vorige maand is Dennis Ringe-
ling door alle vrijwilligers die actief 
zijn voor TV Wettenseind verkozen 
tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Hij volgt 
Jac Franssen op. Dennis heeft zich 
de afgelopen tijd enorm ingezet 
voor de tennisvereniging als be-
stuurslid, voorzitter van de techni-
sche commissie en hoofd sponsor-
zaken. Daarnaast is hij altijd beschik-
baar om te helpen als er iets wordt 
georganiseerd op de club. Ter ere 
hiervan zal tot maart 2022 de en-
treelaan van TV Wettenseind de 
naam ‘Dennis Ringelinglaan’ dragen. 

Jaarlijkse collecteweek Hartstichting van 11 tot en met 17 april

150 collectanten in Nuenen c.a. halen      
geld op ‘voor iedereen een gezond hart’ 

antwoorde manier met de collecte-
bus aan de deur gecollecteerd kan 
worden. Daarnaast is het ook moge-
lijk om te doneren op hartstichting.nl 
én in de Hartstichting online collec-

Collecteren in coronatijd 
Collecteren in coronatijd ziet er an-
ders uit dan normaal. Samen met 
Stichting Collecteplan zijn richtlijnen 
opgesteld hoe er veilig en op een ver-

Dorpsraad Lieshout sluit aan   
bij ontwikkeling visie op wonen
Een van de vaste aandachtsgebieden van Dorpsraad Lieshout is ‘wonen’. 
Een goed woonklimaat in combinatie met de juiste woningen en aanpa-
lende voorzieningen draagt immers volop bij aan de optimalisering van 
de leefbaarheid, een doel waar Dorpsraad Lieshout zich graag voor wil 
inzetten.

deskundigen. Inwoners die graag 
mee willen praten kunnen zich aan-
melden bij Ankie Verspeek van Wo-
Com, via a.verspeek@wocom.nl 
en uiteraard gaat het niet alleen om 
mensen die huren, ook eigenaren 
van koopwoningen worden van har-
te uitgenodigd om mee te praten.

Veel factoren
Om een goede omgevingsvisie te 
maken wordt gekeken naar meerde-
re factoren: uiteraard naar ‘de stenen’, 
maar daarnaast ook naar ‘het groen’ 
en ‘het verkeer’. Net als de sociale 
kant van wonen komt ook de leef-
baarheid aan bod. Daarnaast speelt 
de technische staat van de woningen 
een rol samen met de voorzieningen 
die bij wonen horen als scholen, win-
kels en een verenigingsleven. In de 
-te maken- visie worden uiteindelijk 
de sterke en de zwakke kanten opge-
nomen, net als de kansen en de be-
dreigingen. Hieruit wordt weer ge-
distilleerd hoe het gebied krachtiger 
gemaakt kan worden en welke maat-
regelen daarvoor nodig zijn. Deze 
maatregelen worden vastgelegd in 
een uitvoeringsprogramma, waarin 
per maatregel benoemd wordt wat 
uitgevoerd wordt, wie verantwoor-
delijk is en binnen welke termijn de 
maatregel opgepakt gaan worden. 
Een voorbeeld van zo’n gebiedsvisie 
(van Beek en Donk) is te vinden op de 
website van WoCom.

Heeft u vragen en/of opmerkingen 
over de rol van de Dorpsraad? Bezoek 
dan hun website via 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Visie
Claudia Jongerius heeft binnen de 
Dorpsraad Lieshout het aandachts-
gebied ‘wonen’ onder haar hoede. 
Dorpsraad Lieshout wil graag weten 
wat er speelt in Lieshout rondom het 
onderwerp ‘wonen’ en de bijbeho-
rende voorzieningen. Daarvoor sluit 
zij aan bij de plannen van WoCom die 
samen met de gemeente, de bewo-
nersraad Laarbeek, de KBO, andere 
(zorg)partijen en dus Dorpsraad Lies-
hout, aan de slag gaat met een ge-
biedsvisie voor Lieshout. Zodoende 
kan de visie op wonen uiteindelijk op 
een breed draagvlak worden opge-
bouwd.

WoCom in de lead
WoCom heeft inmiddels aangegeven 
concreet aan de slag te gaan met de 
gebiedsvisie voor Lieshout. Wat gaat 
er goed in Lieshout? Wat gaat er niet 
goed? En wat is er nodig? Om een 
antwoord te vinden op deze vragen 
nodigt WoCom enthousiaste inwo-
ners van Lieshout uit om mee te den-
ken. Naast de aangesloten partijen 
zijn zij natuurlijk de beste ervarings-

Ook voor Lieshout wordt een zorgvuldige 
gebiedsvisie ontwikkeld op het gebied 
van ‘wonen’

Grondwaterstanden in Brabant nog 
aan de krappe kant
In delen van Brabant zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. Het 
spande erom of de Brabantse waterschappen dit voorjaar graslandbere-
gening konden toestaan. Op dit moment staan de meeste peilbuizen bo-
ven de grenswaarde. Reden waarom de waterschappen besloten dat 
agrariërs en andere grondeigenaren hun grasland van 1 april tot 1 juni 
mogen beregenen met grondwater.

grondwatertekort van de afgelopen 
jaren is dus nog lang niet ingelopen. 
Vooral op de Brabantse zandgronden 
ligt droogte al gauw op de loer, omdat 
daar het grondwater snel wegzakt en 
sterk meebeweegt met regenval. Wa-
terschappen zetten in op een meerja-
rige aanpak om samen met anderen 
de voorraad grondwater te bescher-
men en in balans te krijgen. 

Oproep; zuinig omgaan met water
De natuurlijke voorraad grondwater 
wordt normaal gesproken in de winter-
maanden door neerslag weer aange-
vuld. In de droge jaren 2018, 2019 en 
2020 gebeurde dat onvoldoende. De 
waterschappen zetten afgelopen na-
jaar en winter al vol in op water vast-
houden in plaats van afvoeren. Vanaf 
het najaar staan de stuwen hoger, met 
vollere sloten tot gevolg. Regen wordt 
zo min mogelijk via sloten en beken af-
gevoerd, zodat het water langer de tijd 
krijgt om in de bodem te zakken en het 
grondwater aan te vullen. Dit lijkt de 
eerste vruchten af te werpen, al is dit 
slechts een begin van wat nodig is voor 
een gezonde grondwaterbalans. De op-
roep - aan iedereen - blijft om het hele 
jaar zuinig om te gaan met het kostbare 
grondwater. De ondergrondse water-
voorraad is hard nodig voor de voor-
jaars- en zomermaanden, wanneer de 
verdamping toeneemt en er water no-
dig is voor alles wat groeit. Een droog 
en warm voorjaar of zomer kan ook in 
2021 opnieuw tot droogte leiden. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van elk waterschap.

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabant-
se waterschappen op basis van de actu-
ele grondwaterstanden of het berege-
nen van grasland met grondwater mo-
gelijk is. In Noord-Brabant meten peil-
buizen constant de grondwaterstand. 
Als de gemeten grondwaterstand op 1 
april lager is dan de vastgestelde onder-
grens, kleurt het punt rood. Als meer 
dan de helft van het aantal meetpunten 
in een beregeningsdeelgebied rood 
kleurt, kan het waterschap een verbod 
instellen voor het beregenen uit grond-
water. Deze voorjaarsregeling voor 
grasland geldt van 1 april tot 1 juni. In 
2019 moest voor het eerst zo’n verbod 
worden ingesteld.

Regels/voorwaarden voor beregenen
• De voorjaarsregeling gaat over het be-

sproeien van graslanden, sportvelden, 
kunstgrasvelden, en golfterreinen.

• Akkerbouwgewassen, bijv. mais of 
groenten, vallen hier niet onder en mo-
gen indien nodig beregend worden.

• Beregenen uit beken en sloten (opper-
vlaktewater) mag, zolang er geen ont-
trekkingsverbod geldt. Dat is per ge-
bied verschillend en hangt ook af van 
de weersomstandigheden.

• Waterschappen controleren in het veld.

Meerjarige bescherming voorraad
De grondwatervoorraad nam in de 
wintermaanden toe door het regen-
water dat - meer dan ooit - werd vast-
gehouden in sloten en beken. Maar in 
maart zakte het grondwater weer snel 
door beperkte regenval en hogere 
temperaturen. Het opgestapelde 

Een gezond hart is niet vanzelfsprekend. Ruim 150 collectanten gaan 
deze week op gepaste afstand langs de deuren om geld op te halen. Met 
de giften werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden. De jaarlijkse collecteweek van de Hart-
stichting loopt van 11 tot en met 17 april. 

tebus. Ook kan iedereen veilig vanuit 
huis een online collecte starten met 
de mobiele telefoon en zijn of haar 
familie en vrienden om een gift vra-
gen. Op een persoonlijke pagina is 
zichtbaar hoeveel er al is ingezameld. 

Alternatief kleingeld 
De QR-code is een goed alternatief 
voor mensen die geen kleingeld in 
huis hebben. De gever kan heel een-
voudig eenmalig geld overmaken met 
de smartphone door de iDEAL QR-co-
de op de collectebus te scannen. 

Oplossingen 
De Hartstichting doet er alles aan om 
jouw hart en dat van anderen iedere 
dag te laten kloppen. We werken aan 
vier belangrijke doelen: een hartge-
zonde leefstijl voor iedereen, voorko-
men van hartproblemen, snellere 
hulp in een noodsituatie en betere 
behandelingen. Binnen deze doelen 
werken we aan verschillende oplos-
singen door voorlichting te geven en 
evenementen te organiseren voor 
een hartgezonde leefstijl. Mensen te 
stimuleren hun hart en hun risico op 
hart- en vaatziekten te kennen. Met 
campagnes en een sterk netwerk van 
burgerhulpverleners en AED’s voor 
snelle hulp als iedere minuut telt. En 
door het stimuleren en financieren 
van innovatie en onderzoek om hart- 
en vaatziekten eerder op te sporen 
en steeds beter te behandelen. Lees 
meer over onze doelen en oplossin-
gen op hartstichting.nl. 

Over de Hartstichting 
Iedereen een gezond hart. Dat is de 
droom van de Hartstichting. Want 
een sterk hart is de motor achter je 
dagelijkse portie energie. Al meer 
dan 55 jaar ondersteunen wij alle 
harten van Nederland. Wij zijn een 
landelijke autoriteit op het gebied 
van innovatie en onderzoek naar 
hart- en vaatziekten. Maar net zo be-
langrijk vinden wij het om Nederlan-
ders te helpen hun hart te kennen en 
goed voor hun hart te zorgen. Daar-
om dragen wij bij aan oplossingen 
om harten gezond te houden, hart-
problemen eerder op te sporen en 
steeds beter te behandelen. Zo voor-
komen we samen dat mensen hart-
patiënt worden of onnodig (over)lij-
den aan een hartziekte. Want met 
een gezond hart, haal je meer uit het 
leven. 

Voor meer info: hartstichting.nl 
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Bouwbedrijf van Mook is een bouwbedrijf dat grote en 
kleine bouwprojecten realiseert met gediplomeerde 
vakmensen met ruime ervaring.
Wij ontzorgen onze klanten doordat we korte lijnen 
hebben, zodat direct op het werk geschakeld en 
gehandeld kan worden.
Wij werken met een vast team onderaannemers voor 
afwerking en technische installaties zodat kwaliteit 
en kwantiteit gewaarborgd is. Flexibiliteit richting de 
klant staat bij ons hoog in het vaandel.

Wat doen wij:
Wij leveren Turn-key projecten of alleen ruwbouwwerkzaamheden, zoals:
Aanbouw, verbouw, renovatie, woningen, dakkapellen, badkamers, garages,
keukenverbouwingen etc.

Houd je van aanpakken en heb je zin in een uitdagende functie? 
Dan zijn wij per direct op zoek naar jou.

ALLROUND TIMMERMAN
Wat verwachten wij van je:
 • Je kunt en werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband;
 • Affi niteit met de bouw;
 • Rijbewijs B, BE met voorkeur;
 • Je weet van aanpakken en bent leergierig.

Wat bieden wij je:
 • Je komt te werken in een jong team;
 • Fijne werksfeer;
 • Goede arbeidsvoorwaarden;
 • Salaris conform CAO;
 • Ruimte voor eigen initiatief;
 • Een fulltime baan.

Past deze functie bij jou? Reageer dan snel en neem contact met ons op.

Bouwbedrijf Van Mook
Contactpersoon: Ton van Mook
Molenstraat 47
5737 BV LIESHOUT
06-53872931
tonvanmook@onsbrabantnet.nl

Bouwbedrijf van Mook is een bouwbedrijf dat grote en kleine bouwprojecten realiseert met 
gediplomeerde vakmensen met ruime ervaring.
Wij ontzorgen onze klanten doordat we korte lijnen hebben, zodat direct op het werk geschakeld en 
gehandeld kan worden.
Wij werken met een vast team onderaannemers voor afwerking en technische installaties zodat 
kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd is. Flexibiliteit richting de klant staat bij ons hoog in het vaandel.

Wat doen wij:
Wij leveren Turn-key projecten of alleen ruwbouwwerkzaamheden, zoals:
Aanbouw, verbouw, renovatie, woningen, dakkapellen, badkamers, garages,
keukenverbouwingen etc.

Hou je van aanpakken en heb je zin in een uitdagende functie? Dan zijn wij per direct op zoek naar 
jou.

ALLROUND TIMMERMAN
Wat verwachten wij van je:

• Je kunt en werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband;
• Affiniteit met de bouw;
• Rijbewijs B, BE met voorkeur;
• Je weet van aanpakken en bent leergierig;

Wat bieden wij je:

• Je komt te werken in een jong team;
• Fijne werksfeer;
• Goede arbeidsvoorwaarden;
• Salaris conform CAO;
• Ruimte voor eigen initiatief
• Een fulltime baan

Past deze functie bij jou? Reageer dan snel en neem contact met ons op.

Bouwbedrijf Van Mook
Contactpersoon: Ton van Mook
Molenstraat 47
5737 BV LIESHOUT
06-53872931
tonvanmook@onsbrabantnet.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NLB
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MARILOT VERHUIST NAAR 
DE VRIJSTRAAT IN EINDHOVEN
Hebben jullie het al gehoord?! Marilot gaat verhuizen! Je leest het 
goed: wat drieëntwintig jaar geleden begon als droom van 
Marijke, wordt nu doorgegeven aan dochter Lotte. Een droom die 
uitkomt! Voor jou, als trouwe Nuenen klant, komt dit nieuws 
misschien hard aan. Maar maak je geen zorgen: wij, én natuurlijk 
de leukste stylistes, staan nog steeds voor je klaar! 

Het enige wat tussen ons in staat is een klein autoritje van circa Het enige wat tussen ons in staat is een klein autoritje van circa 
12 minuten. En de auto zet je gewoon, gratis en voor niets, achter 
onze winkel op onze eigen VIP parking. Met onze nieuwe locatie, 
gelegen op de Vrijstraat 27 te Eindhoven, wordt het 
vloeroppervlak daarnaast verdubbeld. 

Dit betekent nóg meer ruimte voor mooie merken en nóg meer Dit betekent nóg meer ruimte voor mooie merken en nóg meer 
ruimte om jullie in grotere getale te ontvangen. We nodigen je dan 
ook graag, helaas wel op basis van een afspraak, uit voor een 
gezellig kopje koffie of borrel om kennis te maken met de nieuwe 
winkel!

Lieve klanten uit Nuenen; bedankt voor jullie trouwe support de Lieve klanten uit Nuenen; bedankt voor jullie trouwe support de 
afgelopen 23 jaar. Laten we er samen iets moois van gaan maken 
in Eindhoven! We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en 
we verheugen ons op jullie komst!

Liefs Marijke & Lotte 

Marilot
Vrijstraat 27
5611 AT Eindhoven

ByLotte
Kleine Berg 65
5611 JT Eindhoven

VOOR MEER INFO NAAR: INFO@BYLOTTE.NL, WHATSAPP: 0628224443 OF BEL WINKEL: 0402836868

Scan voor een afspraak!
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