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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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Start bouw 
viering Hof 
aan het Laar 
in Gerwen
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Kies voor een 
mbo-opleiding 
met baangarantie  
bij IW Brabant-
Zeeland

Marli Eggelaar 
genomineerd 
voor Bruidsfoto 
Award 2021

Deze week als bijlage  

Grote Struikmargriet
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hele zomer. In 
18cm-pot.
7.99

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

Elke zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8

Studie naar leefbaarheid en bereikbaarheid

Verkeer in Nuenen:     
er moet iets gebeuren
Dit jaar gaan de gemeente Nuenen en de provincie Noord-Brabant samen 
op zoek naar maatregelen om de verkeersleefbaarheid en de bereikbaar-
heid van Nuenen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dat is hard 
nodig. Als we namelijk niets doen, dan wordt de situatie alleen maar 
slechter. En daar wordt niemand beter van. We moeten dus op zoek naar 
realistische oplossingen die we de komende jaren - tot 2030 - kunnen uit-
voeren. Natuurlijk raadplegen we daarbij ook de inwoners en andere 
belanghebbenden. 

toriseerde verkeer groeit de komen-
de jaren naar verwachting met mini-
maal 10 procent tot 2030. Het wordt 
dus alleen maar meer. 

En de Ruit?
Er moet dus iets gebeuren. Maar er 
was toch ooit een plan voor een ‘Ruit’ 
rond Nuenen? Zeker, die oplossing is 
onderzocht door de provincie. Voor-
opgesteld: daar was veel weerstand 
tegen. Bovendien lost dit lang niet al-
le problemen op. En voor deze oplos-
sing is de medewerking nodig van de 
buurgemeenten. En die is er niet, ook 
niet na jaren van overleg. Dat moeten 
we respecteren. Je legt toch ook geen 

U staat niet graag in de file. Dat is lo-
gisch. Maar toch gebruikt u de auto, 
bijvoorbeeld om naar uw werk te 
gaan, voor bezoek of de boodschap-
pen. U bent daarin niet alleen. Het 
geldt voor heel veel inwoners van 
Nuenen en de regio. Gevolg: files, 
overlast, sluipverkeer. Niet alleen in 
Nuenen, maar ook daarbuiten. De 
makkelijkste oplossing? Iedereen laat 
de auto staan en pakt de bus of de 
fiets. Is dat realistisch? Nee, niet echt. 
Een andere makkelijke optie: niets 
doen. Maar in dat geval gaan de be-
staande routes dichtslibben en ont-
staan er sluiproutes met alle overlast 
en onveiligheid van dien. Het gemo-

pad door de tuin van de buurman 
zonder overleg, laat staan zonder zijn 
goedkeuring? Precies. 

Ook beleving telt
We moeten de oplossingen zoeken 
binnen de eigen gemeentegrenzen 
zodat het wat betreft verkeer en be-
reikbaarheid niet slechter en hopelijk 
zelfs beter wordt. Daarvoor is deze 
studie gestart die we samen met de 
provincie uitvoeren. Waarom met de 
provincie? Omdat zij de eigenaar is 
van de A270 en dat is één van de we-
gen waarover de studie gaat. De effec-
ten van ‘niets doen’ en van eventuele 
maatregelen kunnen we onderzoe-
ken en beoordelen met modellen. 
Maar dat zijn slechts ‘kille’ cijfers. Het 
gaat ook om de beleving. Daarom 
raadplegen we inwoners, onderne-
mers en organisaties. Dat doen we bij-
voorbeeld met een werkgroep, een 
verkeerspanel en een online enquête 
zoals we die onlangs hielden naar de 
knelpunten en over de leefbaarheid. 
Ruim 550 mensen werkten hieraan 
mee en verschaften waardevolle in-
formatie. Overigens werken we ook 
samen met de regiogemeenten. Onze 
wegen sluiten immers aan op die van 
hun. Effecten in de ene gemeente 
hebben ook effect in de andere. 

Het doel
Prachtig allemaal. Maar wat is uitein-
delijk het doel? Dat is duidelijk: geen 
verslechtering en waar mogelijk een 
verbetering van verkeersleefbaarheid 
en de bereikbaarheid ondanks de toe-
name van het verkeer. Dat kan onder 
meer door sluipverkeer uit de wijken 
naar bundelroutes te sturen; wegen 
die woonkernen en voorzieningen 
ontsluiten en regionaal verkeer bun-
delen. In Nuenen zijn dat de Smits van 
Oyenlaan en de A270. Ook onderzoe-
ken we een verplaatsing van de bun-
delroute die nu over de Smits van Oy-
enlaan loopt naar een (nieuwe) route 
oostelijk van Nuenen. Die routes vor-
men een onderdeel van een groter 
pakket aan maatregelen om de door-
stroming op die bundelroutes te ver-
beteren en sluiproutes te voorkomen. 
Kortom, een grote uitdaging. De ko-
mende tijd wordt er gewerkt aan het 
schetsen van drie scenario’s. Uiteinde-
lijk leidt dat tot een voorkeurscenario 
dat in overleg met direct belangheb-
benden verder wordt uitgewerkt. 
Maar zo ver is het nog niet. 

Niet alleen in Nuenen
Ten slotte: deze studie gaat alleen 
over het grondgebied van Nuenen. 
Maar we hebben al gezien dat ver-
keer zich niet beperkt tot het grond-
gebied van een gemeente. Daarom 
moet er dus afstemming zijn met 
plannen in de omgeving. Dat ge-
beurt volop. De studie past in de af-
spraken met de buurgemeenten die 
op hun beurt ook werken aan deel-
studies. Bijzonder aan de Nuenense 
studie is de grote aandacht voor de 
verkeersleefbaarheid en de vele uit-
eenlopende belangen die spelen. 
Dat laatste is best ingewikkeld; het is 
een bijna onmogelijke uitdaging om 
iedereen tevreden te stellen. En toch 
moeten we heel hard aan het werk 
om verslechtering te voorkomen. 
Wat ook de uitkomst wordt: het resul-
taat van de studie komt altijd ten 
goede aan de Nuenense bereikbaar-
heid en de leefbaarheid in de toe-
komst. Dat is waar het uiteindelijk om 
draait!

Meer weten over de studie? Kijk op 
https://www.nuenen.nl/studie-
verkeersleefbaarheid-en-bereik-
baarheid voor alle informatie. 

Koningsdag   
in je buurt, meld je 
activiteit aan!
Verspreid over Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten zijn er inmiddels al 
zo’n twintig wijken die zich bij het 
Oranjecomité Nuenen hebben aan-
gemeld met activiteiten op Konings-
dag. Het Oranjecomité vraagt zoveel 
mogelijk wijken eigen activiteiten te 
organiseren en zich aan te melden 
via: koningsdag2021@oranjecomi-
te-nuenen.nl. Er zijn raamposters 
beschikbaar.

Nuenen 

Marry me

Huwelijkssprookje in het Park in Nuenen
Er was eens….
Roni en Dalina, allebei 22 jaar, kennen elkaar al sinds 2012 toen ze op de 
middelbare school klasgenoten werden. Ze waren toen 12 jaar oud. Tot 
hun 16e waren ze beste vrienden. Op een dag wisten ze allebei dat ze sa-
men wilden zijn. Inmiddels zijn ze bijna zes jaar bij elkaar en dromen ze 
over een gelukkige toekomst.

“Alles gaat veel sneller dan verwacht 
maar in onze cultuur (hij is Koerdisch 
en ik Albanees) is de norm eerst te 
trouwen om samen te kunnen wo-
nen. We merkten beiden dat we heel 
erg toe zijn aan samenwonen, dus we 
hebben besloten om sneller trouw-
plannen te maken dan we in eerste 
instantie hadden gedacht”, vertelt 
Dalina stralend. “Roni is bijna klaar 
met zijn HBO-opleiding Fiscaal Recht 
en ik ben hard aan het werken en 
sparen voor onze toekomst.”

Roni heeft zijn aanzoek tot in de de-
tails georganiseerd met haar beste 
vriendin waardoor Dalina oprecht 
van niets wist! “Wij zijn regelmatig in 
het mooie Park in Nuenen, daarom 
heeft hij zijn aanzoek gepland op 
mijn favoriete plek. Dit was mooier 
dan ik ooit heb durven dromen. Het 
voelde als een sprookje! Toen ik mijn 
blinddoek afdeed, hoorde ik ons lied-
je ‘Perfect’ van Ed Sheeran (saxofoon). 
Dit nummer vertelt ons liefdesver-
haal, omdat we verliefd zijn gewor-
den toen we kinderen waren. Het re-
gende erg hard zaterdag maar dat 
zorgde juist voor een heel romanti-
sche sfeer met een grote witte para-
plu. We zijn supergelukkig en dank-
baar dat we ons verhaal mogen delen 
met jullie. Wij kunnen de krant dan la-
ter aan onze kinderen laten zien, wat 
we echt heel leuk vinden!”

En ze leefden nog lang en gelukkig.

Foto’s: Frank van Welie en Dalina Bytyqi
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

Op dinsdag 27 april Koningsdag is de 
milieustraat gesloten.

We willen senioren hiermee bewust maken en handelings-
perspectief bieden in wat ze zelf kunnen doen om geen 
slachto� er te worden van oplichting. Kijk voor tips en meer 
informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 06-04-2021 EN 12-04-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Spijkert 23 Aanleggen uitweg 
Het Puyven 65 Verbouwen woning 
Dennenlaan 1 Verbouwen bungalow 
Molvense Erven 158 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Vallestap 30 Uitbreiden woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Zuiderklamp 73 Plaatsen carport 
Rullen 7A Aanbrengen uitweg 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
07-04-2021 De Spijkert,  Ontwerp omgevings-
 naast 17 vergunning 2e fase oprichten 
  woning en aanleggen uitweg, 
  De Spijkert, naast 17 Nuenen c.a.

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

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

CO2-WEETJE
Wist je dat :
• energiebesparing direct loont;
• actie in plaats van uitstel, het snelst resultaat geeft;
• kleine energie besparende maatregelen verschil gaan 

maken;
• een afspraak met een isoleerbedrijf voor jaren comfort 

oplevert;
• goede isolatie van je huis, je gasverbruik kan halveren;
• isolatie extra comfort en een lagere maandlast geeft.
Bron : www.milieucentraal 
Ook interessant : www.iedereendoetwat.nl 

SENIOREN EN VEILIGHEID
In september vorig jaar startte vanuit het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere 
partijen, de campagne Senioren en veiligheid. Onder de 
slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ was er aan-
dacht voor de verschillende vormen van criminaliteit waar 
ouderen regelmatig slachto� er van worden. 
Mede gezien het succes van de campagne is besloten om 
de maand april uit te roepen tot de maand van senioren 
en veiligheid en dan ook de campagne te herhalen.

ook de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een 
afspraak maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke 
huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder 
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM 
richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 

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

Dorpsraad Lieshout heeft óók  
aandacht voor het jongerenwerk
‘Jongerenwerk’ mag dan wel niet aangewezen zijn als ‘permanent aan-
dachtsgebied’ door de Dorpsraad Lieshout, toch heeft de Dorpsraad 
aandacht voor wat er op dat gebied gebeurt. Sterker nog, Dorpsraad-lid 
Bart Heldens is naast dorpsondersteuner van Lieshout ook nog eens 
jongerenwerker voor heel Laarbeek. Door deze dubbelrol is de relatie 
tussen de Dorpsraad en het jongerenwerk snel gelegd.

Eigen plek
Het jongerenwerk in Lieshout gaat 
de komende tijd samen met o.a. de 
&RG-Teens onderzoeken hoe ze de 
jongeren weer een eigen plek kun-
nen geven in het ontmoetingscen-
trum/Dorpshuis. Een eigen plek 
geeft immers een ‘extra thuis’ voor 
de jongeren én een mogelijkheid 
om jongerenwerk en jongeren mak-
kelijker met elkaar in contact te laten 
komen. Overigens is de Dorpsraad 
ook via het project ‘Huiskamer van 
Lieshout’ van de andere kant betrok-
ken.

Ideeën?
Jongerenwerker Bart Heldens zou 
graag van de Lieshoutse jeugd idee-
en willen ontvangen hoe de jeugd 
deze ontmoetingsplek ziet. Heb jij 
daar ideeën voor of heb je vragen en/
of opmerkingen voor Bart? neem dan 
contact met hem op via 06-40763470 
of bart.heldens@levgroep.nl.

Ook via het mailadres:
jongerenwerklaarbeek@levgroep.nl 
kun je Bart makkelijk vinden en sug-
gesties delen.

Heb je vragen over de rol van de 
Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Veel aandacht
Jongerenwerk staat niet als perma-
nent aandachtsveld op de focus van 
de Dorpsraad Lieshout. Een bewuste 
keuze omdat er vanuit verschillende 
andere invalshoeken al veel aan-
dacht is voor deze leeftijdsgroep. 
Door de dubbelrol van Bart Heldens 
kan de Dorpsraad Lieshout echter 
tóch prima, enigszins aan de zijlijn, 
volgen wat er op het gebied van jon-
gerenwerk gebeurd en ondersteu-
nen, daar waar dat nodig is.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is een laagdrempe-
lige voorziening bestemd voor alle 
Laarbeekse jongeren in de leeftijd van 
9 t/m 23 jaar. In die voorziening staan 
talentontwikkeling, participatie, voor-
lichting én preventie centraal. Met die 
focus worden de jongeren begeleid 
om zo uiteindelijk een juiste plek in de 
maatschappij te vinden. Om contact 
te leggen met de jongeren gaan de 
jongerenwerkers ook écht fysiek de 
wijken en de straten in om in contact 
te komen met de jeugd. Hierdoor kun-
nen ze zelf ondervinden waar behoef-
tes liggen en hoe ze de jongeren kun-
nen bijstaan in hun ontwikkeling.

Zelfstandig wonen dichtbij familie mét de zorg die je nodig hebt

Wooninitiatief W.I.N.        
in Nuenen bestaat 10 jaar

april 2011 was het W.I.N. een feit. In 
september in dat jaar kwam Erica 
Terpstra het wooninitiatief feestelijk 
openen.

In de afgelopen 10 jaar is er veel ge-
beurd. Er zijn hoogte- en dieptepun-
ten geweest in het bestaan van de 
vereniging. Van de 18 bewoners die 
10 jaar geleden hun intrek deden in 
het W.I.N., wonen er nog 14 met veel 
plezier. De vrijgekomen 4 plekken zijn 
uiteraard opgevuld met nieuwe be-
woners. Tussen de bewoners, die alle-

Ouderinitiatief ‘t WIN
Het Woon Initiatief Nuenen (W.I.N.) 
bestaat uit een groep ouders en hun 
verstandelijk en meervoudig gehan-
dicapte kinderen uit Nuenen en di-
recte omgeving. Vanuit hen is het 
idee ontstaan om een woning te rea-
liseren in Nuenen waarbij de jongvol-
wassenen zelfstandig konden gaan 
wonen. Dichtbij huis, mét de zorg die 
ze nodig hebben.
In 2011 werd het idee concreet en 
werd vereniging ‘t W.I.N. opgericht 
om deze wens te realiseren. Op 9 

De bewoners van ‘t W.I.N. vieren een feestje. 
(Foto Heeren Loo).

Al in 2001 ontstond er vanuit een groep ouders met een kind met een ver-
standelijk en/ of meervoudige beperking de wens om hun kinderen de 
mogelijkheid te bieden om zelfstandig te gaan wonen in Nuenen. Met ge-
lijkgestemden, dichtbij huis, zodat familie en vrienden in de buurt bleven 
én met de zorg die de jongeren nodig hadden. Op 9 april 2011 werd deze 
wens werkelijkheid en betrokken 18 bewoners hun nieuwe huis aan de Jo 
van Dijkhof in Nuenen. Dit jaar vieren zij hun 10-jarig bestaan!

maal hun eigen appartement heb-
ben, zijn intense vriendschappen ont-
staan. En zelfs liefde. Rob en Fleur wo-
nen al vanaf het begin in ‘t Win. Ze zijn 
beste vrienden en hebben ook al ja-
ren verkering, maar wel ieder een ei-
gen appartement. “We zijn beide be-
vriend met iedereen die hier woont. 
Dat vinden we erg leuk. We hebben 
verkering gekregen op de verjaardag 
van Fleur en hebben elkaar leren ken-
nen op de dagbesteding, waar we al-
lebei werkzaam zijn. ‘s Avonds zitten 
we vaak bij elkaar op het apparte-
ment TV te kijken. Maar eten doen we 
gezellig in de gezamenlijke huiska-
mer met de andere bewoners.”
Dit jaar is er in verband met corona-
maatregelen geen groot feest voor 
de bewoners en hun familie. De mijl-
paal wordt kleinschalig met de be-
woners gevierd.

‘s Heeren Loo
Vanaf november 2019 wordt de zorg 
aan de bewoners geleverd door ‘s 
Heeren Loo. ‘s Heeren Loo helpt men-
sen met een verstandelijke beper-
king en/of andere beperking hun le-
ven in te vullen zoals zij dat zelf wil-
len. Van jong tot oud, in bijna heel 
Nederland.

Wooninitiatief W.I.N.        Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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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

Iedere dag, verse kant en klaar 
maaltijden en salades, uit eigen keuken!

Katen Haasje
..............................................................3 stuks 7,95
Asperge Vinken
..............................................................4 stuks 6,95
Beenham
“Een topper voor bij asperges”  ........ 150 gram 2,95
Limburgse
Varkens Oesters
“Oester met spek, mosterd en champignons”
 ......................................................... 100 gram 1,95
Gegrilde Kippenpoten
..............................................................2 stuks 3,50
Caprese al forno
“6 minuutjes in de oven”  .................. 100 gram 2,55

Ook voor de best belegde broodjes!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

SPECIAL

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

vrijblijvend 

advies

Wilt u meer weten over de 
voordelen van een klikgebit?

Neem contact met ons op

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een gebitsprothese op

implantaten. Dit wordt ook wel een klikgebit genoemd. In onderstaande gevallen kan een 

klikgebit voor u de oplossing zijn:

• U heeft al een gebitsprothese maar deze zit los en past niet goed doordat uw kaken zijn 

geslonken en de gebitsprothese geen houvast meer biedt.

• U ervaart ongemakken bij uw huidige gebitsprothese zoals moeite met eten, lachen en praten.

• U heeft al een gebitsprothese maar door de gehemelteplaat is uw smaak afgenomen en u wilt 

alles weer kunnen proeven.

• U heeft last van een ingevallen gezicht doordat uw kaakbot is geslonken omdat er geen 

wortels meer in uw kaakbot zitten.

• U bent op zoek naar een permanente oplossing voor uw gebit maar u wilt liever geen gewone 

gebitsprothese en het comfort van uw eigen vaste tanden behouden.

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust contact met ons op. Een intakegesprek is altijd 

kosteloos. 

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

Koningsdag &Moederdag
Arrangementen

DEZE KUNT U VANAF ZATERDAG 17 APRIL 
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 VERNIEUWDE VERSIE (2 PERS.) € 29,50
3-/4- GANGENMENU € 18,50 / € 21,50

BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

HIGH TEA & BORRELPLANK
AFHALEN TUSSEN 12.00 - 13.00 UUR

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

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!

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

ZONDAG
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Nuenen de geschiedenisboeken in
Geschiedenis tot leven brengen, dat is wat Uitgeverij Historische Verha-
len beoogt. De recent verschenen bundel Historische Verhalen Verzamel-
bundel V heeft een bijzondere link met Nuenen. De vertelling ‘De domi-
nee is dood’ speelt zich namelijk af in het Nuenen van 1885 - in de tijd dat 
de inmiddels wereldberoemde Vincent van Gogh hier nog woonde.

Hier heu r ik thu i s©

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

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

De Twaalf Tuinen Tocht
zaterdag 26 en zondag 27

 juni 2021

De vijfde tuin
“Aan de rand van Nederwetten, 

Kerkhoef 25, ligt onze tuin, die uit-
kijkt over de velden. Blikvanger is de 

grote vijver, van waaruit zich een 
slootje naar de achterkant van de 
tuin slingert. Een heerlijke plek om 
doorheen te lopen en te genieten 

van het uitzicht. Ik heet u van harte 
welkom.” Remke van Eimeren

Hie s

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!! 

1872 Bouw van de 
(5e) Nuenense Clemenskerk 
Pastoor Wilhelmus van Lent neemt 
het initiatief voor de bouw van de 
huidige H. Clemenskerk in Nue-
nen. Hij koopt voor 1016 gulden de 
grond aan en verzoekt architect Carl 
Weber uit Roermond het ontwerp te 
maken. 

Meer weten? Ga naar ngn200.nl 

Marli Eggelaar genomineerd 
voor Bruidsfoto Award 2021
Op 22 maart zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze ver-
kiezing Bruidsfoto Award 2021. Marli Eggelaar (WeGraphy) uit Nuenen is 
genomineerd in de categorie bruidskinderen. Uit bijna 700 inzendingen 
koos de onafhankelijke en internationale vakjury 64 foto’s die meedin-
gen naar een felbegeerde award.

den van de Bruidsfoto Award 2021 is 
de race nu echt van start gegaan. Tot 
13 augustus kunnen aanstaande 
bruidsparen en andere belangstel-
lenden hun stem uitbrengen op hun 
favoriete bruidsfoto’s via www.
bruidsfotoaward.nl. Begin september 
2021 worden de Award winnaars in 
de acht categorieën bekendgemaakt. 
De foto met de meeste publieks-
stemmen wint ook nog eens de titel 
Overall Winnaar 2021.

Doel Bruidsfoto Award
De Bruidsfoto Award wordt georgani-
seerd door Bruid & Bruidegom Maga-
zine en heeft als doel om bruidsparen 
te inspireren voor hun eigen bruiloft 
en kennis te laten maken met eigen-
tijdse bruidsfotografie en professio-
nele fotografen. De BFA wordt dit jaar 
voor de 17e keer georganiseerd. Alle 
genomineerde bruidsfoto’s in acht ca-
tegorieën zijn te vinden op www.
bruidsfotoaward.nl. 

Bekijk hoe Marli de mooiste herinne-
ringen weet te vangen op de website:
www.wegraphy.nl

Uitzonderlijk trouwjaar 
“Afgelopen jaar was voor zowel bruids-
paren als voor bruidsfotografen een 
zeer uitzonderlijk trouwjaar. Covid-19 
en alle overheidsmaatregelen hadden 
grote invloed op hoe bruiloften wer-
den gevierd en hoe huwelijksceremo-
nies op stadhuis, gemeentehuis en 
kerk werden voltrokken. Alle flexibili-
teit en creativiteit is uit de kast ge-
haald om binnen alle beperkingen 
toch een zo mooi mogelijke trouwdag 
te beleven. Binnen de trouwbranche is 
sprake van boven verwachting veel in-
tieme huwelijksceremonies die afge-
lopen jaar toch doorgang hebben ge-
vonden en waar het grote feest op een 
later moment zal plaatsvinden zodra 
de maatregelen verder versoepeld 
zijn. Desalniettemin vormen deze 64 
genomineerde foto’s een prachtige in-
spiratiebron voor nieuwe bruidspa-
ren”, aldus Susan Lippe-Bernard, inter-
nationaal hoofdredacteur van Bruid & 
Bruidegom Magazine, de organisator 
van de BFA.

Publieksprijzen & Overall Winnaar
Met het bepalen van de genomineer-

Oude toekomst
Mijn vader belt op om te vragen hoe hoog de opbrengst van mijn zonne-
panelen is. We wisselen het aantal kWh uit en ik moet lachen om hoe en-
thousiast hij is over zijn dagelijkse opbrengst. Al jaren heeft hij getwij-
feld: wel of geen zonnepanelen? Eindelijk is het enkele maanden geleden 
zover. ‘Ik ga het doen’, zei de 91 jarige techneut.

Een leverancier is snel gevonden en 
na enkele weken wachten is de totale 
installatie na 1 dagje werk in gebruik. 
De app op zijn computer geeft dage-
lijkse inzicht in de stroomopbrengst 
van de zonnepanelen. Alles overzich-
telijk in grafieken en tabellen. Terug-
verdientijd is relatief, maar als mijn 
vader net zo oud wordt als zijn moe-
der dan gaat het makkelijk lukken. 
Haar boom ter ere van haar 100ste 
verjaardag siert al bijna 25 jaar de 
Laan van Nuenhem.

Het toeval wil dat op mijn vaders ver-
jaardag 13 maart Nederland een 
mooi record heeft gezet en bijna 50% 
van de elektriciteit behoefte duur-
zaam heeft opgewekt met zonne- en 
windenergie. Jaarlijks stijgt het aan-
deel van zonne- en windenergie en 
op de site www.energieopwek.nl kun 

je zien wat er in Nederland aan duur-
zame energie wordt opgewekt. Per 
bron is te zien wat de bijdrage is en 
ook hoe het zich verhoudt tot het to-
taal van hernieuwbare opwekking. 
De site heeft tot doel een feitelijk 
beeld te geven waar Nederland staat 
bij de verduurzaming.

‘Je bent nooit te oud om energie te 
besparen of op te wekken’ zou een 
nieuwe spreuk kunnen zijn van deze 
tijd. De lol van eigen energieopwek-
king of het genot van een comforta-
bele woning kun je later ook doorge-
ven aan je kinderen. Ik hoop dat het 
zonnepakket mijn ouders voldoende 
energie geeft om op zijn minst het te-
rug te verdienen. Dan kan iedereen 
nog jaren van hen genieten.

Jos Habraken

Nieuwbouw en doorstroming 
In Nuenen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 78 bestaande woningen ver-
kocht. Dat is best een behoorlijk aantal, zeker als je weet dat het aanbod zeer 
mager is. Net als in de hele regio is de krapte groot in Nuenen. Dat drijft de prij-
zen op en maakt dat veel mensen hun woonwens niet kunnen realiseren. Daar-
om is het extra jammer dat het ‘gedoe’ rond de toegangsweg van nieuwbouw-
wijk Nuenen-west ertoe dreigt te leiden dat de voortgang van het plan in het 
gedrang komt. Want nieuwbouw - daarover is iedereen het wel eens - is de eni-
ge manier om het aanbod te verruimen. Daardoor zal meer ontspanning op de 
markt ontstaan en kunnen de prijzen hopelijk vriendelijker worden. Nu is zeker 
de helft van de verkochte woningen in Nuenen boven de vraagprijs verkocht, 
alleen bij de vrijstaande woningen is dat percentage lager.

Nieuwbouw leidt tot betere doorstroming. Uit recent onderzoek blijkt dat 
70% van de nieuwbouwkopers een andere - meestal goedkopere - nieuw-
bouwwoning achterlaat, die dan weer door bijvoorbeeld een koopstarter ge-
kocht kan worden. Bijna de helft van de nieuwbouwkopers verhuist binnen 
drie kilometer van de oude woning, dus meestal binnen de eigen gemeente. 
Slechts 10% verhuist verder dan 30 kilometer. Kopers van nieuwbouw zijn 
vaak afkomstig uit de volgende huishoudenstypes: Kind en Carrière, Modale 
Koopgezinnen, Goed Stadsleven en Jonge Digitalen. Mooie benamingen, 
vind ik, je ziet de doelgroep dan vaak meteen voor je. Nieuwbouwkopers 
hebben vaker een hogere opleiding en een hoger inkomen. Ook gezinnen 
kiezen vaker voor nieuwbouw. 

We hebben als makelaarskantoor aanvullend onderzoek gedaan naar de her-
komst van verhuizers in onze regio en in de gemeente Nue-

nen is zo’n 40% van de kopers afkomstig uit Nuenen zelf. 
Ongeveer 35% komt uit Eindhoven, zo’n 3% uit 

Geldrop, 2% uit Helmond, 1% uit Veldhoven en de 
rest uit alle overige gemeenten. Kijken we naar het 
type koper, dan is circa 45% koopstarter, 45% door-
stromer en de rest beleggers en expats. Dit zijn dan 
percentages die betrekking hebben op 2020. De in-
vloed van beleggers op de markt blijkt, ook in de an-

dere gemeenten, dus betrekkelijk gering te zijn. Alle re-
den dus om in te zetten op vlotte voortgang van nieuw-

bouw. Want met het huidige aanbod zakt de dyna-
miek op de woningmarkt verder in en stijgen de 
prijzen verder en verder.

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

Nieuwbouw en doorstroming 

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Filmpje over de  
bevrijding van 
Nuenen opgedoken
Een oplettende lezer maakte ons at-
tent op het bestaan van een filmpje 
over de bevrijding van Nuenen.

Wellicht bevat deze film ook voor ge-
interesseerden in ons oorlogsverle-
den, nog niet bekende opnames. 

De film is te zien via de website: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=iENPMYHaPNE

Functie elders
Wie op Mark Rutte wil lijken
Moet door een transparante spiegel kijken
Niet iedereen van politiek gewicht
Wil lijken op Pieter Omtzigt
Heeft Mark Rutte een haperend geheugen
Is wat hij zegt een leugen?
Wie kan als verkenner nog deugen?
Jorritsma en Ollongren in ieder geval niet
Door hun transparantie lijkt het alsof je hen 
niet meer ziet
Wie in de spiegel durft te kijken
Wil niet op Mark Rutte of Pieter Omtzigt lijken.

Joke van Overbruggen©

De keuze voor een verhaal in deze 
gemeente is niet geheel toevallig, 
aangezien de schrijfster van het ver-
haal, Debby Willems, zelf in Gerwen 
woont. Eerder schreef zij ook al voor 
Uitgeverij Historische Verhalen; het 
betrof toen vertellingen over 18e 
eeuws Frankrijk en over het leven in 
het Incarijk in Peru. Toen ze ook dit 
jaar gevraagd werd om een bijdrage 
te leveren, besloot zij het een keer-
tje dicht bij huis te houden. “Het was 
erg bijzonder om mijn eigen omge-
ving ineens met een heel andere 
blik te bekijken,” vertelt ze. “Ge-
woonlijk doe ik onderzoek voor mijn 
verhalen vooral online, maar nu kon 
ik de plaatsen waar ik over schreef 
persoonlijk bezoeken. Daarnaast 
heb ik navraag kunnen doen bij het 
Vincentre. Kortom: ik voelde me 
echt even een toerist in eigen ge-
meente!”

Uitgeverij Historische Verhalen is ge-
specialiseerd in het uitgeven van kor-
te verhalen, waarbij auteurs fictie ge-
bruiken om historische feiten kleur te 

geven en de geschiedenis tot leven 
te brengen. Historische Verhalen. 
Verzamelbundel V bevat, naast de 
vertelling over Van Gogh, nog negen 
andere geschiedenisverhalen, van 
schrijvers als Jan van Aken en Jean-
Marc van Tol. De bundel is via iedere 
boekenzaak te verkrijgen.Dance Valley 2021

Dance Valley festival pakt op 14 augus-
tus groots uit met een breed, interna-
tionaal programma en heeft Dimitri 
Vegas & Like Mike weten te strikken als 
hoofdattractie. Het Belgische duo 
werd in 2019 door DJ Mag nog verko-
zen tot nummer één dj-act van de we-
reld en wordt deze zomer in recreatie-
gebied Spaarnwoude vergezeld door 
onder andere Nicky Romero, Paul van 
Dyk, Chuckie, Dubfire en Headhunterz.

Elektronische dansmuziek
De organisatie van Dance Valley gaat 
er vanuit dat COVID geen roet in het 
eten zal gooien en zet daarom aanko-
mende zomer de muzikale lijn door 
die de afgelopen jaren al succesvol 
werd ingezet: grote internationale 
namen, nationale topacts en veel mu-
zikale variatie. Het festival bevat acht 
uiteenlopende podia waar een breed 
scala aan elektronische dansmuziek 
te horen zal zijn. Zo is er op de ver-
maarde mainstage vooral house en 
edm te horen, maar ook techno, tran-
ce, hiphop en hardstyle zullen uit de 
speakers knallen in de bosrijke vallei 
in Velsen-Zuid. Naast de verschillende 
internationale grootheden ontbre-
ken ook nationale bekendheden als 
Jonna Fraser, Kris Kross Amsterdam, 
La Fuente, ROD en Wildstylez niet.

Verschillende muziekstijlen
De woordvoerder van het festival legt 
de muzikale filosofie van het festival 
als volgt toe: ‘We hebben de afgelopen 
edities een aantal zeer grote headli-
ners op onze mainstage gehad. Denk 
bijvoorbeeld aan Steve Aoki in 2018 
en David Guetta in 2019, en Armin van 
Buuren, Martin Garrix en Avicii in eer-
dere jaren. We vonden het belangrijk 
om ook dit jaar weer een mega-act ons 
programma te laten leiden. We zijn 
daarom ontzettend blij en trots dat we 
Dimitri Vegas & Like Mike hebben vast-
gelegd. Daarnaast vinden we het erg 
belangrijk dat onze bezoekers zoveel 
mogelijk verschillende muziekstijlen 
te horen krijgen. Bezoekers vinden 
daardoor altijd wel een podium waar 
ze enthousiast van worden en mis-
schien worden ze ook nog wel verrast 
door een artiest die ze nog niet op hun 
radar hadden staan.’ Meer informatie, 
de volledige line-up en kaartverkoop 
via www.dancevalley.com 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Start bouw viering Hof aan het Laar in Gerwen

Toekomstige bewoners storten 
toekomstwens in beton
Vrijdag 2 april hebben de toekomstige bewoners van Hof aan het Laar in 
Gerwen hun toekomstwensen in beton gegoten. Het kistje met de wen-
sen wordt later tijdens de bouw verwerkt onder de fundering van de toe-
gangspoort aan het Laar.

vloers willen wonen, maar die de stap 
naar een appartement te groot vin-
den, omdat ze bijvoorbeeld graag 
een tuin willen houden”, zo licht direc-
teur Olaf Schoofs toe. “Ook de opzet 
van het plan, de klassieke architec-
tuur en rijke detaillering waren voor 
veel kopers doorslaggevend. De wo-
ningen worden gerealiseerd rondom 
een binnenhof, dat we parkachtig in-
richten met heesters, bomen en 
bloeiende planten, zodat mensen 
een fraai uitzicht krijgen aan de voor-
zijde. Daarnaast beschikt elke woning 
over een privé achtertuin. Zowel qua 
opzet - de ligging rondom een hof - 
als qua architectuur krijgt het de sfeer 
van een begijnhof zoals we dat ken-
nen van vroeger, zij het in een moder-
ne vorm en met het comfort van nu. 
Ook wordt in de architectuur duide-

Sociaal aspect is belangrijk
Eind vorig jaar werd de voormalige 
Peugeot garage Janssen aan Laar 12 
in Gerwen gesloopt om plaats te ma-
ken voor het plan met tien gelijk-
vloerse luxe woningen aan een hof-
tuin. Ontwikkelaar Symphony Estates 
verwacht de woningen over circa een 
jaar te kunnen opleveren aan de 
nieuwe bewoners, die afkomstig zijn 
uit Gerwen, Nuenen, Eindhoven en 
enkelen van buiten de regio. Olaf 
Schoofs, directeur van Symphony Es-
tates noemde tijdens de start bouw 
viering het sociale aspect van wonen 
aan een hofje: “In uw wensen komt 
dat als rode draad naar voren; de 
wens om hier met elkaar prettig sa-
men te leven. Dat belooft veel goeds 
voor de toekomst.“

Hof aan het Laar als voorbeeld
Het plan voor het nieuwe woonhof 
kwam tot stand in goed overleg met 
de direct omwonenden. Over deze 
aanpak is gemeente Nuenen erg po-
sitief. Wethouder Caroline van Brakel: 
“Hof aan het Laar is bijzonder goed 
ontvangen door de Raadscommissie. 
Vooral het gesprek met omwonen-
den vooraf is in zekere zin als voor-
beeld gesteld. Meerdere partijen 
hebben hun complimenten uitge-
sproken over deze aanpak.”

Opzet en sfeer 
van historisch begijnhof
“Wij richten ons op vitale medioren 
en senioren die op termijn gelijk-

Over Symphony Estates
Symphony Estates is een vastgoed-
ontwikkelbedrijf uit Eindhoven, dat 
zich richt op kleinschalige binnenste-
delijke vastgoedontwikkeling in het 
middelhoge en hoge marktsegment. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om (gelijk-
vloerse) woningen aan een hof, ap-
partementenvilla’s of herontwikke-
ling van cultureel erfgoed. De ont-
wikkelaar realiseerde eerder een 
soortgelijk exclusief woonhof in Ros-
malen en op dit moment in Domme-
len, bij Valkenswaard. Typerend is de 
aandacht voor detail en het directe 
klantcontact zonder tussenkomst 
van een makelaar. Ook is Symphony 
Estates actief als ontwikkelaar van in-
tramuraal zorgvastgoed.

www.symphony-estates.nl

Café Ons Dorp bestaat 10 jaar
Donderdag 22 april bestaat Café Ons Dorp 10 jaar! Dit willen ze niet zomaar 
voorbij laten gaan en daarom organiseert Café Ons Dorp met behulp van een 
aantal professionele, creatieve en behulpzame vrienden een gezellige online 
QUIZ & BINGO-avond. Dit alles in combinatie met een kleine bierproeverij. Er 
zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk zal er deze avond ook geproost wor-
den op 10 jaar Café Ons Dorp, proost jij mee?

Wanneer? Donderdag 22 april vanaf 19.30 uur. 
Voor aanmelden en meer informatie; https://www.cafeonsdorp.nl

GroenLinks Nuenen    
staat achter de herijking    
Bestemmingsplan Nuenen West 
GroenLinks Nuenen staat helemaal achter de herijking Bestemmingsplan 
Nuenen West met de ontsluitingsvariant X. Het bestemmingsplan voor-
ziet in een veilige groene wijk met een goede infrastructuur voor bestem-
mingsverkeer. Daarnaast zal de Opwettenseweg als fietsstraat een be-
langrijk onderdeel gaan vormen van een regionale snelfietsroute. Deze 
snelfietsroute sluit aan bij het groeiende fietsverkeer. Deze groei zal ge-
zien de mobiliteitstransitie en de groei van de regio komende jaren ver-
der blijven toenemen.

Voor heel Nuenen is het wat ons be-
treft een duurzame insteek om wijken 
autoluw in te richten met een veilige 
infrastructuur voor bestemmingsver-
keer en maatregelen om doorgaand 
verkeer te weren. Dit sluit helemaal 
aan bij de doelen van de omgevings-
visie wat betreft gezondheid, veilig-
heid en dorpse karakter.
De uitvoering van de eigentijdse 
plannen voor Nuenen West zal enorm 
bijdrage aan het groene dorpse ka-
rakter van ons Nuenen. Tevens vormt 
Nuenen West de verbinding met het 
Dommelpark met prachtige wandel-
routes met de Opwettense Watermo-
len als recreatief knooppunt. Kortom 
een nieuwe parel waarmee Nuenen 
zich onderscheidt in deze snelgroei-
ende brainport regio.

Kijk voor meer informatie over Groen-
Links Nuenen’ op de site: 
https://nuenen.groenlinks.nl 

Daarnaast zijn de bundelroutes no-
dig voor het veilig en effectief ont-
sluiten van verkeer uit Nuenen en 
daarbuiten. In de bundelroute dis-
cussie vinden wij het belangrijk dat 
Nuenen de regie pakt ten aanzien 
van hoe we dit verkeer wel of niet wil-
len faciliteren. Hier kan gedacht wor-
den aan dynamisch verkeersma-
nagement maar ook snelheidsrem-
mende maatregelen, op strategische 
punten, om de veiligheid van zwakke 
verkeersdeelnemers te borgen. 

Watertransitie geeft richting aan nieuwe koers waterschap

Op weg naar een toekomst-      
bestendige waterhuishouding

de lange termijn. Samen met part-
ners en watergebruikers wil De Dom-
mel werken aan concrete uitvoe-
ringsplannen, waarin samen gezocht 
wordt naar nieuwe oplossingen en 
antwoorden. We willen meer water 
vasthouden in het gebied en gaan dit 
water beter benutten voor gebruik in 
droge periodes en voor de noodza-
kelijke aanvulling van het grondwa-
ter. Ook werken we aan een betere 
waterkwaliteit in ons gebied. Naast 
onze wateropgaven, zien we kansen 
om opgaven in het gebied slim met 
elkaar te verbinden.

Watergraaf Erik de Ridder: “We gaan 
aan de slag met een integrale ge-
biedsgerichte aanpak samen met alle 
partijen in een gebied. Deze aanpak 
raakt naast de wateropgaven ook aan 
andere opgaven vanuit natuur, stik-
stof, economie, landbouw, energie, 
biodiversiteit, mobiliteit en woning-
bouw. We zijn ervan overtuigd dat 
we in samenhang met andere opga-
ven duurzame oplossingen vinden. 
Op die manier werken we aan een 

Verandering van aanpak
De Dommel wil dat de waterhuishou-
ding in 2050 toekomstbestendig is. 
Dat betekent een waterhuishouding 
die robuust, wendbaar en in balans 
met de omgeving is. Een waterhuis-
houding die voorziet in een goede 
waterkwaliteit. De komende zes jaar 
gaat De Dommel het verschil maken 
en een trendbreuk in gang zetten. De 
focus in het werk verandert daarbij:
• van beekdalgericht naar gebieds-

gericht: de aandacht gaat naast het 
beekdal ook uit naar de flanken, de 
hoge zandruggen en het bebouwd 
gebied.

• Van sectoraal naar integraal; samen 
met andere overheden en partners 
gaan we gebiedsgericht aan de 
slag met meerdere opgaven.

• Van water afvoeren naar elke drup-
pel telt; maximaal water conserve-
ren, minder grondwater gebruiken 
en slimmer sturen.

Opgaven slim verbinden
Met dit Waterbeheerprogramma 
schetst het waterschap zijn visie voor 

lijk verwezen naar de oude Sint-Cle-
menskerk, die op zeer korte afstand 
van de locatie ligt. Het worden wo-
ningen van één bouwlaag met een 
schuine kap, witte gevels en een rijke 
detaillering zoals mooie dakkapellen, 
met architraven omlijste deuren, lui-
fels, ramen met roedeverdeling en re-
liëf in het metselwerk.”

Duurzame woningen
Uiteraard worden de woningen niet 
alleen qua plattegrond toekomstbe-
stendig met de mogelijkheid voor 
een gelijkvloers programma, ook in 
technisch opzicht zijn ze helemaal 
anno nu. Zo hebben ze geen gasvoor-
ziening, maar worden uitgerust met 
een warmtepomp en zonnepanelen. 
Ook vanwege de zeer goede isolatie 
zijn de woningen extra energiezuinig.

&&
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

Waterschap De Dommel heeft zijn Ontwerp-Waterbeheerprogramma 
2022-2027 vastgesteld. Met dit programma zet het waterschap belangrij-
ke stappen in de watertransitie; op weg naar een toekomstbestendige 
waterhuishouding in 2050. De Dommel gaat aan de slag met fundamen-
tele veranderingen. Het huidige watersysteem is namelijk (te) kwetsbaar 
geworden. We voelen de urgentie om hiernaar te handelen. De visie is een 
koerswijziging met een verschil in aanpak en boodschap naar de gebie-
den. Het waterschap gaat sturen op het belang van water voor een toe-
komstbestendige leefomgeving. Dit willen we samen met onze partners 
doen. We ondersteunen hen hierbij met advies, handelingsperspectief, 
kennis en data.

leefbaar Midden-Brabant. Juist in 
Midden-Brabant, omdat de bebou-
wing, landbouw en natuur hier zo 
nauw verweven zijn.”

Ter inzage
Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma 
is tot stand gekomen met participatie 
van onze externe partners. Het Ont-
werp-Waterbeheerprogramma be-
schrijft de ambities van het waterschap 
voor de komende zes jaar. Het ligt tot 
en met 18 mei ter inzage. Iedereen kan 
tot 19 mei zijn of haar zienswijze op dit 
Ontwerp-Waterbeheerprogramma in-
dienen. Bezoek www.dommel.nl/wbp 
om te zien hoe dat kan.
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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.

AANGEBODEN: huishou-
delijke hulp. Tel.nr. 06-53 34 
19 75.

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 15

Horizontaal: 1 kledingstuk 6 gulzigaard 12 toestemming 13 bevlogenheid 15 ontwennen 
18 koude valwind 20 havenplaats 21 effen 23 wilde haver 24 stuk hout 26 onzuiver gewicht 
28 snuiftabak 29 sermoen 31 laster 33 indien 34 bedompt 36 pook 38 plaat v.e. drukpers 
41 rijstdrank 43 mislukken 45 magma 47 vreemde munt 49 klankovereenkomst 51 melodie 
52 driepoot 55 complot 58 bakmiddel 59 land in Azië 60 verzoekschrift 61 fabelbundel.

Verticaal: 2 einde 3 aanwijzend vnw. 4 deel 5 onheilsgodin 7 steensoort 8 pl. in Overijssel 
9 huisdier 10 gevaar 11 breuk 14 pl. in Duitsland 16 gezond 17 brompot 
18 op voorwaarde dat 19 kwajongen 22 heden 25 inbraak 26 notie 27 pl. in Overijssel 
28 fl ard 30 ieder 32 augustus (afk.) 35 dans 36 verwoesting 37 made 38 kledingstuk 
39 sneeuwval 40 stralingsversterker 42 Rotterdamse Elektrische Tram 
44 benedenwindse zijde 46 vrucht 48 riv. in Frankrijk 50 gedorste halmen 53 klapje 
54 wandversiering 56 muurholte 57 vlug.

S K L E I N Z O O N W

A C T A T B E N D K O K

C H A R M E B Z E U R E N

H A R D R U I N E A U R A

A R R K V V D T I D A

B A S L A A P E U K P

G E L U K W E N S

G S P E K M R O B E L

A L P D N U K R M E I

B O O S S A T A N H E R A

O N E C H T S A Z A L E A

N E L A E X B S E T I N

N I M P L I C I E T S

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

Oplossingen wk 14
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

D O P E R W T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFMATTEND
ARGON
BADINEREND
BARCODE
BARST
BIEST
BOTJE
BROKKEN
BRONS
DIEET
ELECTORAAL
ETSER
FRATS
HOEVE
KEREL
LASTIG
LOKEEND
MOMENT
NOEMER
ONDERDAK
ORAKEL
PIOEN
POLEMIST
SABELKWAST
STEEN
TYFOON
VONNIS
WINDKRACHT
ZWOLLE

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

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

7 3
1 3 7 2 8

9 7
9 4 1

2 6 5 9
3 8 5

7 9
5 7 4 6 9

9 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 13, Mw. G. Tindemans, 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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

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.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 10.00 - 17.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Collse Hoefdijk 26, Nuenen
Tel. 040 - 295 27 34

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

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

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)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

IEDERE ZONDAG 

OPEN
van 10.00-17.00 uur

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)

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601

nu volop: 

ASPERGES & AARDBEIEN!
Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00
Dinsdag:       09.00 – 18.00
Woensdag:   09.00 – 18.00
Donderdag:  09.00 – 18.00

Vrijdag:         09.00 – 18.00
Zaterdag:      09.00 – 17.00
Zondag:        10.00 – 13.00

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

Zowel klassiek als pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.
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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 17 april 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 18 april 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastotaal werker 
J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 17 april 18.30 uur: Marietje 
van Rooij - Kooijmans.
Zondag 18 april 11.00 uur: Netje Raaij-
makers - Bunthof; Harrie van den Boo-
men; overleden ouders Jan en Miet 
Dijstelbloem -Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij - van de Kam; Wille-
mien Coolen - van Santvoort; Harrie 
van den Nieuwenhof; Gerard van der 
Lubbe; Cees IJzermans; Overleden fa-
milie IJzermans - van de Eijnden.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Adria-
na Verouden-van Kollenberg, Te Wel-

le 1. Wij wensen de familie en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

In onze parochie zijn gedoopt Emie 
en Roos van Kasteren, Opwettense-
weg 75a. Wij wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 april 11.00 uur: viering, Jo-
canto, voorganger pastor J. Vossenaar.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 april 09.30 uur: viering 
met orgel en pianospel, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties 
Antoon Snijders en Cisca Snijders - Vos.

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

Zondag 18 april zal onze kerkelijk 
werker Pieter Flach 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 15 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 16 april. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 17 april. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; ge-
dachtenis van H. Anicetus, paus en 
martelaar. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 18 april. Tweede zondag na 
Pasen, Zondag van de Goede Herder. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 19 april. 18.30 uur H. Mis.
Dinsdag 20 april. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 21 april. 18.30 uur H. Mis, 
H. Anselmus van Canterbury, bis-
schop en kerkleraar. 

In de kerk is er een tentoonstelling 
over de lijkwade 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 kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook en op YouTube.

Een lieve echtgenote en een lieve (schoon)moeder,
die kunnen wij niet missen.

Een lieve oma evenmin.
Je was een schat voor ons allen,

jou te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Verdrieti g maar ook dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten
hebben is, na een periode van afnemende gezondheid, rusti g ingeslapen,
mijn echtgenote, onze zorgzame moeder en lieve oma

Mia Verhagen-Heusschen
echtgenote van 

Noud Verhagen
✩Lieshout, 21 januari 1942 †Geldrop, 12 april 2021

 Noud

 Piet en Judith 
 Bjorn en Susan ❤ 

 Kai 
 Luna
  
 Marja en Johnny
 Mike en Deveny
 Stan
Mgr. Frenkenstraat 56
5674 RX Gerwen

Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen van Mia. 
Door de huidige omstandigheden is dit helaas niet mogelijk en nemen wij 
op vrijdag 16 april om 10.30 uur in besloten kring afscheid. 

Wel is er de gelegenheid om de afscheidsdienst via livestream 
te volgen via de link: htt ps://www.crematoriumtlaar.nl/livestream 
met de logincode 96F74255 

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

Drie oude 
leibomen markeren de plaats 
op het Wettenseind waar tot 1997 
het boerderijtje van Jan Vink heeft 
gestaan. Hij kwam hier in 1959 wo-
nen. In 1971 nam hij de schillenwijk 
van zijn broer Dirk over, die hem da-
gelijks door heel Tongelre voerde. 
Het boerderijtje stond tegenover 
de ingang van een oude veldweg 
die inmiddels is verdwenen. Lange 
tijd stonden er twee boerderijen 
aan de ingang, waarvan de laatste 
in 1939 is gesloopt. Al wat restte 
was een oude waterput, die uitein-
delijk ook verdween. Na de verkoop 
van zijn boerderij in 1994 zette Jan 
Vink zijn boerenbedrijf voort in de 
Wouwse Plantage.
Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje op blz. 209.

Veiliger douchen
Iedere week wordt er een ander hulpmiddel uit de praktijk van Fysio- en 
ergotherapie Kwiek in Nuenen toegelicht door ergotherapeut Sofia Rodri-
gues Corralero.

kamer. Er zijn verschillende dou-
chestoelen en douchekrukken be-
schikbaar zodat u kunt zitten tijdens 
het douchen wanneer lang staan 
moeilijk is. Daarnaast zijn er ook di-
verse wandbeugels die geïnstalleerd 
kunnen worden bij de douche. Dit 
zorgt voor extra steun bij het gaan 
staan of gaan zitten. Ook bestaat er 
een badrandbeugel; een hulpmiddel 
dat ervoor zorgt dat u makkelijker en 
veiliger in en uit bad kunt stappen. 
Een badrandbeugel kan gemakkelijk 
zonder gereedschap geïnstalleerd 
worden met een stevige antislip 
klem. Bepaalde badkamerhulpmid-
delen kunnen zes maanden worden 
geleend voordat u ze zelf aanschaft.

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

Weet u welk hulpmiddel dit is?
Voor de veiligheid rondom het dou-
chen zijn er hulpmiddelen verkrijg-
baar die ervoor zorgen dat de kans 
op uitglijden verminderd in de bad-

ergotherapie

Landelijke collecte Kinderhulp van 19 t/m 24 april

Want elk kind verdient   
een jeugd, zonder zorgen
Van 19 tot en met 24 april is het de landelijke collecteweek van Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Na een jaar waarin collectanten de straat niet op kon-
den, hopen we dit jaar wél langs de deuren te kunnen gaan. Allemaal met 
1 doel: een volle collectebus. Want in ons land groeien ruim 300.000 kin-
deren op in armoede. En dat aantal groeit. 

• een mooie pakjesavond voor 3 
kinderen,

• een fijne jas,
• een zorgeloos dagje uit inclusief 

openbaar vervoer, 
• of een bijdrage voor een eigen 

(tweedehands) fiets.

Met een collectebus op pad gaan is 
(behalve in een lockdown-periode) 
goed mogelijk: voldoende afstand 
houden aan de deur is prima te reali-
seren. Maar als we iets geleerd hebben 
van het afgelopen jaar is het dat col-
lecteren ook op andere manieren kan. 
Kaartjes verspreiden bijvoorbeeld of 
een digitale collectebus aanmaken. En 
natuurlijk is combineren ook mogelijk! 
Iedere gevulde collectebus, in welke 
vorm ook, is enorm welkom.
www.kinderhulp.nl 

Kinderhulp is er voor de ruim 300.000 
kinderen tot 21 jaar die in Nederland 
opgroeien in armoede. Deze kinde-
ren maken er het beste van, maar 
merken altijd en overal dat er thuis 
niet genoeg geld is. Kinderhulp helpt 
met iets groots, of iets kleins. Toch 
mee kunnen komen met school 
dankzij een laptop, een Sinterklaas-
cadeautje, een zorgeloos dagje uit, of 
een goed paar passende schoenen. 
Dingen die heel vanzelfsprekend lij-
ken, maar dat niet zijn wanneer je op-
groeit in armoede. 

Hoe meer collectanten, hoe hoger de 
collecteopbrengst, hoe meer kinde-
ren we kunnen helpen met elkaar. 
Een avond collecteren kost slechts 
een uur of 2 en de inhoud van de col-
lectebus is al snel goed voor:

Patiëntenervaringen uitgangspunt  
voor vernieuwingen portaal 

Patiëntenportaal 
mijnAnna   
vernieuwd
Vanaf 6 april kunnen alle patiënten 
van het St. Anna Ziekenhuis inloggen 
in het vernieuwde patiëntenportaal 
mijnAnna. Op basis van de ervaringen 
en reacties van patiënten die gebruik 
maakten van het oude portaal wordt 
nu een vernieuwde versie gelanceerd. 
Het inloggen op mijnAnna gaat voor-
taan eenvoudig en veilig via DigiD. 

mijnAnna binnenkort beschikbaar 
als app 
In mijnAnna kunnen patiënten onder 
andere hun medisch dossier inzien, 
afspraken en opnames bekijken en 
medische brieven downloaden. Op 
korte termijn wordt mijnAnna ook 
toegankelijk gemaakt via een app op 
de smartphone of tablet inclusief 
routeplanner zodat patiënten mak-
kelijk de weg vinden in het zieken-
huis. Ook andere nieuwe mogelijkhe-
den zoals online afspraken maken en 
vragenlijsten invullen worden al 
voorbereid, net als appen en beeld-
bellen met de arts via mijnAnna. 

Meer samen beslissen dankzij 
mijnAnna
Het St. Anna Ziekenhuis vindt het be-
langrijk dat patiënten online hun me-
dische gegevens kunnen inzien. Paul 
de Roij, programmamanager: “Wij 
willen patiënten meer inzicht in hun 
zorgproces geven. Hierdoor kunnen 
ze beter geïnformeerd en voorbereid 
naar hun afspraak met een zorgverle-
ner gaan. We zijn er van overtuigd 
dat patiënten hierdoor beter in staat 
zijn om samen met onze zorgverle-
ners te beslissen over diagnostiek, 
zorg en behandeling.”

Voor meer info: www.st-anna.nl
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Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

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

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Intens
We zagen het dikw ijls gebeuren;  hoe 
minder mensen erbij mochten zijn, 
hoe spontaner het afscheid w erd.  
N iet een ruimte vol met mensen, 
w aarvan u als nabestaande een 
groot gedeelte mogelijk niet kende.  
N ee, het betrof een klein gezelschap 
van familie en naaste vrienden, die 
samen het afscheid in kleine kring 
verzorgden.  H ierdoor voelde het 
voor meer mensen w at veiliger en 
natuurlijker om zelf iets te zeggen 
en persoonlijke gevoelens te delen.  
H et w as een mooi en intens laatste 
moment dichtbij hun overleden dier-
bare, zo hoorden w e vaak terug.  
M ooi is ook dat een groot gedeelte 
van het gezelschap vaak zichzelf 
terugzag op de vertoonde foto’ s en 
lm jes. ls naaste van de overleden 

dierbare speelden zij immers vaak 
een grote rol in diens nabijheid.  H et 
kijken naar die gezamenlijke herin-
neringen gaf ook iets gemoedelijks 
en vertrouw ds aan het afscheid.  I ets 
intens.

Aangepaste ruimte
D aarbij kozen veel nabestaanden voor D aarbij kozen veel nabestaanden voor 

een locatie die aste bij de groo e 
van het gezelschap, om te voorkomen 
dat men verloren zou zi en in een 
grote ruimte.  V an huiskamer, tuin, 
uitvaartcentrum, kerk, crematorium 
tot horecagelegenheid, toen dat 
nog mocht.  En als het afscheid w el 
plaatsvond in een grotere ruimte, 
w erd er vaak van alles aan gedaan 
om toch wat intimiteit te cre ren 
door het gebruik van schermen, 
planten, andere indeling etc.  

Hartverwarmend
Wij hopen dat het snel w eer moge-
lijk w ordt dat eenieder vorm kan 
geven aan een afscheid, groot of 
klein, op de manier w aarop hij of zij 
dat w il en met degenen die men erbij 
w enst.  Wij blijven ons uiterste best  
doen, om van elk afscheid een hart-
verw armende  herinnering te maken;  
iets w at elke overledene verdient.

Het jaar van het intieme afscheid
Nu wij terugkijken op een jaar met beproevingen en vele tragische 
momenten, zien we toch ook lichtpuntjes waarvoor we dankbaar zijn. 
Ondanks dat bijna elk afscheid met minder mensen plaatsvond dan 
gewenst of soms zelfs zonder een troostvol samenzijn, ervoeren we toch 
vele hartverwarmende momenten, waarbij juist de intensiteit van het 
intieme afscheid de ruimte vulde, zodat het gemis van andere aanwezigen 
wat verzacht werd. Soms was deze ervaring voor de nabestaanden zelfs 
aanleiding om te zeggen: ”Ook al mag het in de toekomst anders; ik zou 
het weer op deze manier doen”.

Kies voor een mbo-opleiding met baangarantie    
bij IW Brabant-Zeeland

Techniek heeft de toekomst! 
Bij IW Brabant-Zeeland ligt de focus op het opleiden van jongeren, we 
scholen werknemers van bedrijven bij én we leiden zij-instromers op. 
Onze opleidingen en cursussen worden constant vernieuwd, zodat we 
bijdragen aan veranderprocessen en vernieuwingen binnen onze bran-
che. Deze constante vernieuwing zorgt er ook voor dat we een concrete 
invulling geven aan ‘een leven lang ontwikkelen’. 

heeft en vier dagen aan het werk is. “Ik 
vond mijn eerste dag wel spannend. 
Hiervoor had ik nog nooit iets met 
techniek gedaan, zou ik het wel kun-
nen? Maar je leert alles stap voor stap 
door mee te lopen met een collega. In 
het begin leek het allemaal heel las-
tig, maar ik merk dat ik steeds handi-
ger word. De groei die je doormaakt is 
erg leuk om van jezelf te zien.”

Helemaal klaar 
met de schoolbanken
Een ander voorbeeld is Dion. Een jaar 
geleden had hij nooit verwacht dat 
hij nu een opleiding én baan in de 
elektrotechniek zou hebben. Eerst 
volgde hij een opleiding in de zorg, 
maar hij was echt helemaal klaar met 
de schoolbanken. Één ding wist Dion 

Van apothekersassistente naar de 
installatietechniek
Neem bijvoorbeeld Willow. Toen ze 16 
was moest ze al een keuze maken 
voor een vervolgopleiding. “Ik heb 
toen lange tijd getwijfeld tussen een 
opleiding in de techniek of een oplei-
ding tot apothekers-assistente. Hoe-
wel het beide totaal verschillend is, 
sprak het me wel allebei aan. De drem-
pel om techniek te kiezen was voor 
mij te hoog omdat ik nog zo jong was. 
Daarbij dacht ik dat ik als enige meisje 
terecht zou komen in een ruwe man-
nenwereld. Die gedachten vond ik 
maar niets en daarom werd techniek 
‘plan B’. Ik koos voor de optie die voor 
mij destijds veiliger voelde en ik werd 
apothekersassistente. Ik merkte al 
snel dat dit de verkeerde keuze was: ik 
moest lang stilzitten en vooral veel 
luisteren”. 

Switch
Willow volgt sinds februari vorig jaar 
de opleiding tot Monteur Werktuig-
kundige Installaties bij IW Brabant-
Zeeland. Dit is een bbl-opleiding, 
waarbij ze één dag in de week les 

Fysiotherapie Nuenen heeft 
een Sportfysiotherapeut
Onlangs heeft Jan Verhoeven zijn masterstudie tot Sportfysiotherapeut 
afgerond. Hiermee is hij momenteel de enige erkende Sportfysiothera-
peut in Nuenen c.a. Jan werkt reeds vele jaren bij Fysiotherapie Nuenen. 
Na de Mbo-opleiding Sport & Bewegen en de Hbo-opleiding Fysiothera-
pie is hij zich gaan verdiepen in de Sportfysiotherapie. Dit is een studie op 
masterniveau. 

Wat doet een 
Sportfysiotherapeut?
Mensen behandelen die na een ziekte 
of blessure weer aan het werk willen 
en/of weer willen sporten. Hij bege-
leidt en adviseert eveneens ervaren 
sporters die hun sport op hoog ni-
veau willen beoefenen. In de praktijk 
ziet de sportfysiotherapeut ook ande-
re (kwetsbare) doelgroepen, zoals ou-
deren en kinderen, bij wie sport deel 
uitmaakt van de therapie. De meeste 
klachten waarmee mensen naar de 
sportfysiotherapeut gaan, zijn blessu-
res aan de knie, enkel en schouder. De 
fysiotherapie richt zich niet alleen op 
het herstel van deze gewrichten, 
maar kan ook bedoeld zijn om juist 
die lichaamsdelen te trainen die nog 
wel belastbaar zijn.

Waardoor onderscheid je je als 
sportfysiotherapeut?
Als master opgeleid sportfysiothera-
peut bezit je wetenschappelijke 
vaardigheden en kennis. Daarnaast 

werk je met patiënten van verschil-
lende leeftijden die sport gerelateer-
de aandoeningen hebben. Denk 
hierbij aan recreatie- en prestatiege-
richte (top)sporters, maar ook aan 
mensen met een chronische ziekte 
of aandoening en mensen die na 
een periode van langdurige inactivi-
teit weer actief willen bewegen of 
sporten. Als sportfysiotherapeut 
speel je in de diverse fases van her-
stel verschillende rollen. Zo draag je 
zorg voor preventie, advisering en 
behandeling. Je richt je hierbij op 
het dagelijks functioneren van de 
patiënt. Je werkt hiervoor nauw sa-
men met diverse disciplines zoals 
huisartsen, sportartsen, trainers en 
coaches. Daarnaast kun je als sport-
fysiotherapeut sporters en patiënt-
groepen adviseren in bewegingsac-
tiviteiten gericht op gezondheid be-
vorderend gedrag.

Bij Fysiotherapie Nuenen zijn hier-
mee nagenoeg alle specialisaties bin-
nen de Fysiotherapie aanwezig. Denk 
aan: Manuele therapie, Kinderfysio-
therapie, Geriatriefysiotherapie, On-
cologie en Oedeemtherapie. Daar-
naast werken we samen met huisart-
sen, sportartsen en andere medisch 
specialisten. Ook vindt er regelmatig 
overleg met andere paramedici zoals 
de Podotherapeut plaats. Dit alles 
maakt het mogelijk om zorg op maat 
te bieden.

Met de uitbreiding van het team met 
een Sportfysiotherapeut zijn nu na-
genoeg alle specialisaties binnen de 
fysiotherapie aanwezig.

Fysiotherapie Nuenen: bij ons bent u 
in goede handen.
Voor meer info: www.fysiotherapie-
nuenen.nl of: 040-283 5873

Bibliotheek Dommeldal vijf dagen in 
de week open voor Afhaalservice
Jong en oud kunnen gedurende de lockdown blijven lezen met de uitge-
breide Afhaalservice die Bibliotheek Dommeldal biedt aan jeugd en vol-
wassenen. Graag zetten we de mogelijkheden op een rij. Voor onderstaan-
de services zijn de bibliotheken in Geldrop, Mierlo, Nuenen, Heeze en Son 
en Breugel open van maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

ders te verrassen? Bestel dan het Ver-
ras me Pakket! Speciaal voor jou stel-
len we een uniek verrassingspakket 
samen, op aanwijzing van jou, boor-
devol mooie titels. Bij het aanvragen 
via www.bibliotheekdommeldal.nl 
kun je ook aangeven voor welke leef-
tijd het pakket dient te zijn. Nieuw is 
dat je nu ook tijdschriften aan dit ver-
rassingspakket kunt laten toevoegen. 
Het ready-to-go pakket bestaat uit 6 
boeken of 8 tijdschriften of een com-
binatie hiervan. Neem de tas met 
jouw naam erop mee naar huis en be-
leef volop avonturen tijdens de avon-
duren - en ver daarbuiten.

BoekStart koffertjes
Kinderen genieten al vanaf heel jon-
ge leeftijd van boekjes. Samen plaat-
jes kijken en samen praten of zingen 
is goed voor de taalontwikkeling. 
Vandaar dat Bibliotheek Dommeldal 
meedoet aan BoekStart! Is jouw kind-
je maximaal 1,5 jaar oud? Neem dan 
gratis het BoekStart koffertje mee, 
deze ligt voor jou klaar bij de Afhaal-
service-tafel van de bibliotheek. In 
elk koffertje zitten twee boekjes om 
direct te starten met voorlezen. Ook 
zit er een kaartje bij met een QR-co-
de, waarmee je je baby gratis kunt in-
schrijven bij de bibliotheek. Met dit 
gratis lidmaatschap tot 18 jaar kun je 
vervolgens volop (prenten)boeken 
lenen. Kom ook snel dit cadeau-kof-
fertje ophalen, waaraan jij en je klein-
tje (in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar) 
heel veel plezier kunnen beleven!

Afhaalservice
In onze vestigingen in Geldrop, Mier-
lo, Nuenen, Heeze en Son en Breugel 
hebben we een Afhaalservice. Maan-
dag tot en met vrijdag tussen 14.00 
en 17.00 uur kan je een tas met door 
jou gereserveerde boeken ophalen. 
Reserveren gaat heel eenvoudig via 
de website www.bibliotheekdom-
meldal.nl. De door jou gereserveerde 
boeken worden meteen op de le-
nerspas geregistreerd, zodat de pas 
bij het afhalen niet meegenomen 
hoeft te worden. Over de uitleenter-
mijn hoef je je geen zorgen te maken, 
alle uitgeleende materialen worden 
automatisch verlengd.

Verras me pakketten
Zin om je blik te verruimen, je horizon 
te verbreden? Jezelf, of iemand an-

wel zeker: “ik wil bezig zijn met mijn 
handen en nieuwe dingen leren door 
ze te doen!”

Open dagen
Via een open dag van een ROC en IW 
kwam Dion in aanraking met de elek-
trotechniek en dat voelde meteen 
goed. “Op de open dag was iedereen 
heel hartelijk. Wat mijn ouders en ik 
meteen merkten was het feit dat de 
mensen van IW met enorm veel pas-
sie over hun vak spraken: ze wisten 
hun enthousiasme goed over te 
brengen. Vooral de combinatie tus-
sen werken en leren mét baan-garan-
tie was wat me meteen aansprak. Ik 
besloot om me aan te melden voor 
een meeloopdag en dat beviel met-
een supergoed. De instructeurs na-
men uitgebreid de tijd om alles dui-
delijk uit te leggen en ik mocht ook 
meteen aan de slag. Eigenlijk was het 
voor mij toen helemaal duidelijk: ik 
wil een overstap maken naar de tech-
niek.”

Aanmelden kan nog 
Bij IW Brabant-Zeeland zijn er volop 
mogelijkheden om te starten met 
een opleiding of om de switch naar 
de elektro- of installatietechniek te 
maken.

Kom naar een open dag of neem con-
tact met ons op via 085 48 90 483 of 
infoiwbz@iwnl.nl.

Voor data en locaties check:
iwnederland.nl/brabant-zeeland

Rabobank in Oost-Brabant intro-
duceert nieuw specialistenteam

Meer aandacht 
voor de   
(glas)tuinbouw
Rabobank Oost-Brabant introduceert 
een nieuw specialistenteam, gericht 
op het verzekeren van ondernemers 
in de (glas)tuinbouw. Hiermee wil het 
samenwerkingsverband van zeven 
regionale banken ondernemers in 
deze sector nóg beter van dienst zijn. 
Een dergelijk initiatief is uniek in Ne-
derland.

Het team wordt gevormd door Brigit-
te Vereijken, Toon Linders en René 
Brummans. De Risicospecialisten Ver-
zekeren van de Rabobank in Oost-
Brabant hebben alle drie een agrari-
sche achtergrond én hart voor de 
branche. Ze vertellen: ‘De Nederland-
se (glas)tuinbouw is een uiterst dyna-
mische en succesvolle sector. Een 
sector die bovendien onmisbaar is 
voor onze kwaliteit van leven. Van 
ondernemers in de (glas)tuinbouw 
wordt behoorlijk wat gevraagd. Ze 
krijgen te maken met ontwikkelin-
gen zoals verduurzaming en innova-
tie, maar ook met aangepaste wet- 
en regelgeving, schaalvergroting en 
toenemende concurrentie.’

Growing a better world together
Rabobank Oost-Brabant heeft daar-
om besloten om nóg meer tijd en 
kennis beschikbaar te stellen voor de 
(glas)tuinbouw. ‘We willen met dit 
specialistenteam laten zien dat we 
oog hebben voor deze voor ons land 
zo belangrijke sector. Bovendien past 
deze stap helemaal bij het mission 
statement van de Rabobank: Gro-
wing a better world together. Samen 
willen we het wereldvoedselpro-
bleem op een duurzame en innova-
tieve manier aanpakken.’

Op wat voor manier denken de risico-
specialisten ondernemers te kunnen 
helpen? ‘We brengen samen met de 
ondernemer de mogelijke risico’s in 
kaart. Vervolgens kijken we hoe deze 
afgedekt kunnen worden. Dat hoeft 
overigens niet altijd een verzeke-
ringsproduct te zijn. Preventie is min-
stens zo belangrijk.’ De verzekerings-
specialisten werken nauw samen 
met hun collega’s van Food & Agri om 
een zo compleet mogelijke dienst-
verlening aan te kunnen bieden. ‘Het 
is onze ambitie om klanten te advise-
ren en te ontzorgen. We focussen ons 
daarbij op de verzekerbare risico’s die 
de bedrijfscontinuïteit kunnen be-
dreigen. Daarbij draait het om risico-
management, gecombineerd met 
het adviseren en verkopen van pas-
sende verzekeringen.’
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NSWZ stuurt brandbrief vanwege  
verdeling staatssteun voor zwembaden
De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) is van mening 
dat de SPUK IJZ-regeling op een ongeoorloofde manier wordt geïmple-
menteerd met oneerlijke concurrentie als gevolg. Om deze reden gaat er 
vandaag een brandbrief naar de Leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en de Europese commissie.

Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
de Europese commissie.

De Europese Raad heeft een wet aan-
genomen dat Europese staten geen 
onverantwoorde staatsteun mogen 
verstrekken. In Nederland is de Wet 
Market en Overheid aangenomen. 
Deze wetten zijn aangenomen om te 
voorkomen dat door overheidssteun 
andere concurrente bedrijven oneer-
lijk worden beconcurreerd en daar-
door failliet dreigen te gaan. Deze 
wet is tevens aangenomen om on-
eerlijke concurrentie tussen bedrij-
ven onderling, maar ook tussen be-
drijven en overheid te voorkomen.

Commerciële particuliere zwemscho-
len en zwembaden krijgen geen over-
heidssubsidie voor de financiële ge-
volgen van de wettelijk verplichte 
sluiting door de coronacrisis en ge-
meentelijke zwembaden krijgen hier-
voor wel subsidie uit de algemene 
middelen. Nu de SPUK IJZ-regeling al-
leen voor gemeentelijke zwembaden 
is die een subsidie ontvangen is er 
sprake van ongeoorloofde staats-
steun en oneerlijke concurrentie tus-
sen gemeentelijke en commerciële 
zwemscholen en zwembaden.

De coronacrisis heeft ons land in zijn 
greep. Gezondheid staat voorop en 
de financiële crisis wordt getracht 
met zoveel mogelijk subsidies en dus 
met staatssteun op te vangen. Op pa-
pier een prima oplossing, maar in de 
praktijk niet.

Een van de zwaar getroffen branches is 
de zwembranche. Naast de impact op 
de gezondheid van mensen is de fi-
nanciële schade in de zwembranche 
niet te overzien. De Vereniging Sport 
en Gemeente (VSG) heeft samen met 
de overheid een speciale subsidie voor 
het gemeentelijk vastgoed in het leven 
geroepen (SPUK IJZ). Deze subsidie be-
staat uit 100 miljoen voor de schade in 
2020 en 80 miljoen voor de schade in 
2021. De Nederlandse Stichting Water- 
& Zwemveiligheid (NSWZ) betreurt het 
te moeten vernemen dat dit alleen be-
schikbaar is voor gemeentelijke zwem-
baden en dat commerciële particuliere 
zwemscholen en zwembaden hier niet 
voor in aanmerking komen. De NSWZ 
is van mening dat dit geen juiste ver-
deling en implementatie van de Wet 
Markt en Overheid is. Zij vindt dat er 
sprake is van ongeoorloofde staats-
steun en om die reden gaat er vandaag 
een brandbrief naar de Leden van de 

BCL weer voorzichtig opgestart
De badmintonners van Badminton Club Lieshout hebben voor het eerst 
sinds lange tijd weer eens kunnen sporten. Door de lockdown lag fysiek 
sporten al maanden stil maar de versoepelingen én de zomertijd hebben 
een gaatje veroorzaakt waar de vereniging meteen ingesprongen is: de 
jeugd is weer opgestart met buiten-badminton.

altijd ná de jeugd. Zodra het (nog) 
langer licht wordt en het verant-
woord is binnen de landelijke Covid-
maatregelen zal zeker overwogen 
worden om de senioren ook te laten 
gaan spelen: vooralsnog is dat echter 
niet het geval.

Sport en spel
Badmintonnen buiten is overigens 
wel degelijk iets anders dan de zaal-
sport die de vereniging gewend is. 
Weersomstandigheden beïnvloeden 
het spel immers zodanig dat er van 
een échte sport, buiten geen sprake 
kan zijn. Buiten badminton is dan ook 
meer een ‘spel’, dan de ‘sport’ die in de 
zaal beoefend kan worden. Toch 
vindt de vereniging het belangrijk 
om alle mogelijkheden om über-
haupt te sporten te benutten. Het 
hele verenigingsleven is immers ge-
durende deze pandemie naar een 
nulpunt teruggezakt en het bestuur 
van BCL wil graag iedere mogelijk-
heid die er is om de vereniging weer 
op te starten benutten: in dit geval 
een zeer voorzichtige start met al-
leen de jeugd.

Inmiddels heeft de jeugd van BCL al-
weer kunnen spelen. Buiten weltever-
staan, want sporthal ‘de Klumper’ is 
nog steeds hermetisch afgesloten. 
Maar badminton kan ook als spelletje 
buiten gespeeld worden en, omdat 
dat wél toegestaan is, heeft de jeugd-
begeleiding alle hulpmiddelen naar 
buiten gebracht zodat er gesport kan 
worden. Met tape zijn speelvelden op 
de parkeerplaats aangebracht. Ver-
plaatsbare netten zijn op de speelvel-
den geplaatst en het terrein wordt 
wekelijks, conform het uitgebreide 
protocol, afgeschermd voor al te 
nieuwsgierige kijkers.

Alleen jeugd
Doordat de zomertijd is ingegaan is 
het voor de jeugd mogelijk gewor-
den om op hun vaste tijden (18.30 - 
20.00 uur) te sporten. Het is immers 
een uur langer licht en dat past exact 
in de tijdsplanning. Omdat na de 
jeugd het licht duidelijk afneemt en 
het donker begint te worden is beslo-
ten (nog) niet op te starten met de se-
nioren. De senioren spelen immers 

De jeugd van BCL was razend enthousiast bij de eerste buiten-speel-dag na een lange 
lockdown.

Open 4-tegen-4      
meidentoernooi bij EMK
EMK timmert al enkele jaren aan de weg met meidenvoetbal. Op dit mo-
ment hebben we vier goed gevulde, gezellige teams, en bij elk team een 
enthousiaste staf van trainers en begeleiders. 

Deelnemers aan het 4x4 meidentoernooi van EMK in 2019

Om nog meer meiden te laten ken-
nismaken met de voetbalsport, no-
digt EMK alle meiden in de leeftijd 
van 8 t/m 16 jaar uit Nuenen en om-
geving van harte uit, om deel te ne-
men aan ons 4-tegen-4 meidentoer-
nooi op zaterdag 24 juni a.s. Er 
wordt gespeeld in verschillende 
leeftijdscategorieën. Het gaat dan 
niet alleen om het winnen van het 
toernooi, maar zeker ook om de ge-

zelligheid. Er zijn prijzen voor het 
team met de leukste naam, het best 
geklede team en het gezelligste 
team. Het toernooi duurt van 12.00 
tot ca. 15.00 uur.

Aanmelden kan per team van 4 tot 6 
speelsters, of individueel via mail-
adres 4x4emkmeiden@gmail.com. 
Via deze manier kunt u ook meer in-
formatie opvragen.

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!

NLsportraad:     
forse investeringen nodig 
voor vitalere bevolking
De Nederlandse Sportraad adviseert het nieuwe kabinet om flink te in-
vesteren en een toekomstbestendig sportstelsel op te bouwen. Tot 2030 
en daarna is er ieder jaar structureel 970 miljoen euro nodig voor meer 
professionals in en het vergroten van de toegankelijkheid van de sport. 
Daarnaast adviseert de raad om de komende vijf tot tien jaar incidenteel 
570 miljoen vrij te maken voor investeringen in sportaccommodaties, de 
openbare ruimte en innovatie in de sport. 

In de sportbranche gaat thans 5,7 
miljard euro om. Volgens de NLsport-
raad is extra financiering nodig. Op-
lopend naar 2030 is ieder jaar 970 
miljoen euro extra nodig plus vijf tot 
tien jaar lang een investering van 570 
miljoen euro. De NLsportraad advi-
seert dat daarvan 60% door de rijks-
overheid wordt gefinancierd, 30% 
door gemeenten en 10% door spor-
ters zelf. Deze investeringen leveren 
ook wat op. Uit het onderzoek naar 
de Social Return On Investment 
(SROI) is gebleken dat de opbreng-
sten van sport en bewegen 2,5 keer 
hoger zijn dan de kosten.

De sportwet regelt het wettelijke ka-
der voor topsport, breedtesport en 
bewegen en geeft een impuls aan de 
beschikbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit ervan. De NLsportraad 
adviseert een ruime definitie te han-
teren van topsport, breedtesport en 
bewegen. Jeugd van 0-18 jaar krijgt, 
net als kwetsbare groepen, bijzonde-
re aandacht in de wet. De NLsport-
raad beveelt financiële maatregelen 
aan voor toegankelijkheid van sport, 
een tegemoetkoming voor de contri-
butie voor de jeugd, financiële com-
pensatie voor mensen met lage inko-
mens en bekostiging voor sporthulp-
middelen en vervoer voor mensen 
met een beperking. Daarnaast regelt 
de wet rollen en taken voor de ver-
schillende overheden en de sport-
branche.

Het kabinet moet al dit jaar een begin 
maken met een sportwet en een co-
ordinerend bewindspersoon aanstel-
len. De raad stelt dat met deze maat-
regelen in 2030 de beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en kwaliteit van 
sportvoorzieningen zodanig is ver-
beterd dat driekwart van de bevol-
king op structurele basis kan sporten 
en bewegen. Nu doet slechts de helft 
van de Nederlanders aan sport en be-
wegen. Dat staat in het Addendum 
bij het advies ‘De opstelling op het 
speelveld’ dat vandaag is gepubli-
ceerd.

Om een sportstelsel mogelijk te ma-
ken adviseerde de NLsportraad in no-
vember 2020 in het advies ‘De opstel-
ling op het speelveld’ om sport en be-
wegen te zien als een publieke voor-
ziening. Daarmee wordt sport en be-
wegen een (mede)verantwoordelijk-
heid van de overheid. “Sport en be-
wegen moet voor iedereen in Neder-
land mogelijk worden - juist ook voor 
die groepen die nu niet aan sport 
deelnemen en onvoldoende bewe-
gen. Daarvoor is een stelselwet nodig 
plus forse financiële maatregelen. De 
uitwerking daarvan staat in dit ad-
dendum. De overheid moet nu de 
touwtjes in handen nemen. Sport en 
bewegen zijn geen hobby, maar een 
noodzaak voor een vitale en veer-
krachtige bevolking”, aldus Michael 
van Praag, voorzitter van de NLsport-
raad.

Splinter Chabot bij Literair Café Dommeldal
Na de eerdere succesvolle edities vindt er binnenkort weer een online, live 
schrijversbezoek plaats, georganiseerd door Literair Café Dommeldal: op 
zondagmiddag 18 april van 14.00 tot 16.00 uur, met Splinter Chabot. Cha-
bot zal deze middag geïnterviewd worden door Mark van der Linden.

sterdam organiseerde hij onder ande-
re de succesvolle Amsterdamse Hand-
in-hand mars. Het jaar daarop werd hij 
verkozen tot de Landelijk Voorzitter 
van de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie (JOVD). Als Splinter ge-
vraagd wordt naar zijn politieke voor-
beelden, antwoordt hij zonder twijfel 
David Bowie & Prince; vrijgevochten 
individuen die voor Splinter het libe-
ralisme belichamen.

Via www.bibliotheekdommeldal.nl/ac-
tiviteiten kun je je aanmelden. Voor de 
leden van het Literair Café Dommeldal 
is het webinar gratis te volgen, maar 
wel na aanmelding. Niet-leden van het 
Literair Café die het webinar ook graag 
willen bijwonen, betalen € 10,00 (jon-
geren tot 18 jaar: € 2,50) en dienen zich 
ook eerst aan te melden via de boven-
staande link. Het publiek ontvangt na 
het aanmelden op de bovenstaande 
website, voorafgaand aan het live 
schrijversbezoek een e-mail waarmee 
men kan inloggen. Vervolgens kan het 
publiek meekijken en vragen stellen. 
Literair Café Dommeldal wenst eenie-
der alvast een heel inspirerende en 
prettige zondagmiddag toe!

Dit schrijversbezoek is een live webi-
nar, dat je dus thuis vanachter je lap-
top kunt volgen. Splinter Chabot zal 
een lezing geven. Na een korte pauze 
is er van 15.15 tot 16.00 uur uitge-
breid de gelegenheid om via de chat-
functie van het webinarprogramma 
vragen te stellen aan de auteur, die 
direct beantwoord worden.

Splinter Chabot is programmamaker 
en politiek expert maar ook een rasop-
timist en allemansvriend. In 2020 ver-
scheen zijn eerste boek ConfettiRe-
gen over de vrijheid van het individu. 
Dit boek zal verfilmd worden door 
film- en documentairemaker Michiel 
van Erp. Daarnaast verschijnt Splinter 
regelmatig in diverse praatprogram-
ma’s. Zo was hij sinds 2017 regelmatig 
tafelheer bij DWDD en meerdere ma-
len te gast bij Jinek. Sinds april 2020 
heeft Splinter een wekelijks radiopro-
gramma op Radio 1 met Roos Moggré 
genaamd Proost! Met de liberale visie 
‘Iedereen is kunstenaar!’ begon Splin-
ter Chabot aan zijn studie Politicolo-
gie aan de UvA en was hij twee jaar 
bestuurder bij de Amsterdamse 
JOVD-afdeling. Als voorzitter in Am-

Activiteit   
voor de    
Nuenense Jeugd
Ben jij tussen de 6 en 18 jaar? Heb jij 
zin om lekker buiten te zijn? En heb jij 
ook zo’n zin in weer eens een toffe ac-
tiviteit? Wil je een spel of activiteit 
doen, die je thuis niet kunt doen?

Dan helpt Scouting Rudyard Kip-
ling Nuenen je uit de brand!
Op zondag 2 mei, en de week ervoor, 
bieden wij een aantal leuke activitei-
ten aan voor de Nuenense jeugd. De 
activiteiten hebben een echt scou-
tingkarakter, en zul je thuis niet zo 
snel doen. Kom jij gezellig meedoen 
met andere Nuenense jeugd?

Wie kan meedoen?
Iedereen tussen de 6 en 18 jaar is wel-
kom. Je hoeft niet bij scouting te zitten 
of ervaring met scouting te hebben.

Wat bieden wij?
De week vóór 2 mei: een echte QR-
code puzzeltocht door de omgeving 
van Nuenen voor jongeren van 12 tot 
18 jaar.
Zondagochtend 2 mei van 10.00 tot 
12.30 uur: een gave spelactiviteit 
‘Verover de vlag’ bij onze blokhut in 
de bossen van de Papenvoortse Hei-
de, voor kinderen van 6 t/m 11 jaar.
Zondagmiddag 2 mei van 13.30 tot 
17.00 uur: meerdere scoutingactivi-
teiten ineen bij onze blokhut. Bouw 
mee aan een bijenhotel, weck je ei-
gen eten, en koken op kampvuur. 
Vanaf 6 jaar, tot 18 jaar. 

Hoe schrijf ik me in?
Meld je snel aan via www.rudyardkip-
ling.nl/nuenense-jeugd. Op zondag 2 
mei hebben we een maximum aantal 
deelnemers, voor inschrijving geldt 
vol=vol. Na inschrijving krijg je uitge-
breidere informatie over de activiteit 
waar je je voor hebt ingeschreven. 
Voor alle activiteiten geldt dat ze vol-
ledig gratis zijn!
We houden tijdens de activiteiten re-
kening met de RIVM coronavirus richt-
lijnen. Bij vragen kun je contact opne-
men met Rick van Uum, voorzitter, via 
voorzitter@rudyardkipling.nl. 

Met dank aan de Gemeente Nuenen 
voor het mede mogelijk maken van 
deze activiteiten.
www.rudyardkipling.nl 

Open 4-tegen-4      
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Een toekomstbestendige leer-werkbaan 
voor jouw zoon of dochter?

Bezoek onze open dagen 
en kies voor de installatie- 

of elektrotechniek!

De techniek biedt enorme kansen voor de toekomst van jouw zoon of dochter! Bij IW Brabant-Zeeland, dé opleider voor installatie- en elektrotechniek, 

helpen wij ze bij de juiste studiekeuze. Ook als hij of zij vanwege de omstandigheden een switch naar de techniek wil maken! Leren in de praktijk, een 

mbo-opleiding, baangarantie en uitstekende begeleiding door zowel IW als het leerbedrijf.  Dat is waar we voor staan: omdat opleiden werkt!

Bezoek onze open dagen 
en kies voor de installatie- 

Met 7 locaties in Brabant en Zeeland altijd dichtbij!

Bel 085 48 90 483 voor meer informatie. Mailen kan ook naar infoiwbz@iwnl.nl.

Check iwnederland.nl/brabant-zeelandCheck iwnederland.nl/brabant-zeelandCheck

Check iwnederland.nl/brabant-zeeland voor een coronaproof open 
huis en/of afspraak bij  jou in de buurt!  Of scan de QR code!

Bij IW Brabant-Zeeland ligt de focus 
op het opleiden van jongeren, we 
scholen werknemers van bedrijven 
bij én we leiden zij-instromers op. 
Onze opleidingen en cursussen 
worden constant vernieuwd, zodat 
we bijdragen aan veranderprocessen 
en vernieuwingen binnen onze 
branche. Deze constante vernieu-
wing zorgt er ook voor dat we een 
concrete invulling geven aan ‘een 
leven lang ontwikkelen’. 

Van apothekersassistente 
naar de installatietechniek
Neem bijvoorbeeld Willow. Toen 
ze 16 was moest ze al een keuze 
maken voor een vervolgopleiding. 
“Ik heb toen lange tijd getwijfeld 
tussen een opleiding in de techniek 
of een opleiding tot apothekers-
assistente. Hoewel het beide totaal 

verschillend is, sprak het me wel 
allebei aan. De drempel om techniek 
te kiezen was voor mij te hoog om-
dat ik nog zo jong was. Daarbij dacht 
ik dat ik als enige meisje terecht zou 
komen in een ruwe mannenwereld. 
Die gedachten vond ik maar niets 
en daarom werd techniek ‘plan B’. 
Ik koos voor de optie die voor mij 
destijds veiliger voelde en ik werd 
apothekersassistente. 
Ik merkte al snel dat dit de verkeerde 
keuze was: ik moest lang stilzitten en 
vooral veel luisteren”. 

Switch
Willow volgt sinds februari vorig 
jaar de opleiding tot Monteur 
Werktuigkundige Installaties bij 
IW Brabant-Zeeland. Dit is een 
bbl-opleiding, waarbij ze één dag in 
de week les hee� en vier dagen aan 
het werk is. “Ik vond mijn eerste dag 
wel spannend. Hiervoor had ik nog 
nooit iets met techniek gedaan, zou 
ik het wel kunnen? Maar je leert alles 
stap voor stap door mee te lopen 
met een collega. In het begin leek het 
allemaal heel lastig, maar ik merk 
dat ik steeds handiger word. 
De groei die je doormaakt is erg leuk 
om van jezelf te zien.”

Helemaal klaar met 
de schoolbanken
Een ander voorbeeld is Dion. Een 
jaar geleden had hij nooit verwacht 
dat hij nu een opleiding én baan in 
de elektrotechniek zou hebben. 
Eerst volgde hij een opleiding in de 
zorg, maar hij was echt helemaal 
klaar met de schoolbanken. Één 
ding wist Dion wel zeker: “ik wil 
bezig zijn met mijn handen en 
nieuwe dingen leren door ze te 
doen!”

Open dagen
Via een open dag van een ROC en 
IW kwam Dion in aanraking met de 
elektrotechniek en dat voelde meteen 
goed. “Op de open dag was iedereen 
heel hartelijk. Wat mijn ouders en ik 
meteen merkten was het feit dat de 
mensen van IW met enorm veel 
passie over hun vak spraken: ze 
wisten hun enthousiasme goed over 
te brengen. Vooral de combinatie 
tussen werken en leren mét baan-
garantie was wat me meteen aan-
sprak. Ik besloot om me aan te 
melden voor een meeloopdag en 
dat beviel meteen supergoed. De 
instructeurs namen uitgebreid de 
tijd om alles duidelijk uit te leggen 

en ik mocht ook meteen aan de slag. 
Eigenlijk was het voor mij toen he-
lemaal duidelijk: ik wil een overstap 
maken naar de techniek.”

Aanmelden kan nog
Bij IW Brabant-Zeeland zijn er 
volop mogelijkheden om te 
starten met een opleiding of om 
de switch naar de elektro- of 
installatietechniek te maken.

Techniek hee� de toekomst!
Kies voor een mbo-opleiding met baangarantie bij IW Brabant-Zeeland

Kom naar een open dag of 
neem contact met ons op via 
085 48 90 483 of  infoiwbz@iwnl.nl.

Voor data en locaties check
iwnederland.nl/brabant-zeeland
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