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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

AFWEZIG VAN 3-5 t/m 7-5
D. van den Top, huisarts

J.K. van de Sande, huisarts  
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Jeugd mix-
toernooi bij 
basketbal-
vereniging 
Achilles’71

Het Praktisch 
Verkeers-
examen 
in Nuenen 

WoensXL
Wij gaan weer 
open op zon- 
en feestdagen!

25 april koopzondag
27 april Koningsdag
2 mei    koopzondag

Al 50 jaar gezellig en 
vertrouwd winkelen

I.v.m. Koningsdag 
aanleveren 

redactioneel
& advertenties

 maandag 26 april 
vóór 12.00 uur

Stand van zaken strandbad Enode
De exploitatie voor het strandbad Enode is de afgelopen 25 jaar in han-
den van Laco geweest. Bij het a� open van de overeenkomst hierover 
heeft Laco aangegeven het strandbad puur als zwemwater niet te kunnen 
exploiteren zonder verlies te draaien. Dat is natuurlijk geen gewenste si-
tuatie, het zou betekenen dat het strandbad op een gegeven moment 
misschien zou moeten sluiten.

De gemeente wil het zwemwater be-
houden voor de inwoners van Nue-
nen. Daarom hebben we gezocht 
naar een exploitant die aanvullende 
activiteiten kan en wil organiseren 
waarmee de kosten voor het open 
houden van het strandbad gefinan-
cierd zouden kunnen worden. We 
hoopten dat dit als positief bijeffect 
zou hebben dat het strandbad ook 
buiten de zomerperiode gebruikt 
kan worden en dat er ook meer re-
creatieve mogelijkheden zouden ont-
staan voor de inwoners van Nuenen. 
Maar zoals gezegd: dit is aanvullend 
op de hoofdtaak voor een exploitant 
om het zwemwater open te stellen. 
Er zijn intensieve gesprekken ge-
voerd met diverse partijen, waaron-
der ook Laco. Inmiddels is de in-
schrijfprocedure afgelopen en bleek 
dat geen van de partijen waarmee 

we in gesprek zijn zich officieel heb-
ben ingeschreven.

De gemeente gaat zo snel als mogelijk 
verder kijken en uitzoeken op welke 
manier we verder gaan. We willen na-
melijk allemaal graag dat het strand-
bad in de zomer open kan. Maar voor 
nu is het dus helaas nog onduidelijk 
hoe en met wie het strandbad Enode 
wordt geëxploiteerd. 

Promotion Products Services viert lustrum

Het ondernemersbloed   
van Tineke van Ass
Door Nannie van den Eijnden

Vorige week bestond Promotion Products Services nieuwe stijl vijf jaar. 
Tineke van Ass begon 15 jaar geleden bij IPS/PPS en nam PPS van haar 
werkgever over toen zijn bedrijf 21 jaar bestond. Ze gaf het een nieuwe 
huisstijl, de iconen symboliseren haar vier diensten: bedrijfskleding, pro-
motieartikelen en relatiegeschenken, sportprijzen en cadeaupakketten. 
“Het meest verkochte artikel is nog steeds een pen!”, lacht ze.

Op de Huufkes waar PPS is gevestigd, 
heerst een bedrijvigheid van jewel-
ste. Tineke past daar goed met haar 
ondernemerszin en enthousiasme. 
Aan haar pand wappert de vlag van 
het 200-jarig bestaan van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. “Ik vond 
het leuk die op te hangen, hij past bij 
mijn toko” vertelt ze.

Tineke krijgt uiteenlopende vragen 
van ondernemers, particulieren en 
verenigingen, van “Ik zoek bedrijfs-
kleding” tot “Kun je iets leuks verzin-
nen voor Kerst”? Met haar ervaring in 
de creatieve drukwerk- en textielwe-
reld kent ze veel leveranciers in het 
hoge en lage segment en ze weet 
wat mogelijk is. “Ik pluis uit wat het 
beste bij de klant past en vind het 
het leukste als mensen me een bud-

Foto: Frank van Welie

Speeltuin De Kievit is weer open
Door Caroline van Nes

Henk, vrijwilliger van het eerste uur, 
vertelt: “We zijn erg blij om weer kin-
deren te zien in de speeltuin. Helaas 
is de nieuwe toren van de grote glij-
baan afgekeurd, dus daar hebben we 
een rood-wit lint omheen gespan-
nen. De veiligheid gaat natuurlijk 
voor alles. We gaan ervan uit dat dit 

get geven, dan ga ik er wat van ma-
ken en iets unieks creëren”.

Dienstverlener
Van weggevertje of ‘strooigoed’ tot 
een elegant relatiegeschenk, PPS 
biedt ruime keuze en maakt een 
voorstel op maat. “Mensen met een 
tevreden gevoel de deur uit laten 
gaan, het gevoel dat ze goed zijn ge-
holpen”, vind ik fijn om te doen. Tine-
ke is dienstverlenend, een talent dat 
ze al had toen ze in de horeca werkte: 
“Je doet het voor de klant.”

“Er komt veel bij kijken”, vervolgt Tine-
ke. “Je kunt het nooit alleen, ik heb 
een flexibele schil van studio’s, druk-
kerijen en toeleveranciers om me 
heen. Ik ben de motor en zet een op-
dracht uit. Geen enkele opdracht is 

Afgelopen zondag was het eindelijk zo ver: speeltuin De Kievit opende de 
poorten voor het nieuwe speelseizoen. Ruim voor de openingstijd hadden 
zich al veel kinderen en hun ouders en grootouders verzameld; ze konden 
niet wachten om naar binnen te mogen. Tegen 14.00 uur waren bijna alle 
tafels en stoelen in de speeltuin bezet. Het prachtige weer droeg bij aan 
een uitgelaten sfeer onder de bezoekers. Het was duidelijk te merken dat 
mensen ernaar gesnakt hadden om weer lekker buiten te zitten terwijl de 
kinderen speelden. Het winkeltje mocht in verband met de coronamaatre-
gelen niet open, dus iedereen had eigen eten en drinken meegenomen. 

hetzelfde, dat maakt het zo leuk. Als je 
een goede ‘mise en place’ hebt, kun je 
veel orders tegelijk aan.

Service
Tineke biedt met PPS een totaalpak-
ket waarvoor iedereen terecht kan. 
Bedrijfs- en casual kleding, wegge-
vertjes, promotieartikelen en relatie-
geschenken, prijzen en bekers en ca-
deaupakketten. “Het traditionele 
kerstpakket verschuift steeds meer 
naar een pakket op maat. Ook tegen-
woordig met Pasen en in de zomer. Al 

bij haar werkgever was het motto: 
“Wij bedrukken alles behalve de 
mens zelf” en dat geldt nog steeds. Er 
is heel veel mogelijk.
pps-nuenen.nl

binnenkort alsnog in orde komt. De 
rest van de speeltuin is gelukkig weer 
goedgekeurd”. Omdat het zulk mooi 
weer was en het zwembadje er erg 
verleidelijk uit zag, waagde een enke-
ling zich al in het water. 

Op de openingsdag was er, zoals al-
tijd, gratis entree. Werd de groep 
abonnementhouders vorig seizoen 
vanwege corona nog in tweeën ge-
splitst, dit jaar mag iedereen tegelijk 
komen spelen. De pasjes zijn verle-
den tijd. Via de website kan een abon-
nement worden gekocht, dan krijg je 
een QR code via de mail, die bij de in-
gang wordt gescand. Ook is er dit sei-
zoen weer losse kaartverkoop.
Iedereen is blij dat er eindelijk weer 
gespeeld kan worden en we hopen 
op een mooi speelseizoen! 
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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:

Vanwege Koningsdag op dinsdag 27 april 
is de milieustraat gesloten en de 

papierinzameling is op maandag 26 april.
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

RAADSVERGADERING 29 APRIL 
- DIGITAAL
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, 
aanvang 18.30 uur

Onderwerpen o.a.
• Gewijzigde vaststelling Chw-bestemmingsplan Herij-

king Nuenen West
• Bestemmingsplan Buitengebied herziening Rullen on-

genummerd (nabij 13A) Ruimte voor Ruimte
• Jeugdbeleid 2021 -2024
• Stimuleringslening ‘Aan de slag met je woning’

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

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht?
aanmelden voor: 
- woensdag 28 april, voor 12.00 uur.

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

AFVALINZAMELING GROENBAK
Veel spullen in de groenbak die er niet in thuishoren
Er wordt flink wat gesnoeid in Nuenen en dat zorgt voor 
veel tuinafval. Inwoners van Nuenen kunnen dit kwijt in 
de groenbakken die permanent in Nuenen staan. Maar 
daarin worden veel spullen aangetro¨en die er niet in 
thuishoren.

Wat kan er wel in de groenbak?
Klein snoeiafval, zoals bladeren, takjes, planten of gemaaid 
gras breng je naar de groenbak in de wijk.

Wat mag er niet in de groenbak?
Grof tuinafval, zoals boomstronken of boomstammen, 
grasmatten en grote hoeveelheden tuinafval mogen niet 
in de groenbak. (wel gratis naar de milieustraat).
Ook groenten en fruit horen hier niet thuis, maar in de 
GFT+e container. Het trekt ongedierte aan. We komen 
zelfs hondenpoepzakjes tegen, en dat mag er niet in want 
plastic composteert niet. 

Niet toegestaan voor bedrijven
Voor bedrijven uit de tuin of agrarische sector, zoals ho-
veniers en plantenkwekers, is het niet toegestaan om 
tuinafval in of bij de groenbakken te deponeren. Bedrijven 
moeten zelf zorgen voor de afvoer van hun groenafval.

Laten we er samen voor zorgen dat de groenbakken blij-
ven bestaan in Nuenen. 

CO2-WEETJE
Wist je dat :
• een goed geïsoleerde woning tot aan 

de sloop energiezuinig blijft;
• wie echt iets voor het klimaat wil doen gaat isoleren;
• goede isolatie van je huis je gasverbruik kan halveren;
• je door isolatie blij wordt van extra comfort en lagere 

maandlasten;
• isoleren ‘gratis’ is omdat je het snel terugverdient.
Bron: www.milieucentraal 
Ook interessant: www.iedereendoetwat.nl 

ENERGIECOACH WORDEN 
BIJ HET ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN?
Lijkt het je leuk om andere bewo-
ners te helpen met voorlichting 
over het besparen van energie en 
geld? Heb jij je eigen huis al extra 
verduurzaamd, nageïsoleerd of al 
zonnepanelen geïnstalleerd? En 
ben je bereid je verder te verdie-
pen in energie besparende maat-
regelen? Word dan ook onder-
deel van het regionale Energie-
coach team bij het EnergieHuis Slim Wonen. 
Wij bieden je gratis kennis workshops en de opleiding 
Energiecoach worden!  
Meld je aan om Energiecoach te worden bij het Energie-
Huis Slim Wonen. Stuur een mail naar info@energie-
huisslimwonen.nl en wij nemen contact met je op
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CO2-WEETJE

VERGUNNINGEN PERIODE   
13-04-2021 EN 19-04-2021
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Tienden 21 Plaatsen handelsreclame
Vincent v. Goghstraat 14 Plaatsen handelsreclame en 

raamrooster voorzijde en 
plaatsen koelmotoren en rooster 
achtergevel

Boordseweg 53 Plaatsen dakkapel 
voorzijde woning

Soeterbeekseweg Stookonthe¦ng op 30 april
De Huufkes 11 Wijzigen gebruik in 

hoveniersbedrijf
Wettenseind 20 Wijzigen gebruik in kleinschalige 

sport/natuur BSO
Berg 35 Plaatsen gevelreclame

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Noorderklamp 42 Wijzigen gevel en plaatsen 

dakkapellen
Tweevoren 70 Wijzigen gevel en bouwen 

balkon en trap
Zwanenstuck 4 Plaatsen dakopbouw
Beekstraat 22E Wijzigen gevels
Van Hovengaarde 23 Aanbrengen uitweg
Boordseweg 11 Wijzigen erfafscheiding

Mededeling verlenging 
omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Collseweg 21 Plaatsen reclame (1 doeklicht-

bak, 1 verlichte pyloon zuil en 
3 vlaggenmasten

De Pinckart 12 Plaatsen afvalcontainers

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Collectevergunning Scouting 

Rudyard Kipling 25-29 mei
Nuenen c.a. Collectevergunning Showkorps 

O&V 10-24 juli

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
16-04-2021 Nuenen c.a. Subsidieplafond voor de 

Tijdelijke subsidieregeling 
COVID-19 tegemoetkoming 
ondernemers 2021

16-04-2021 Nuenen c.a. Tijdelijke subsidieregeling 
COVID-19 tegemoetkoming 
ondernemers 2021

15-04-2021 Olen 50 Melding Activiteitenbesluit 
Milieubeheer De Kraken-
burg, veranderen van rund-

  veehouderij
15-04-2021 Rullen 15 Melding Activiteitenbesluit 

Milieubeheer Heydehoeve, 
voortzetten agrarische on-
derneming, akkerbouw en 
rundvee, opslagverhuur 
koel-vriesopslag, opwekken 
energie, huisvesting arbeids-
migranten, boerderijterras, 
huisverkoop vlees

15-04-2021 Rullen 15 Uitgebreide procedure ont-
werpbeschikking Wabo/Wm 
Heydehoeve – intrekken 
vigerende vergunning en 
onderliggende vergunningen

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

23 maart 2021

Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur Was je handen

Draag een mondkapje 
waar verplicht Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk thuis
als dat kan

Thuis

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

Max. 1 gast per dag 
en houd afstand

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

of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Pretpark en
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

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

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht Bibliotheek is dicht 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Winkels
Winkels voor 

levensmiddelen
Apotheek 
en drogist

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Vooraf bestellen 
en afhalen 

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

Winkelen op 
afspraak

Winkelen zonder 
afspraak

Winkelen zonder afspraak niet mogelijk

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

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

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

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

Zwemles 
t/m 12 jaar Binnensport Contact-

beroepen, zoals:
Binnensporten zijn verboden

Kapper 
op afspraak

De kapper is open op afspraak

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar
het buitenland Horeca

Afhalen en 
bezorgen

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

Restaurant 
en café

Kinderopvang Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open  

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

alleen samen krijgen we corona onder controle
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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

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

3

bereid je verder te verdiepen in energie besparende maatregelen? Word dan ook onderdeel 
van het regionale Energiecoach team bij het EnergieHuis Slim Wonen.

Wij bieden je gratis kennis workshops en de opleiding Energiecoach worden!

Meld je aan om Energiecoach te worden bij het EnergieHuis Slim Wonen. Stuur een mail 
naar info@energiehuisslimwonen.nl en wij nemen contact met je op

VERKEERSLEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
Resultaten online vragenlijst
De studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid vraagt om een grondige probleemanalyse. 
Voor een groot deel doen we dit door bureau-onderzoek en modelberekeningen. Dit zijn 
vooral feitelijke onderzoeksresultaten. Het gaat echter óók om beleving: de ervaringen en 
beleving van inwoners en ondernemers. Daarom hebben we in maart 2021 een online 
enquête over verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid uitgezet onder alle inwoners. In totaal 
hebben 551 personen de vragenlijst ingevuld. Zij gaven ons hiermee waardevolle informatie, 
die we meenemen in de probleemanalyse.
Op onze website hebben we de resultaten van de online enquête gepubliceerd: 
www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid. Een kleine greep uit de 
resultaten ziet u hieronder.

Volgende stap: scenario’s
Op dit moment ronden we drie scenario’s af. Alle drie voorzien van een groot pakket aan 
maatregelen. Over deze scenario’s raadplegen we inwoners en ondernemers binnenkort met 
een nieuwe enquete. Voor de zomer leggen we de scenario’s voor aan de raad. Als zij een 
voorkeur hebben uitgesproken, gaan we die verder uitwerken. Bent u benieuwd naar de 
scenario’s? Op onze website en Facebookpagina plaatsen we regelmatig updates als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn.
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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

Topper! Aspergesoep  
  uit eigen keuken, per bak € 3,-

Shoarma Pakket
“500 gr. vlees, 5 broodjes en saus naar keuze”  7,95
3 Pepersteaks
......................................................................... 7,95
Gebraden Rosbief
 ......................................................... 100 gram 2,00
Asperge Vinken
..............................................................4 stuks 6,95
Riblappen
.......................................................... 100 gram 1,50
Entrecôte
“Naturel of met truffel”  ................... 100 gram 2,75

KOOPJE

OP BROOD

TOP!

KOOPJE

SPECIAL

TOP!Nieuwsgierig?
Bekijk dan nu de webshop: www.fabriq-s.nl

Benieuwd naar verdere ontwikkelingen in de toekomst?
Volg dan onze Sociale Media kanalen.

|  @fabriq_s                |  FABRIQ-S

CREЁER MEER
SFEER VOOR
BUITEN EN
BINNEN

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Plan een kosteloze intake

Benieuwd naar wat een 

klikgebit voor u kan doen?

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

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

27 april
27 april

27 april

 - Croissant

- Verse aardbeien

- Suikerbrood

- Kleine broodjes wit & bruin

- Beleg (jam, hagelslag, brie,

oude kaas, coburgerham & boter)

- Eiersalade met gebakken spek

- Yoghurt met granola

- Oranje smoothie

€18,50 P.P. 

 - Croissant

- Verse aardbeien

- Suikerbrood

- Kleine broodjes wit & bruin

- Beleg (jam, hagelslag, brie,

oude kaas, coburgerham & boter)

- Eiersalade met gebakken spek

- Yoghurt met granola

- Oranje smoothie

€18,50 P.P. 

- Oranjequiche met courgette, pesto & basilicum
- Wortelsoep

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Blauwe bessentaartje
- Carrotcake

- Frambozen amandeltaart
- Scones met clotted cream & abrikozenjam

- Oranjesoesje
- Oranjechocolade met marshmellows

- Wrap met Italiaanse ham, pesto 
& zongedroogde tomaatjes

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

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

€20,00 p.p.
Bezorgd met een kartonnen étagère & met verschillende

theesoorten (Zonder theeservies en theepot)

- Oranjequiche met courgette, pesto & basilicum
- Wortelsoep

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Blauwe bessentaartje
- Carrotcake

- Frambozen amandeltaart
- Scones met clotted cream & abrikozenjam

- Oranjesoesje
- Oranjechocolade met marshmellows

- Wrap met Italiaanse ham, pesto 
& zongedroogde tomaatjes

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

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

€20,00 p.p.
Bezorgd met een kartonnen étagère & met verschillende

theesoorten (Zonder theeservies en theepot)

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
- Wortelsoep

- Warme gerechten
Gratin

Oranjequiche
Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Trifle met mango & schuimkoekjes

€25,- P.P.

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
- Wortelsoep

- Warme gerechten
Gratin

Oranjequiche
Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Trifle met mango & schuimkoekjes

€25,- P.P.

Salade met groene asperge, geitenkaas
& Italiaanse ham

of
Salade met kip, appel, mandarijn

& kerrie-limoenmayonaise
of

Wortelsoep met gember & kokos

Zalmfilet met sinaasappel & amandelen
of

Casselerrib met sinaasappelmosterdsaus
of

Oranjequiche met pesto courgette, mozzarella
& basilicum

Amandelkoek met oranjechocolade
of

Griekse yoghurt met honing,
gedroogde abrikozen & pistache

of
Trifle met mango en schuimkoekjes

€18,50 (3-gangen) €21,50 (4-gangen)

Salade met groene asperge, geitenkaas
& Italiaanse ham

of
Salade met kip, appel, mandarijn

& kerrie-limoenmayonaise
of

Wortelsoep met gember & kokos

Zalmfilet met sinaasappel & amandelen
of

Casselerrib met sinaasappelmosterdsaus
of

Oranjequiche met pesto courgette, mozzarella
& basilicum

Amandelkoek met oranjechocolade
of

Griekse yoghurt met honing,
gedroogde abrikozen & pistache

of
Trifle met mango en schuimkoekjes

€18,50 (3-gangen) €21,50 (4-gangen)

- Bruschetta met carpaccio
- Geitenkaasbolletjes met pistache & meloen

- Zalmtartaar
- Notenbroodje met blauwe kaas
- Tonijnballetje met pecannoten

- Toastje met patémousse
- Fuet worst

- Italiaanse ham
- Oude kaas

- Brood met diverse smeersels
€29,50 prijs per 2 personen

Uit te breiden met:
- Wortelsoepje

- Oranjequiche met courgette, pesto & basilicum
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli
+ €17,50 prijs per 2 personen

- Bruschetta met carpaccio
- Geitenkaasbolletjes met pistache & meloen

- Zalmtartaar
- Notenbroodje met blauwe kaas
- Tonijnballetje met pecannoten

- Toastje met patémousse
- Fuet worst

- Italiaanse ham
- Oude kaas

- Brood met diverse smeersels
€29,50 prijs per 2 personen

Uit te breiden met:
- Wortelsoepje

- Oranjequiche met courgette, pesto & basilicum
- Gamba's

- Patatas bravas met aioli
+ €17,50 prijs per 2 personen

Mission, Chardonnay €8,50
Mission, Merlot €8,50

Chiloé, Sauvignon blanc €10,-
Mister Wisdom, Cabernet Sauvignon €10,-

La Linda, Viognier €12,50
 La Linda, Malbec €12,50

Prosecco
Oranje bubbels met of zonder alcohol €12,50

WijnenMission, Chardonnay €8,50
Mission, Merlot €8,50

Chiloé, Sauvignon blanc €10,-
Mister Wisdom, Cabernet Sauvignon €10,-

La Linda, Viognier €12,50
 La Linda, Malbec €12,50

Prosecco
Oranje bubbels met of zonder alcohol €12,50

Wijnen

27 april

27 april

27 april

27 april

- Quiche met spinazie en feta kaas
- Courgettesoep  

 

OP ETAGÈRE:
- Brownie

- Blauwe bessentaartje
- Carrotcake

- Frambozen amandeltaart
- Scones met clotted cream & aardbeienjam

- Paaseitjes  
- Paaskoekjes

- Wrap met Italiaanse ham, pesto & zongedroogde
tomaatjes

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

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

 

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

theesoorten (Zonder theeservies en theepot)  

27 april
BEZORGING

Soeterbeek 3  5674 NH Nuenen  T 040-2831601  www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00 uur
Dinsdag:       09.00 – 18.00 uur
Woensdag:   09.00 – 18.00 uur
Donderdag:  09.00 – 18.00 uur
Vrijdag:         09.00 – 18.00 uur
Zaterdag:      09.00 – 17.00 uur
Zondag:        10.00 – 13.00 uur

ASPERGES & AARDBEIEN!

nu volop: 

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenvrees? 
“Jelly Donkers Contextuele 

Begeleiding”  

helpt je een eind op weg                                                                                                                        

infocontextueel@jellydonkers.nl 
jellydonkers.nl                                                                                        
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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GEMEENTEBERICHTEN

VERKEERSLEEFBAARHEID EN 
BEREIKBAARHEID
Resultaten online vragenlijst
De studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid vraagt 
om een grondige probleemanalyse. Voor een groot deel 
doen we dit door bureau-onderzoek en modelberekenin-
gen. Dit zijn vooral feitelijke onderzoeksresultaten. Het 
gaat echter óók om beleving: de ervaringen en beleving 
van inwoners en ondernemers. Daarom hebben we in 
maart 2021 een online enquête over verkeersleefbaar-
heid en bereikbaarheid uitgezet onder alle inwoners. In 
totaal hebben 551 personen de vragenlijst ingevuld. Zij 
gaven ons hiermee waardevolle informatie, die we mee-
nemen in de probleemanalyse.

Op onze website hebben we de resultaten van de online 
enquête gepubliceerd: www.nuenen.nl/studie-verkeers-
leefbaarheid-en-bereikbaarheid. 
Een kleine greep uit de resultaten ziet u hiernaast.

Volgende stap: scenario’s
Op dit moment ronden we drie scenario’s af. Alle drie 
voorzien van een groot pakket aan maatregelen. Over 
deze scenario’s raadplegen we inwoners en ondernemers 
binnenkort met een nieuwe enquete. Voor de zomer leg-
gen we de scenario’s voor aan de raad. Als zij een voorkeur 
hebben uitgesproken, gaan we die verder uitwerken. Bent 
u benieuwd naar de scenario’s? Op onze website en Face-
bookpagina plaatsen we regelmatig updates als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn.

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Dorpsraad Lieshout bij aftrap 
van het lokale preventieakkoord
Het lokale preventieakkoord voor Laarbeek heeft de interesse getrokken 
van de Dorpsraad Lieshout. ‘Gezond zijn en gezond blijven’ zijn immers 
belangrijke zaken die nadrukkelijk bijdragen aan een leefbaar Lieshout. 
Tijdens een eerste bijeenkomst heeft de lokale organisatie veel ideeën 
opgehaald van de aanwezigen, waarmee de gezondheid in Laarbeek, en 
dus ook in Lieshout, een boost gegeven kan worden.

alle betrokkenen aan de slag met een 
‘goede ideeën generator’. In kleine 
groepjes werd, per onderwerp, be-
sproken wat er nu al gebeurd en waar 
nog kansen liggen. Na de sessies was 
duidelijk dat er heel wat kansen lig-
gen. De organisatie gaat de Laarbeek-
se input nu verwerken en een concept 
voor het lokale preventieakkoord op-
stellen. Conform planning zal dat con-
cept op 30 april gereed zijn, waarna 
het begin juni definitief gemaakt kan 
worden. Zodra dat gebeurd zijn ook 
de kosten voor uitvoering inzichtelijk, 
die daarna aangevraagd gaan worden 
als subsidie. En, omdat er vanuit het 
ministerie van VWS een uitvoerings-
budget is verleend aan alle gemeen-
ten kan op deze wijze het beschikbare 
geld zonder problemen afgeroepen 
worden en ingezet worden voor de 
juiste doelen.
Heb je vragen over de rol van de 
Dorpsraad ? Bezoek dan hun site via 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Nationaal en lokaal
Namens de Dorpsraad Lieshout is Ro-
bert van Aspert aangeschoven bij de 
kick-off van het lokale preventieak-
koord. Op veel plekken worden nu in 
het hele land sessies gehouden om 
het ‘Nationale preventieakkoord’ lo-
kaal in te vullen. Nationaal is immers 
voor heel Nederland besloten om iets 
te gaan doen om ‘gezond te zijn’ en 
‘gezond te blijven’. Nationaal is bij-
voorbeeld, in dit kader, de verkoop 
van rookwaren verder aan banden ge-
legd en zijn er strengere regels voor 
alcoholverkoop in de maak. Het pre-
ventieakkoord is gebouwd op drie pij-
lers met bijbehorende doelstellingen: 
• Een rookvrije generatie
• Minder obesitas en overgewicht
• Minder overmatig en zwaar alco-

holgebruik

Leefbaarheid verbeteren
Samen met vele, zowel private als pu-
blieke, organisaties is er dus een 
brainstorm gehouden om uit te vin-
den hoe Laarbeek de doelen het bes-
te kan gaan invullen. En, omdat een 
gezonde leefomgeving en een men-
tale gezondheid ook in dit preventie-
akkoord zitten, past de deelname van 
Dorpsraad Lieshout prima: Dorps-
raad Lieshout wil immers initiatieven 
ondersteunen die de leefbaarheid 
van Lieshout verbeteren: daar hoort 
deze aanpak zeker bij!

Eerst concept maken
Na een algemene presentatie over het 
alcoholgebruik, het rookgedrag en 
het overgewicht in Laarbeek konden 

Robert van Aspert is heeft binnen de 
Dorpsraad Lieshout het aandachtsveld 
‘zorg en welzijn’ en sloot dus aan bij het 
lokale preventieakkoord.

Fietsevenement 
Rondje Helmond 
wordt verplaatst
Fietsevenement Rondje Helmond 
wordt uitgesteld naar een later mo-
ment. Dit evenement stond gepland 
voor zondag 2 mei. Vanwege de 
maatregelen rondom het coronavi-
rus is het helaas niet haalbaar om dit 
evenement in het voorjaar te laten 
plaatsvinden. 
Het Rondje Helmond is ook te fietsen 
op eigen gelegenheid. D.m.v. het vol-
gen van de routebordjes komt u langs 
de mooiste plekken in Helmond. Het 
routeboekje is verkrijgbaar bij VVV 
Helmond of online via route.nl.
Zodra Helmond Marketing een nieu-
we datum heeft bepaald wordt dit 
gecommuniceerd via onze kanalen. 
De organisatie hoopt dat ook op de 
nieuwe datum er weer vele fietsers 
het Rondje Helmond fietsen.

Onderzoek bundelroutes     
op grondgebied Nuenen
Het onderzoek naar de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid in Nuenen aange-
vraagd door de gemeente Nuenen en mede uitgevoerd door de provincie is een open 
deur intrappen.De Helmondweg(A270)staat 2 keer per dag drie kwartier dicht. Een 
nieuwe bundelroute langs Nuenen oost kost de gemeente veel groen en landelijke om-
gevingskwaliteit. De Helmondweg krijgt de komende jaren nog meer verkeer van de 
wijk Brandevoort waar nog enkele duizenden huizen worden gebouwd.

Via een nieuwe afslag op de Helmondweg sta je zo`n kilometer voor de Smits van Oy-
enlaan in de file op de Helmondweg. De winst is nagenoeg nihil, veel kosten voor de ge-
meente Nuenen en geen kwaliteit. Daarbij komt dat corona heeft aangetoond dat we 
niet meer moeten inzetten op asfalt maar op slimmere manieren om de files te vermin-
deren. Denk aan OV en trein rondom Eindhoven gratis maken, thuiswerken, fietsen sti-
muleren middels financiële impulsen en aanvang werktijden spreiden.
Laten we ons gezond verstand gebruiken en hier op inzetten.

Ruurd van Heijst, Ruiterweg 1, Gerwen.
(Geen direct belanghebbende bij een oostelijke bundelvariant in Nuenen)

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

Ingezonden brievenI.v.m. Koningsdag 
aanleveren 

redactioneel 
& advertenties

 maandag 26 april 
vóór 12.00 uur
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Startschot      
Leesoffensief Brabant
Lezen maakt je een leuker, slimmer en een gezonder mens. Al lezend ver-
groot je je inlevingsvermogen, het maakt je minder (ver)oordelend, al le-
zend krijg je meer begrip voor de ander. Zeker die ander die je normaal 
niet zo snel tegenkomt. Lezen verbetert je schoolprestaties en vergroot je 
kansen op de arbeidsmarkt. En lezen leidt aantoonbaar tot minder stress 
en houdt je letterlijk gezonder.

uit te voeren. Donderdag 22 april 
vindt de aftrap ‘Wij doen mee(r)’ van 
Leesoffensief Brabant plaats. Hét 
startschot naar een intensievere sa-
menwerking tussen ketenpartners. 
Meer dan honderd directeuren, be-
stuurders en managers van alle Bra-
bantse bibliotheken, kinderopvang, 
basisscholen, middelbare scholen, 
middelbaar- en hoger, komen online 
bij elkaar. Allemaal vinden ze het be-
langrijk dat kinderen en jongeren in 
Brabant als geletterde jongvolwasse-
nen volwaardig kunnen deelnemen 
in de samenleving. Meer informatie 
over Leesoffensief Brabant vindt u op 
www.leesoffensiefbrabant.nl

Uit recente cijfers blijkt echter dat de 
leesvaardigheid van Nederlandse 
kinderen achteruit holt. Zo scoort 
24% van de 15-jarigen onvoldoende 
op leesvaardigheid om als mondige 
burger in de huidige samenleving te 
participeren. Dit heeft grote gevol-
gen voor de positie van Nederland 
als kenniseconomie. Daarnaast be-
dragen de maatschappelijke kosten 
van laaggeletterdheid ruim € 1,1 mil-
jard per jaar. Omgerekend naar Bra-
bant betekent dit verhoudingsgewijs 
zo’n € 176 miljoen. Daarom starten 
de Brabantse bibliotheken en ver-
schillende Brabantse onderwijs- en 
kinderopvanginstellingen het Lees-
offensief Brabant.

Leesvaardigheid bevorderen
Bibliotheek Dommeldal heeft zich 
aangesloten bij het Leesoffensief en 
roept gemeenten, kinderopvangor-
ganisaties en onderwijsinstellingen 
in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
Son en Breugel en Sterksel op om aan 
te haken en de samenwerking rond 
leesvaardigheid uit te bouwen om 
het Leesoffensief Brabant succesvol 

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

De Twaalf Tuinen Tocht

Tuin 6
De dynamische tuin bij het bedrijf 

‘PLANTWERK’ van Caroline en 
Frank dient als inspiratie en voor-

ziet hen van uitgangsmateriaal. Zij 
kweken en verkopen de meeste vas-
te planten en siergrassen die je hier 
kunt zien. De verzameling van bo-
men, hagen en heesters geven sa-

men structuur en sierwaarde gedu-
rende het hele jaar. “U bent welkom 
in deze grote tuin, liggend aan Een-
eind 32, waar u verrassend veel ver-
schillende combinaties van aparte 
en onbekende planten zult tegen-
komen!”, aldus Caroline en Frank.

Meer weten? Ga naar NGN200.nlMeer weten? Ga naar NGN200.nl

Dan was ds. Theodorus van Gogh als pre-
dikant in Nuenen met zijn gezin slechts 
een passant geweest, weliswaar als vader 
van een beroemde zoon. Maar het liep 
anders….

Burgemeester
Jan Smits 

van Oyen jr 
1963-1977

Jan Smits van Oyen was tussen 1 maart 
1963 tot aan zijn overlijden op 5 februari 
1977 burgemeester van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick kijkt 
in een canon (tijdlijn) van 50 vensters 
terug op 200 jaar Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Voor meer historie zie 
ook www.drijehornick.nl 
De vensters worden iedere week aan-
gevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1883-1885 
Vincent van Gogh in Nuenen
Als Vincent van Gogh op 5 december 
1883 niet bij zijn ouders, schuin tegen-
over het huidige museum, was gearri-
veerd om daarna bijna twee jaar in 
Nuenen te blijven, dan… Ja, wat dan? 

Het Praktisch Verkeersexamen 
in Nuenen 
Op woensdagochtend 14 april hebben 290 leerlingen van alle 8 Nue-
nense basisscholen het Praktisch Verkeersexamen gedaan. Normaal 
wordt dat door VVN afd. Nuenen georganiseerd voor de groepen 7, maar 
omdat het examen vanwege corona in 2020 niet heeft plaatsgevonden, 
hadden nu de groepen 8 voorrang.

De scholen en het onderwijzend per-
soneel hebben door corona met qua-
rantaine en de lockdown, al genoeg 
problemen. We zijn dan ook als orga-
nisatoren van VVN afd. Nuenen ver-
heugd dat het zo goed is verlopen.

De verkeersexamenroute is in Nue-
nen van vaste borden voorzien en 
kan dus altijd geoefend worden. Alle 
informatie over het Verkeersexamen 
is te vinden op: https://www.veilig-
verkeernuenen.nl/praktisch-ver-
keersexamen-scholen/. Voor de kin-
deren uit groep 8 die geen Praktisch 
Verkeersexamen konden doen en 
volgend schooljaar naar het voortge-
zet onderwijs gaan, heeft VVN lande-
lijk de Praktijktoets thuis ontwikkeld. 
Alle informatie daarover is te vinden 
op: https://vvn.nl/praktijktoets-thuis.

We hopen dat Nuenen weer een 
stukje verkeersveiliger is geworden.

Met een deel van de groepen 7 erbij, 
totaal 14 klassen, konden we het exa-
men toch in een ochtend afwerken 
met in achtname van de covid-19 
maatregelen, waardoor we onze ‘nor-
male’ werkwijze moesten aanpassen.
Dit was alleen mogelijk met de hulp 
van vele vrijwilligers, waarvoor onze 
dank. Totaal 64 vrijwilligers op de 
startpunten en op de controle- en 
richtingsposten langs de examen 
route. Ouders, Brandweer, Leden van 
de Toerclub Nuenen, Fietsersbond 
Nuenen en VVN Nuenen, 9 leerlingen 
van de afdeling Veiligheid van het 
Summa College en nog 7 bevriende 
helpers. En natuurlijk met de mede-
werking en facilitering van de Ge-
meente. 
Alhoewel we duidelijk hebben ge-
merkt dat er minder geoefend is dan 
in andere jaren zijn op 1 na alle leer-
lingen geslaagd. Die ene leerling was 
dan ook door het rode licht gereden. 

Speelpark Nieuwenhof:   
eindelijk van plan naar realisatie
De afgelopen weken is eindelijk de eerste schop de grond in gegaan en is 
een begin gemaakt met de realisatie van ‘het nieuwste speelpark van 
Lieshout’. Na ruim twee-en-een-half jaar van voorbereiding, is de werk-
groep er nu in geslaagd om de stap naar échte realisatie te zetten. Een 
waar kippenvelmoment voor de betrokkenen!

Inrichting speelpark
De invulling van het speelpark staat 
grotendeels vast, maar nog niet alles 
is helemaal uitgewerkt of helemaal 
zeker. Fase 1 is nu gestart met de aan-
leg van de pumptrack en het voetbal-
veld. Invulling met speeltoestellen en 
aankleding volgt in fase 2. Het inpas-
sen van diverse speelmogelijkheden 
is immers afhankelijk van de kosten 
en de financiële situatie. Om zo veel 
mogelijk ideeën in te passen, is de 
werkgroep een campagne gestart 
om extra middelen te werven. Zo kan 
de pumptrackbaan gesponsord wor-
den of kan een naam of logo opge-
nomen worden op het sponsorbord. 
Ook kun je gewoon ‘vriend van het 
speelpark’ worden met een donatie. 

Op de website www.speelpark-nieu-
wenhof.nl zijn alle ondersteunings-
mogelijkheden te vinden en is ook 
heel mooi te zien hoe het speelpark 
er uit komt te zien. De mooie visuali-
saties geven inzicht in het innove-
rende speelpark dat in het pittores-
ke Lieshout gerealiseerd wordt. Kijk 
zelf maar eens op www.speelpark-
nieuwenhof.nl en word meteen 
vriend van het speelpark!

Kinderen horen te spelen
Zo’n drie jaar geleden hebben Michel 
Goos, Huib Groenendijk, Brian Ker-
sten, Marcel Fleuren en Janton van 
den Hurk het initiatief genomen om 
hun kinderen achter de computer-
schermen uit te krijgen. De sportieve 
vaders wilden graag de kinderen 
weer buiten laten spelen en de tijd 
die hun kinderen doorbrengen ach-
ter de game-computers en TV scher-
men, fors verminderen. Op het ter-
rein naast de Mariaschool wordt een 
laagdrempelig, uitdagend en innova-
tief speelpark gecreeerd, dat een so-
ciale ontmoetingsplek moet gaan 
vormen waarbij samen sporten en 
spelen vanzelfsprekend is. Niet zo 
maar een speelpark, maar eentje 
waarvoor de kinderen graag hun ga-
me-computer even laten staan. Een-
tje waar ze zich volledig uit kunnen 
leven, kunnen sporten, kunnen be-
wegen en zich prima kunnen ontwik-
kelen. 

Bouwplaats
Na een jarenlange periode van plan-
nen maken, ontwikkelingen inpassen 
en uiteindelijk concrete afspraken 
maken met alle betrokkenen, is de 
ontwikkelingsfase van het oorspron-
kelijke plan zo goed als afgerond. Het 
plan is klaar: het kan nu gerealiseerd 
worden. En, daarmee is nu écht een 
begin gemaakt. De shovels en graaf-
machines van de firma F. Vereijken uit 
Lieshout hebben het terrein in korte 
tijd omgetoverd tot een bouwplaats, 
waar binnenkort fase 1 van het speel-
park uit tevoorschijn gaat komen.

Etienne 
van Gemert 

50 Jaar! 
Van harte 

gefeliciteerd.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 16 en 17 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien : 

• Edgaras Razminas krijgt als 
sommelier Michelinprijs 

• Zijn fietsers veilig op de Opwet-
tenseweg? (3 afleveringen)

• Patricia van Laerhoven, winna-
res Verhalenwedstrijd 2021

• Opening speeltuin de Kievit
• In de serie ‘Lokale Midden-

stand’: Metselaars Makelaardij
• Nieuw lunchcafé Beyond
• ‘Vrijwilliger van het Jaar’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 29 april en vrijdag 
30 april wordt de digitale verga-
dering van de gemeenteraad 
rechtstreeks uitgezonden door 
LON TV.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.

Bril gevonden
Maandagmiddag 19 april is ter hoog-
te van Alvershool 2 in Gerwen een, 
(vermoedelijk)damesbril gevonden. 
Bent u uw bril verloren, dan kunt u 
contact opnemen met de redactie.
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‘IN JE BUURT’
Vorig jaar maart waren we klaar om Nuenen te voorzien van 
Koningsdag 2020 maar Covid-19 bepaalde anders. De kennis van 
corona was nog beperkt en het risico voor de algehele gezondheid 
tijdens een drukbezochte markt was voor iedereen te groot. Zo 
herinner ik mij ook de lintjesregen -althans- het zelfstandige 
bezoek van de burgemeester als je in de gelegenheid was gesteld 
een lintje te mogen ontvangen. Ik herinner mij nog dat ik op 27 
april in de ochtend naar het park ben gegaan om een beeld te 
vormen van Koningsdag 2020. 

Sommige dingen horen er gewoon bij. We noemen ze routine of 
tradities. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat routine of tradities 
nou eenmaal bij ons passen en dat we deze meer dan ooit zijn gaan 
waarderen. Zou het spreekwoord ‘geluk zit in kleine dingen’ ook 
van toepassing op onze nationale tradities zijn? De een noemt ze 
oubollig, de ander niet, maar de overeenkomst is dat we ze stiekem 
wel waarderen, want als ze er niet zijn missen we ze toch…

Inmiddels draai ik alweer wat jaren mee binnen het Oranje Comité 
en ook voor mij geldt dat ik vorig jaar de tradities heb gemist. Van 
de voorbereiding, het inschrijven voor marktkramen, het versieren 
van fietsen met kinderen, de verhalen achter de mens tijdens 
de lintjesregen, het springkasteel, de inschrijvingen enzovoort 
maar ook de mensen met wie wij samenwerken om voor Nuenen 
Koningsdag te organiseren. En ook dit jaar is dat weer anders. 

Het is nog niet mogelijk om Nuenen te bieden wat we het liefste 
doen, namelijk het maken van een gezellige Koningsdag. Dit jaar 
bent u zelf aan de beurt om er iets gezelligs van te maken binnen 

de regels die er op dat moment zijn. Voor ons 
‘het Oranje Comité’ betekent dit dat we dit 
jaar een andere rol hebben dan normaal. 
Van organisator naar medefacilitator, iets 
samen opzetten binnen je eigen buurt.

Volgend jaar zien we elkaar waarschijnlijk  
 weer in de oude bekende ‘traditionele’ 

situatie maar voor dit jaar geldt dat u - 
samen met de mensen in uw buurt - aan 
zet bent om er zelf iets leuks van te 

maken. En heeft u een leuke ervaring 
opgedaan die een aanvulling kan zijn op 
de Koningsmarkt (of wilt u het Oranje 
Comité meehelpen organiseren) dan 
vernemen we dit graag. 

We wensen iedereen een fijne en 
gezellige Koningsdag!

Namens het Oranje Comité Nuenen,
Matthijs Brandt

DE BEETHOF

De Beethof doet gezellig mee 
aan deze bijzondere editie van 
Koningsdag. Er zullen diverse 
spelletjes zijn voor de kinderen 
en lekkere hapjes zullen ook 
zeker aanwezig zijn. En natuurlijk 
niet te vergeten ook de kleedjes 
waar de kinderen hun spulletjes 
op verkopen. Kom gezellig eens 
een kijkje nemen op De Beethof!

DONKERVOORT

Voor een deel van Nuenen-
Oost (zie plattegrond) wordt 
met Koningsdag in de speeltuin 
aan de Donkervoort wat leuks 
georganiseerd. Tussen 11.00 en 
16.00 uur kunnen kinderen op 
een kleedje spulletjes verkopen. 
De speeltuin is versierd en er 
staat een tent met muziek en 
gratis ranja voor de kinderen (en 
handgel voor wie wil).
Verder zullen er oud-Hollandse 
spelletjes te doen zijn zoals 
hinkelen, spijkerpoepen, ballen 
gooien, sjoelen. Hiervoor kunnen 
de kinderen bij de tent een 
kaart ophalen en wanneer alle 
spelletjes gedaan zijn kunnen 
ze de kaart inleveren en krijgen 
ze een (voorverpakt) snoepje 
en mogen ze een cadeautje 
grabbelen.

FREULE CLARALAAN

Aan de Freule Claralaan 26 in 
Nuenen zijn er op Koningsdag 
van ongeveer 11.00 tot 16.00 
uur een aantal activiteiten voor 
en door kinderen uit de buurt, 
zoals oud-Hollandse spelletjes 
en kleedjesverkoop. Ook is er 
muziek, koffie en thee.

GERWEN

Vanaf 12.00 uur wordt in 
Gerwen Koningsdag in je buurt 
gevierd op het voetbalveldje op 
de hoek van de Jan Dekkerslaan 
en Wout van de Waterlaan. Er is 
een vrijmarkt, een open podium 
en er worden oud-Hollandse 
spelen georganiseerd.

JACOB 
CATSSTRAAT

Vorig jaar konden ze 
niet vermoeden dat de 
Koningsdagbingo van 2020
een vervolg zou krijgen: 
de Jacob Catsstraat Bingo! 
Van 14.00 tot 16.00 uur worden 
de inwoners van deze straat 
gezellig zittend op de stoep 
bij hun huis verwacht, met 
een hapje en een drankje. Plus 
natuurlijk pen en bingokaarten. 
Bewoners wordt gevraagd om te 
zorgen voor een leuke passende 
aankleding van zowel zichzelf als 
hun huis voor het feestelijk tintje 
dat bij Koningsdag hoort.

MOLVENSE ERVEN

In het hofje van de Molvense 
Erven 109 t/m 135 worden dit 
jaar met Koningsdag enkele 
activiteiten georganiseerd. Dit 
zal plaatsvinden tussen 13.00 
en 16.00 uur. Er wordt gestart 
met een korte fietsronde met 
vooraf thuis versierde fietsen. 
Vervolgens zijn er diverse 
kinderspelletjes, kleedjesverkoop 
en gezellige muziek.

PAPENVOORTSEDIJK

Op Papenvoortsedijk 16 worden 
met Koningsdag kleinschalige 
spelletjes georganiseerd 
voor kinderen uit de buurt en 
omstreken. De activiteiten 
zijn van 11.00 tot 13.00 uur: 
schminken, nagellakken, 
spek-/koekhappen, sjoelen, 
spijkerpoepen, stoepkrijten, 
eierlooprace en kleedjesverkoop 
door kinderen op het grasveldje.

ZWANENSTUCK

Tijdens Koningsdag liggen 
er op het veld aan het fietspad 
Varenpad bij Zwanenstuck de 
kleedjes van 33 kinderen klaar. 
Deze kinderen wonen allemaal in 
de buurt: De Vlos, Zwanenstuck, 
Weerswinkel, Tomakker, Hoge 
Tom en Heytvelden. Voor een 
klein prijsje zijn mooie spulletjes 
en lekkere dingen te koop. En 
misschien staan er ook nog wel 
een paar oud-Hollandse spelen 
om aan mee te doen.

Kijk voor de actuele stand rond deelnemende straten, 
wijken en buurten op oranjecomite-nuenen.nl of op de 
Facebookpagina facebook.com/oranjecomitenuenen

Alle deelnemende straten/buurten op een rij:
GERWEN
Jan Dekkerslaan
Goudhoeksland

NUENEN
Andriesplein
Beekstraat
De Beethof 
De Vroente
Donkervoort

Draviklaan 
Freule Claralaan
Herikhof
Houtrijk 
Irenestraat
Jacob Catsstraat
Keizershof
Margrietstraat 
Meijerijlaan
Molvense Erven

Panakkers
Papenvoortsedijk
Plataanstraat
Raupplaan 
Schepen de Greefflaan 
Schepen Maaslaan
Schietbergen
Schout Leytengaarde
Tweevoren

KEIZERSHOF/MEIJERIJLAAN

Op het veldje bij het fietspad 
op de hoek Keizershof/
Meijerijlaan zitten ze op 
Koningsdag klaar met 
speelgoed en kleertjes, 
stepjes en nog veel meer 
voor een heel klein prijsje.

Leytengaarde en de Schout Appelslaan aan het eind van de ochtend. 
Bij meerdere huizen in de voortuin van de Schoutenbuurt valt wat 
te doen, zien, snuffelen, kopen en of (verantwoord) smikkelen, ieder 
geeft daar zijn of haar eigen invulling aan.

SCHOUTENBUURT

De ‘Schoutenbuurt’ doet ook 
gezellig mee, wees welkom! 
Het wordt géén groot spektakel 
maar gewoon een gezellig en 
gemoedelijk feest met en voor 
elkaar. Voor de kinderen uit de 
buurt wordt het een en ander 
aangeboden op het gezamenlijke 
speelveldje tussen Schout 

SCHIETBERGEN/TWEEVOREN

Op een vrolijk versierd plein 
wordt op 27 april met de 

buurt een klein feestje 
georganiseerd voor de 

kinderen. Onder het 
genot van een glaasje 

limonade en een 
ijsje zijn er wat 

spelletjes om 
te doen.

ANDRIESPLEIN 

De Buurtvereniging 
Omwonenden Andriesplein 
deelt dinsdag tussen 9.00 en 
11.00 uur tompoucen uit bij de 
Dassenburcht.

SUPRISE ACT
Het Oranje Comité rijdt 
deze dag met meerdere 

surprise acts door Nuenen 
en zal willekeurig een 

locatie bezoeken.

HERIKHOF

Wijkvereniging 
De Hofwijk organiseert 
Koningsdag dinsdag 27 april 
op het pleintje aan de Herikhof 
en in en rond de speeltuin. Er 
zijn verschillende sport- en 
spelactiviteiten en het verkopen 
van speelgoed door de kinderen 
uit de buurt, voor alle kinderen 
uit de buurt en uit Nuenen die 
zin hebben in een feestelijke 
en gezellige dag. Van 10.30 tot 
14.30 uur.

PANAKKERS

Op Koningsdag zijn in de 
wijk Panakkers Oranje-
activiteiten bedacht waarbij 
we rekening houden met 
de coronamaatregelen. We 
betrekken daarbij zowel als jong 
als oud!
De start is om 10.00 uur vanaf 
het midden van de wijk vanaf 
de veldjes in de Sophiastraat: 
van daaruit worden heerlijke 
Oranje-tompouces uitgedeeld. 
Alle buurtbewoners boven de 70 
jaar krijgen een tompouce thuis 
bezorgd door de kinderen uit de 
wijk. Vanaf 10.00 uur kunnen de 
kinderen in oranje verkleedkleren 
op versierde fietsjes of stepjes 
naar de kraam in de Sophiastraat 
komen. En van daaruit worden 
de doosjes met tompoucen 
verspreid in optocht door de wijk.
Vanaf 11.00 uur mogen de 
kinderen dan (nog steeds 
verkleed als ze dat willen) 
hun spulletjes op een kleedje 
verkopen bij de veldjes. De 
buurtbewoners onder de 70 jaar 
kunnen dan allemaal de Oranje-
tompouces voor hun huishouden 
komen ophalen bij een kraampje 
aan de Sophiastraat.
Het middagprogramma start 
tussen 14.00 en 15.00 uur en is 
voor iedereen: een speurtocht 
van straat naar straat, met 
leuke spellen zoals sjoelen of 
blikgooien.
We starten vanaf het centrale 
veldje/kraampje in de 
Sophiastraat steeds om de 10 
minuten en naar verschillende 
start-spelen, zodat de bewoners 
door de hele wijk lopen en elkaar 
op gepaste afstand kunnen 
ontmoeten.
Wij hopen op een goede 
opkomst en lekker zonnetje 
en daarmee op een gezellige 
Koningsdag 2021 in de wijk.
De organisatie van Koningsdag 
2021 in de wijk Panakkers.
Ger, Jacqueline en Anita.
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Uw persoonlijke

Chefkok Lars

Vanaf € 5,99 per maaltijd
Elke dag een lekkere, verse en gezonde maaltijd! 

WWW.CHEFKOKLARS.NL | 06 33 02 82 74

Gratis thuisbezorgd in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

Kipcocktail of garnalencocktail
Garnalen of kip | ijsbergsla | 
huisgemaakte cocktailsaus

***
Draadjesvlees of zalm

Risotto | groene kruiden | groene 
asperges | Parmezaanse kaas 

***
Tiramisu

Lange vingers | mascarpone | cacao

€ 17,50

Moederdag 9 mei
3-gangen keuzemenu

“Als CAREGiver kan ik mijn 
creativiteit kwijt en krijg ik de 
ruimte om in te kunnen springen 
op de wensen van de klant. Door 
de aandacht die ik kan geven kan 
ik écht het verschil maken in het 
leven van de ouderen. Zo zing ik 
soms uit volle borst en breeduit 
lachend zingt mijn klant dan net 
zo luid met mij mee. Wat een 
waardevolle momenten zijn dat. 
Geweldig toch?”

Ben jij iemand met een zorghart? Sta je altijd klaar voor anderen en kan je je goed inleven in hun situatie? 
Begeleid je wel eens oudere mensen in hun dagelijkse leven? Ben je dienstverlenend en opgewekt, 
respectvol en fl exibel? Dan past de functie van CAREGiver bij Home Instead Thuisservice Eindhoven
misschien wel heel goed bij jou! 

Wil jij net als CAREGiver Judith ervaren hoe mooi het werk in de zorg voor senioren thuis kan zijn? 
Meld je dan aan via onze website www.homeinstead.nl/eindhoven
#geefvertrouwen #maakhetverschil #vanuitjehart

Wat bieden wij jou? 
 • Een mooie en zinvolle baan in Nuenen en omgeving;  
 • Arbeidsvoorwaarden via cao VVT en een salaris van € 12,54 per uur;  
 • Interne trainingen, zoals Persoonlijke Verzorging en Alzheimer Care; 
 • Het aantal uren wat je werkt is bespreekbaar, we gaan voor minimaal 10,5 uur per week.

T 040 34 10 011 |  A TARASCONWEG 2, 5627 GB EINDHOVEN | W WWW.HOMEINSTEAD.NL

Click & collect 
bij de Nuenense ondernemers
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Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

FIETSEN

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

TOP
KWALITEIT 

FIETSEN 
EN DE 
BESTE 

SERVICE!

Maak nu een persoonlijke afspraak.

BEL 0492-590933

waardebon|RdL

nu 20% korting
op een  fietstas naar 

keuze
geldig t/m 1 MEI 2021

Maak nu een persoonlijke afspraak.

SERVICE!

Maak nu een persoonlijke afspraak.Maak nu een persoonlijke afspraak.

Gazelle Orange C8 met Bosch Gazelle Orange C8 met Bosch 
middenmotor vanaf

2699.-
Koga E-Nova cp met bosch Koga E-Nova cp met bosch 

middenmotor en riemaandrijving 
vanaf

3399.-

KWALITEIT 
FIETSEN 
EN DE 
BESTE 

SERVICE!SERVICE!
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Berichtenbox NGN200Kerkberichten Berichtenbox NGN200

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

                      

Piet van Heeswijk

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst  
heeft gevochten om bij ons te blijven, en intens dankbaar voor alles  

wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid  
genomen van onze vader en opa

weduwnaar van

Ria van Heeswijk-Janssen

5 Eindhoven, 25 september 1933 c Nuenen, 17 april 2021

Hannie en Jos
Inge

Jan en Marijke
Bart-Jan
Martijn
Sebastiaan
Charlotte

Correspondentieadres: Spegelt 76, 5674 CD  Nuenen 

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 april 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 25 april 11.00 uur: viering, Jo-
canto, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Zaterdag 24 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege verjaardag); 
Marietje van Rooij - Kooijmans.
Zondag 25 april 11.00 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege verjaardag); 
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers - Daans (vanwege verjaardag Pe-
tronella); Gertrude van Laarhoven - 
Dacus (vanwege sterfdag) en Cees 
van Laarhoven en familie; Gerardus 
Kluijtmans en Anneke Kluijtmans - 
Swinkels.

Mededelingen
Op dinsdag 27 april, Koningsdag, is 
het secretariaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 april 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
R. van Eck.

Misintenties 
Pastor Freek Groot, vanwege verjaar-
dag; Fam. Van de Ven - Sengers; Jan 
van de Ven; Piet van de Ven; Tonnie 
van de Ven - Vereijken; Huib van Lies-
hout; Cor de Hoon; Willy Smits, van-
wege verjaardag; Overleden ouders 
Donkers - Geven en overleden fami-
lieleden.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 april 09.30 uur: viering 
met orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties 
Laura Migchels - De Greef; Jan Sleeg-
ers; Piet Coolen; Pastor Freek Groot.

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

Ds. Marlies Schulz zal zondag 25 april 
voorgaan in de dienst. Deze heeft dit 
keer het karakter van een anders-
dan-andersdienst. Het thema is ‘met 
de ogen van een kind’. Centraal staat 
hoe het vertrouwen in anderen ge-
durende je leven kan veranderen. De 
dienst zal vocaal worden onder-

steund door een aantal gemeentele-
den. De collecte zal worden gehou-
den voor ‘Noodhulp’. De dienst be-
gint om 10.00 uur en is alleen online 
te volgen via www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. U wordt van harte uitge-
nodigd deze dienst mee te beleven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 22 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Soter en Cajus, 
martelaren. 
Vrijdag 23 april. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Georgius, martelaar. 
Zaterdag 24 april. 11.00 uur H. Mis, H. 
Fidelis van Sigmaringen, martelaar. 
Zondag 25 april. Derde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
gedachtenis van de Kruisdagen. Na 
de H. Mis de Litanie van alle Heiligen. 
Maandag 26 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Cletus en Marcellinus, pausen en 
martelaren. 
Dinsdag 27 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus Canisius, belijder en kerkleraar. 
Woensdag 28 april. 07.15 uur H. Mis, 
H. Paulus van het Kruis, belijder. 

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.

Sam’s Kledingactie
Afgelopen zaterdag, 17 april vond weer de halfjaarlijkse kledinginzame-
ling van Sam’s Kledingactie plaats. Een weliswaar koude maar zonover-
goten zaterdagmorgen. Ondanks de nog steeds voortwoekerende coro-
nacrisis werd er wederom een flinke hoeveelheid kleding ingezameld.

Met het geld wat deze kleding op-
brengt kan Cordaid Mensen in Nood 
de schoolkinderen in de Democrati-
sche Republiek Congo aan betere 
leeromstandigheden helpen.
Sam’s Kledingactie is hier dan ook 
heel erg blij mee en wil iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen heel har-
telijk bedanken.
Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie of over de gesteunde pro-
jecten, kijk op www.samskledingac-
tie.nl

Nogmaals hartelijk dank voor uw in-
zet en we hopen voor de volgende 
inzamelingsactie weer op u te kun-
nen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Team Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood

Geboren Tom
Al wandelend door de Mgr. Cuytenlaan kwamen we dit geboortebord te-
gen. Tom, welkom in Nuenen.

De geboorten van nieuwe inwoners 
in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen.

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

Ruim 130 collectanten  
haalden geld op voor  
‘iedereen een gezond hart’

Collecte Hart-
stichting brengt 
€ 13.168,27 op  
in Nuenen c.a.
De jaarlijkse collecteweek van de 
Hartstichting van 11 tot en met 17 
april heeft dit jaar € 12043,27 in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten opgele-
verd. Uitgesplitst: Nuenen: € 10391,01 
Gerwen € 1241,27 en Nederwetten 
€ 410,99. De Hartstocht georgani-
seerd door Ria van Happen heeft een 
sponsorbedrag opgeleverd van 
€ 1125,-. De hartstichting bedankt de 
collectanten en inwoners van harte 
voor hun bijdrage. Dankzij de giften 
werkt de Hartstichting aan concrete 
oplossingen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. Want iedereen 
heeft recht op een gezond hart.

Collecteren in coronatijd
Collecteren in coronatijd zag er an-
ders uit dan normaal. Collectanten 
konden op een verantwoorde manier 
met de collectebus aan de deur col-
lecteren. Daarnaast was het ook mo-
gelijk om te doneren via de Hartstich-
ting online collectebus.

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

Voor meer informatie: hartstichting.
nl, of organisatie Nuenen ca, Ria van 
Happen, tel: 040-2835570 en Nelleke 
van de Ven, tel: 040-2833182.

Een lesbox voor lesbos
Wat is een Lesbox? Dit is een hele blije doos met homemade lekkernijen 
voor het goede doel voor slechts tien euro! Met de opbrengst van de Les-
box wordt de stichting ‘Because We Carry’ gesteund in het helpen van 
zwangere en pas bevallen vrouwen op Lesbos. 

king van de katholieke en protestant-
se kerken in Nuenen in samenwer-
king met dorpsgenoten Anneke en 
Lianne Geerts, die al verschillende 
keren in de vluchtelingenkampen 
geholpen hebben en zij weten dus 
precies waar het geld terecht komt 
en dat het goed besteed is. 

Een box bevat vier zoete of hartige 
lekkernijen met een Grieks tintje. 
Lekker om zelf op te eten, of om ca-
deau te geven, bijvoorbeeld op Moe-
derdag! Een box reserveren doe je 
heel eenvoudig door te mailen naar 
Lesboxvoorlesbos@gmail.com. Dit 
kan tot 2 mei. Geef je naam en tele-
foonnummer door en het aantal 
boxen, waarbij dus kan worden aan-
gegeven of er voorkeur is voor zoet 
of voor hartig. 

Op zaterdag 8 mei tussen 15.00 tot 
17.00 uur kan de box worden opge-
haald bij de Regenboogkerk (Sport-
laan) in Nuenen. Graag contant en in-
dien mogelijk gepast betalen. Mocht 
het lastig zijn om de Lesbox op te ha-
len, dan leveren wij deze bij u thuis af.

De moeders op Lesbos zetten zich-
zelf op de laatste plek; wij, zetten hen 
op de eerste! 

Deze vrouwen vluchten uit hun eigen 
land, op zoek naar veiligheid. In hun 
vlucht belanden ze in een vluchtelin-
genkamp op Lesbos, een Grieks ei-
land. Na de grote brand van vorig jaar 
is de situatie er daar niet beter op ge-
worden. De zeer actieve stichting ‘Be-
cause We Carry’ heeft, naast de ande-
re werkzaamheden die zij hebben op 
de vluchtelingenkampen, een pro-
gramma opgestart speciaal voor 
zwangere en pas bevallen vrouwen in 
de kampen. Dit programma heet ‘I 
Carry’ en zorgt ervoor dat deze vrou-
wen zich gesteund voelen en de ken-
nis krijgen die helpend is bij het op de 
wereld zetten en verzorgen van hun 
kindje. Dit wordt gedaan door te zor-
gen voor gezonde voeding en uitde-
len van bijvoorbeeld luiers, kleertjes 
en een wiegje. Ook worden er work-
shops gegeven over dragen, baren, 
voeden en verzorgen en nog veel 
meer. Hiervoor is een fijne ruimte in-
gericht, de I-Carry trailer, waar de 
vrouwen ook ervaringen kunnen de-
len in een veilige en rustige omge-
ving. Even ontspannen in alle ellende. 

Het initiatief om op een creatieve en 
culinaire manier de vrouwen op Les-
bos te helpen is in handen van de 
werkgroep ontwikkelingssamenwer-
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LINDEBLAADJES

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 16

Horizontaal: 1 peervormige vrucht 6 sportpark 12 inwendig orgaan 13 bijbelse fi guur 14 als gast (afk.) 
16 bezinksel 18 ijver 19 als boven (afk.) 20 mejuffrouw 22 cilinder 24 ongebonden 25 spinrag 27 stijf 
29 voor 30 schoolonderzoek (afk.) 31 te zijner tijd (afk.) 33 woonschip 35 Nederduits (afk.) 37 varkenshok 
38 Japanse papiervouwkunst 39 hallucinerend middel 40 voorzetsel 41 biedt zich aan (afk.) 
42 Engelse omroep 44 karaat (afk.) 45 inzetstuk 47 land in Afrika 50 wees gegroet 52 plakmiddel 
54 water in Utrecht 56 bladgroente 58 operatiekamer 59 windrichting 61 bosgod 64 kroon (afk.) 
65 Zuid-Amerikaanse thee 66 witte vlek op paardenhoofd 68 kruiderij 69 hollen.
Verticaal: 1 kip (Maleis) 2 niet even 3 Criminele Inlichtingendienst 4 jaartelling 5 spoedig 7 vogelverblijf 
8 edik 9 aanwijzend vnw. 10 ego 11 in de buurt 15 normaliter 17 voormalige Belgische omroep 
18 nagerecht 19 bloem 21 pers. vnw. 23 herkomst 24 vrouwelijk (afk.) 26 bruto (afk.) 27 gespannen 
28 soort slang 29 paardenkracht (afk.) 30 sportartikel 32 zie ommezijde 34 gebogen been 
36 insecticide (afk.) 41 Binnenlandse Strijdkrachten 43 centiare (afk.) 46 ante meridiem (afk.) 
48 plechtige gelofte 49 Internationaal Monetair Fonds 51 Verenigde Staten 52 lui 53 stof 55 fi jn weefsel 
57 palm 59 genoeg 60 Europeaan 62 Algemeen Beschaafd Nederlands 63 troefkaart 65 motorschip (afk.) 
67 te zijner plaatse (afk.).

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

A L S M U F
S R A K E L D E G E L L
A R A K F A L E N L A V A
L E V O R IJ M S W IJ S
S T A T I E F I N T R I G E
A G I S T I R A N R

R E K E S T E S O P E T

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

Oplossingen wk 15
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

J A C K P O 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.

AMATI
ARREST
BRUTO
CHIEVRES
CIRCA
EISEN
FABRICEREN
GARAGECHEF
GEKKENWERK
GEMAK
GLAZENIER
KADET
KENIA
KRACHT
MONNIKSROB
OEROS
ONZIN
PIKANT
REBEL
ROEREI
SCHOK
SPALK
STEUN
TONDEUSE
UITSNEDE
VARIA
VENETIE
VOORLIEFDE
ZADEN
ZWEEP

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

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

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

8 4 7
9 3 1

4 7 9
6 4 5

8 7
7 9 8

6 4 3
9 6 5

1 9 2

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 14, Dhr. K. Kuijten, Eindhoven.

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

AANGEBODEN: huishou-
delijke hulp. Tel.nr. 06-21 70 
28 94.

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

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

TE KOOP GEVRAAGD:
Bedrijfsruimte met woon-
ruimte of de mogelijkheid 
tot het realiseren van woon-
ruimte. hklomp4@gmail.com

Heeft u een duur credit? 
Heeft u credit nodig? Met 
hypothecaire inschrijving. 
Informatie: creditnodig@
gmail.com

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)

Stichting Uit de Buurtfabriek 
viert 5-jarig jubileum
Wat begon als een kleine sociale buurtwerkplaats in een garage, is uitgegroeid tot 
een schoolvoorbeeld van Eindhovens Social Design. Maatschappelijk betrokken 
bedrijven, organisaties en particulieren weten Uit de Buurtfabriek te vinden voor 
maatwerkprojecten en kwalitatieve meubels van hout. Deze maand bestaat de 
stichting officieel vijf jaar. Tijd voor een terugblik.

ziekten, pensionado’s, designers, meu-
belmakers en andere vrijwilligers. Ie-
dereen helpt elkaar en samen maken 
wij prachtige kwaliteitsmeubels en 
projecten op maat. Ervaren meubel-
makers begeleiden de teamleden bij 
het maken van meubels, terwijl per-
soonlijke ondersteuning wordt gebo-
den door onze coach. Onze designer 
Fanny Griveau betrekt het team bij het 
ontwerpproces”. De verhuizingen en 
corona hebben veel impact gehad op 
de stichting. In 2020 moest de werk-
plaats door de coronamaatregelen een 
aantal weken haar deuren sluiten. Ron 
Krielen: “Dit was een groot gemis voor 
de teamleden, waarvoor het werken in 
de werkplaats, en daarmee de struc-
tuur in hun leven, zo belangrijk is. De 
opdrachten van bedrijven, particulie-
ren en sociale organisaties liepen terug 
en deze zijn juist hard nodig om de 
teamleden aan het werk te houden.” 
Begin 2021 werkte Uit de Buurtfabriek 
mee aan het initiatief ‘Hartverwar-
mend Samen’ van Samen voor Eindho-
ven, waarbij ze wensbomen maakten 
voor woonzorgcentra in Eindhoven. 
Ron Krielen: “Dit zijn hele dankbare op-
drachten die het hele team veel vol-
doening geven.” 

Het idee voor de stichting ontstond bij 
drie alumni van de Design Academy. 
Door het organiseren van activiteiten 
in de wijk de Doornakkers in Tongelre, 
wilden zij de behoeften van de wijkbe-
woners achterhalen. Daaruit bleek dat 
een groep kwetsbare wijkbewoners 
opleefde bij activiteiten waarbij iets 
tastbaars met de handen gemaakt 
werd. De oprichters, Ron Krielen, 
Minsung Wang en Conor Trawinski no-
digden deze buurtbewoners uit om sa-
men houten meubels te maken voor 
opdrachtgevers, in Conors garage. De 
formule waarin samengewerkt werd 
tussen designers, buurtbewoners en 
andere makers, bleek succesvol. Uit de 
Buurtfabriek was geboren. 

Kwaliteitsmeubels
Na zeven verhuizingen in Eindhoven 
vond Uit de Buurtfabriek in 2019 ein-
delijk een vaste plek. Terug naar waar 
het allemaal begon, in de Doornak-
kers. De werkplaats bevindt zich nu op 
het oude schoolterrein aan de 
Bloemfonteinstraat 64. Manager Ron 
Krielen: “Ons team bestaat uit een bon-
te mix van mensen met barrières tot 
werk, mensen met autisme, herstel-
lend van depressie, burn-out of andere 

Lentewandeling IVN Nuenen

Coronaproof op pad    
in het Nuenens Broek
Na een succesvolle doe-het-zelf-wandeling vorige 
maand organiseert IVN Nuenen op zondag 25 april 
opnieuw een buitenactiviteit voor jong en oud. In 
het Nuenens Broek wandel je, veilig binnen de co-
ronaregels, met (maximaal) twee personen of je ei-
gen huishouden. 

De natuurgidsen hebben een leerzame doe-het-zelf-
route in het mooie natuurgebied uitgezet. Onderweg 
kom je onder andere meer te weten over knotwilgen, de 
witte en paarse dovenetel, sterrenkroos, paardenbloe-
men, fluitenkruid, spechten in populieren en slaapplaat-
sen van reeën. De tocht is leuk voor jong en oud. Kinde-
ren kunnen onderweg natuurbingo spelen.
Het start- en eindpunt ligt op de driesprong Eiken-
laan-Lissevoort-Broek. Er is voldoende parkeergele-
genheid, maar op de fiets of te voet komen is natuur-
lijk beter.
Voor noodzakelijke publieksspreiding is het mogelijk 
om tussen 10.00 en 17.00 uur te starten. Is het op be-
paalde momenten of plaatsen toch te druk, loop dan 
door en/of houd voldoende afstand.
Vriendelijk verzoek om bij het startpunt op de turflijst 
aan te geven met hoeveel personen jullie zijn, zodat 
het aantal bezoekers over de dag geïnventariseerd 
kan worden.
Bij het startpunt vind je ook de antwoordformulieren 
voor de natuurbingo. Breng zelf een pen of potlood 
mee! Aan het eind van de route kun je het formulier 
weer inleveren.
De route is ca. 2 kilometer lang en met bordjes uitge-
zet over paden die goed begaanbaar zijn. Wil je de ul-
tieme Broek-ervaring? Loop dan de verlengde route 
van +1 kilometer. Hiervoor zijn waterdichte schoenen 
of laarzen een must!
Kom met maximaal 2 personen of je eigen huishou-
den en houd je aan de geldende coronaregels.
Gedurende de dag zullen verschillende IVN-gidsen 
rondlopen in het gebied.

Info: ivnnuenen@gmail.com. of www.ivn.nl/nuenen

Natuurfotowedstrijd   
‘seizoenen’ bij 50-jarig  
bestaan IVN Geldrop
Een natuurfotowedstrijd maakt deel uit van de jubi-
leumactiviteiten van IVN Geldrop. De twaalf beste 
seizoensfoto’s worden met naamsvermelding opge-
nomen in een natuurkalender. De makers ervan ont-
vangen gratis een kalender en voor de beste foto is 
er ook een cadeaubon van de plaatselijke midden-
stand. Alleen amateurfoto’s die in Geldrop of directe 
omgeving gemaakt zijn dingen mee naar deze prijs. 

Fotogenieke natuur - maar verstoor die niet!
Geldrop kent veel prachtige natuur binnen de ge-
meentegrenzen en net daarbuiten. Fotografen zijn 
niet per se gebonden aan landschappen. Ook foto’s 
van in onze (buur)gemeente voorkomende wilde die-
ren, planten en andere organismen kunnen op de ka-
lender een plaats veroveren. Vanzelfsprekend is het 
niet de bedoeling om de natuur te verstoren.

Reglement
Alleen foto’s van amateurfotografen komen in aan-
merking voor opname in de kalender en de extra prijs: 
een cadeaubon van de lokale middenstand. Iedere 
deelnemer mag drie foto’s insturen, genomen in 2020-
2021. De langste zijde meet minimaal 3000 pixels en 
op de foto mogen geen namen, logo’s of teksten staan. 
Lichte bewerking is toegestaan. Zo mag men de be-
lichting aanpassen, de horizon rechttrekken en een 
uitsnede maken. De foto’s worden beoordeeld door 
een jury die bestaat uit leden van de Werkgroep Na-
tuurfotografie van IVN Geldrop. Juryleden zijn van 
deelname uitgesloten. 

Inzenden
De foto’s kunnen tot 30 september 2021 digitaal als 
jpeg-bestand naar foto.ivngeldrop@gmail.com ge-
stuurd worden, met in de naam van het bestand de fo-
tograaf en de maand waarin de foto is gemaakt. Per 
foto verlangt IVN een korte beschrijving en de fotolo-
catie. Het verhaal achter de foto mág men toevoegen, 
noodzakelijk is de vermelding van naam en woon-
plaats. Voor verdere informatie en wedstrijdvoorwaar-
den zie www.ivn.nl/geldrop

Jubileum
Vanwege de huidige maatregelen wordt het jubileum 
niet groots gevierd. Van 15 april tot 15 mei organiseert 
de stichting een aantal leuke acties via social media. 
Op de vernieuwde website www.uitdebuurtfabriek.nl 
is de eigen designmeubel collectie en een greep uit de 
maatwerkprojecten te zien.
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Nacht van   
de Vrijheid 2021
Maak een stap, vele stappen en breng 
twee mooie doelen samen: het vie-
ren van vrede en vrijheid en tegelij-
kertijd geld ophalen voor Amnesty 
International. Ook dit jaar is er geen 
mogelijkheid om de Nacht van de 
Vrijheid te vieren zoals we dat al vele 
jaren gewend zijn. Wij vinden het be-
langrijk om toch op 4 mei de slachtof-
fers van WO2 en andere oorlogen te 
gedenken, en 5 mei de vrijheid te vie-
ren. Vandaar, een stappenplan….

Wandelroutes
We nodigen je uit om in beweging te 
komen voor vrede en vrijheid door te 
gaan wandelen. Vind een mooie lan-
ge wandeling. Of maak gebruik van 
één van de wandeltochten die we 
speciaal uitgestippeld hebben om tij-
dens de Bevrijdingsdagen te lopen. 
Deze routes hebben een link met ge-
beurtenissen tijdens WO2. Je vindt ze 
op onze website www.nachtvande-
vrijheid.amnesty.nl onder routes (of 
https://is.gd/PHXLd9). Ook de 60 km 
route, die we normaal tijdens de 
Nacht van de Vrijheid afleggen, is hier 
te vinden. Ga lopen, alleen, met 
vrienden of met familie. Ga de uitda-
ging aan en ga stappen! 

Wandel voor Vrede en Vrijheid
We vragen je daarnaast om geld te 
doneren, of je eigen sponsoractie te 
starten. Benader mensen uit je ken-
nissenkring om je financieel te on-
dersteunen. Hiervoor is onze actiepa-
gina beschikbaar: https://actie.am-
nesty.nl/project/nacht-van-de-vrij-
heid-2021 (of https://is.gd/eIgySg). 
Hoe langer de wandeling, hoe groter 
de inspanning, hoe meer geld je bij 
elkaar loopt. De opbrengst gaat naar 
ondersteuning van mensenrechten-
activisten.

Zorgpad voor vage pijnklachten 
in nek, schouder en hand
Het Catharina Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een 
succesvol zorgpad ontwikkeld voor patiënten met het neurogeen thora-
cic outlet syndroom (NTOS). Patiënten met NTOS hebben uiteenlopende 
klachten van de nek, schouder, arm en/of hand die worden veroorzaakt 
door beknelling van de zenuwbundel in de schouderregio.

Catharina Ziekenhuis. Onderzoek 
onder 856 patiënten die de diagno-
se NTOS kregen, laat zien dat onze 
aanpak helpt om tot een passende 
behandeling te komen. Bij 39% van 
de patiënten met NTOS bleek ge-
specialiseerde fysiotherapie een 
goede behandeling te zijn en was 
een operatie niet nodig. Bij de reste-
rende 61% van de patiënten werd 
een operatie, een zogenaamde tho-
racic outlet decompressie, uitge-
voerd.

Kwaliteit van leven
In totaal werden 274 patiënten ge-
volgd waarbij deze operatie is uitge-
voerd om de functie van de arm en 
de kwaliteit van leven te meten. Deze 
resultaten werden vergeleken met 
de situatie vóór de operatie. Er werd 
een significante verbetering van de 
armfunctie en kwaliteit van leven ge-
zien na de operatie. In totaal had 72% 
van de patiënten geen of minimale 
restklachten. 

Lovend over resultaten
Deze uitkomsten zijn een eerste stap 
naar een volledig wetenschappelijk 
bewezen zorgpad voor NTOS patiën-
ten. De verwachting is dat deze stu-
die bijdraagt aan het erkennen en 
herkennen van NTOS als ziektebeeld. 
Daarbij wordt de vergelijking van re-
sultaten uit andere ziekenhuizen be-
ter mogelijk door de toepassing van 
het zorgpad uit het Catharina Zie-
kenhuis. Patiënten met klachten die 
kunnen wijzen op NTOS kunnen na 
analyse door een neuroloog in de ei-
gen regio worden doorverwezen 
naar het gespecialiseerde TOS-team 
in het Catharina Ziekenhuis.

Door de complexiteit van de diagno-
se, onduidelijke naamgeving en kwa-
litatief matig wetenschappelijk on-
derzoek, wordt dit ziektebeeld door 
veel artsen niet erkend of herkend. In 
het Catharina Ziekenhuis is enkele ja-
ren geleden een zorgpad opgesteld 
waar op een effectieve en efficiënte 
manier kan worden vastgesteld of 
een patiënt NTOS heeft of niet.

Van loket naar loket
“Patiënten met NTOS die bij ons ko-
men zijn vaak jarenlang met hevige 
pijn van loket naar loket gestuurd. 
Vanwege de onbekendheid en com-
plexiteit van het ziektebeeld werd 
de juiste diagnose vaak niet gesteld. 
Voor patiënten vaak erg frustre-
rend!”, zegt Niels Pesser, onderzoe-
ker binnen het TOS-centrum. “Een 
paar jaar geleden hebben we met 
een team van vaatchirurgen, neuro-
logen, fysiotherapeuten, radiolo-
gen, pijn-anesthesisten en orthope-
den een nieuw zorgpad ontwikkeld, 
en wat blijkt: met succes!”, zegt neu-
roloog dr. Bart van Nuenen van het 

Jeugd mix-toernooi bij   
basketbalvereniging Achilles’71
Aankomende zaterdag organiseert basketbalvereniging Achilles’71 bui-
ten een mix-toernooi voor de jonge jeugdleden van de club. Dit toernooi-
tje zal vanaf 12.30 uur plaatsvinden op het basketbalveldje naast sport-
hal De Hongerman en ongeveer drie uur duren.

heid gebleken, maar dit heeft de 
jeugd van Achilles’71 er niet van 

In de zaal basketballen is de afgelo-
pen tijd landelijk nog geen mogelijk-

Jeugd mix toernooi bij Achilles ’71

BCL kijkt reikhalzend uit  
naar ‘stap 2’
“Als de coronasituatie het toe laat”. Onder die voorwaarde heeft de rege-
ring een stappenplan ontwikkeld voor de komende afbouw van de corona-
maatregelen. Badminton Club Lieshout kijkt in dit stappenplan reikhal-
zend uit naar stap 2: op 11 mei zouden immers de accommodaties voor bin-
nensport heropend kunnen worden: “als de coronasituatie dat toe laat”.

Stap 2 ker dat stap 2 ook werkelijk genomen 
zal gaan worden. Nu wordt aangege-
ven dat de binnensport-accommo-
daties, onder voorwaarden in stap 2 
zullen heropenen. Helaas is nog ner-
gens terug te vinden wat de voor-
waarden zullen zijn. Kortom, nog 
veel onzekerheid, maar wél een licht-
punt om op te richten.

Reikhalzend
Tot stap 2 genomen zal worden en de 
binnensport-accommodaties open 
zullen gaan zal de jeugd van BCL op 
het parkeerterrein van sporthal de 
Klumper blijven badmintonnen. Tot 
die tijd zullen ze zich zeker vermaken 
met het leuke spel. Tóch kijken alle 
badmintonners reikhalzend uit naar 
stap 2 en naar 11 mei: dat zou de da-
tum zijn waarop ze wellicht weer in de 
sporthal aan de slag zouden kunnen 
“als de coronasituatie het toelaat”.

Op 11 mei, bij stap 2, zouden ook de 
mogelijkheden voor de buitenspor-
ten verruimd worden, onder voor-
waarden. Dat lijkt echter geen gevol-
gen meer te hebben voor de Lies-
houtse badmintonners, die nu buiten 
hun sport bedrijven. Als de sporthal 
immers weer geopend wordt zullen 
de badmintonners snel weer naar 
binnen verhuizen. Badminton is im-
mers een leuk spel voor buiten, maar 
daar is de vereniging niet voor opge-
richt. BCL staat voor de snelle en in-
tensieve sport en die wordt binnen, 
in de sporthal, beoefend. 
Zoals met alles in deze coronapande-
mie is ook deze stap nog lang niet ze-
ker. Het is nog niet zeker dat op 11 
mei stap 2 gezet wordt in het stap-
penplan. Het is nog niet zeker wat er 
exact toegestaan zal worden bij in-
gang van stap 2 en het is nog niet ze-

De jeugd van BCL speelt voorlopig buiten op het parkeerterrein van sporthal ‘De Klumper’

Het belang van een goed hoofdkussen!
Wellicht herken je het; woelen in bed en samen met het hoofdkussen 
een gevecht aangaan dat meestal door het hoofdkussen gewonnen 
wordt. Of ben jij ook degene die het kussen altijd mee op vakantie 
neemt omdat het anders maar de vraag is of je überhaupt wel aan sla-
pen toekomt?

Met die vraag kunnen al makkelijker 
keuzes gemaakt worden. De ‘winke-
laar’ wil graag een hoofdkussen heb-
ben met losse vulling die in zijn of 
haar positie gebracht kan worden met 
wellicht de optie om materiaal eruit te 
kunnen halen of eraan toe te voegen. 
Degene die een constante steun wil, 
kiest vaak voor een vormvast kussen 
al of niet voorzien van een extra nek-
steun. Daarnaast zijn er tal van keuzes 
in materialen. Vaak synthetisch, kapok 
of dons voor de losse vullingen en tal 
van vormen van traagschuim en latex 
(zoals talalay en natuurlatex) als vorm-
vaste hoofdkussens.

Zo blijkt maar weer hoe persoonlijk en 
belangrijk een goed hoofdkussen is 
en het bijna onmogelijk is om zomaar 
een kussen te kopen. Het best kun je 
hiervoor naar een beddenspeciaal-
zaak gaan. Zij hebben de ervaring en 
een ruime keuze aan hoofdkussens. 
Informeer bij de specialist naar het 
hoofdkussen dat het best bij jou past 
en bij de meeste bedrijven bestaat de 
mogelijkheid om een kussen een 
week, meestal kosteloos, te testen.

Veel mensen onderschatten wat 
het effect van een hoofdkussen is. 
Besef dat het matras ongeveer 70-
75% van het ligcomfort voor zijn re-
kening neemt en vervolgens toch 
nog een 25-30% van het ligcomfort 
door het hoofdkussen opgevangen 
wordt. Het hoofdkussen zorgt er-
voor dat het hoofd, de nek maar ze-
ker ook de schouders goed onder-
steund worden. Is het kussen te 
zacht dan zal de schouder harder 
op het matras drukken, de nek krom 
naar beneden liggen en het hoofd 
daardoor te veel zakken. Daar te-
genover staat een te hard kussen 
waarbij de schouder wel de steun 
krijgt maar de nek en het hoofd te 
hoog komen te liggen. Beide aspec-
ten kunnen ervoor zorgen dat je 
last krijgt van je nek en/of hoofd. 

Het is dan ook belangrijk een hoofd-
kussen te hebben dat past bij jouw 
postuur, bij je lighouding, het soort 
bed en bij je persoonlijke voorkeur. 
Ben je breed geschouderd dan zal 
de behoefte vaak een dikker kussen 
zijn terwijl een zacht bed ervoor 
zorgt dat je eerder een dunner kus-
sen wilt gebruiken. Daarnaast is het 
belangrijk om zelf na te gaan hoe je 
je kussen gebruikt. Ben je iemand 
die graag met het kussen ‘winkelt’ 
en het kussen in elke houding ‘mee-
sleurt’ of ben je iemand die rustig 
ligt en ook wil dat het kussen een fij-
ne constante steun geeft?

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

De beddenspecialist

Verbetering kwaliteit lokale omroepen vergt 
meer geld en nieuwe wet- en regelgeving

weerhouden om wekelijks weer ac-
tief met basketballen bezig te zijn. 
Het buitenveld in Nuenen-Zuid dat 
afgelopen zomer twee baskets heeft 
gekregen wordt bij goed weer weke-
lijks actief gebruikt door de club en 
de voorbereidingen voor de compe-
titie van volgend seizoen zijn in volle 
gang.

Om toch alvast weer een beetje van 
de verenigingssfeer en competitie te 
proeven, leek dit voor het Achilles’71 
bestuur het uitgelegen moment voor 
een mixtoernooi. De jeugd zal onder-
ling in teams van verschillende leef-
tijden verdeeld worden. Hoe jonger 
de speler, hoe meer punten een score 
van deze speler waard zal zijn. De 
wedstrijden worden gespeeld in 4 te-
gen 4 format op een half veld binnen 
10 minuten doorlopende tijd. Elk 
team krijgt ook 1 seniorenlid toege-
wezen als teamgenoot, maar het se-
niorenlid kan zelf geen punten ver-
dienen voor zijn/haar team.

In totaal zullen acht gemixte Achil-
les’71 teams op zaterdag onderling 
strijden voor een eerste plaats op een 
dag vol competitie. Het beloofd weer 
een hele mooie dag te worden voor 
basketballend Nuenen.
  

Er valt veel te verbeteren aan de omstandigheden waaronder lokale omroe-
pen opereren: De afhankelijkheid van gemeenten voor de basisbekostiging 
blijkt niet zelden een probleem, de hoogte van die bekostiging zit vaak op het 
niveau ‘te weinig om te leven, te veel om te sterven’, en bovendien is de wet- en 
regelgeving rond lokale omroepen op sommige punten ondoorzichtig.

Dit zijn enkele conclusies uit het rap-
port ‘De lokale omroep op stoom: de 
weg naar professionalisering’ dat het 
Stimuleringsfonds voor de Journalis-
tiek deze week publiceert. Het rapport 
is het resultaat van een jaar lang on-
derzoek in het kader van de pilot Pro-
fessionalisering Lokale Omroepen. 
Binnen deze pilot hebben twintig pro-
jecten bij in totaal 26 lokale omroepen 
met steun van het Stimuleringsfonds 
een jaar lang geëxperimenteerd met 
het toevoegen van journalistieke pro-
fessionals aan hun redacties.

Volgens het Stimuleringsfonds zijn 
helderheid over het wettelijk kader 

waarbinnen de lokale omroepen 
opereren, het verhogen van de basis-
bijdragen, het voorkomen van afhan-
kelijkheid van gemeenten en profes-
sionalisering nodig om lokale omroe-
pen - al dan niet in samenwerkings-
verbanden - een volwaardige rol te 
laten spelen op gebied van lokale 
nieuws- en informatievoorziening.

Binnen de pilot die door het Stimule-
ringsfonds wordt uitgevoerd, is dui-
delijk zichtbaar hoe positief de in-
vloed is van professionele journalis-
tieke krachten die aan lokale omroe-
pen worden toegevoegd. Het 
nieuwsaanbod bij deze omroepen 

werd meer divers, beter toegespitst 
op de verschillende kernen in het 
verzorgingsgebied van de omroep 
en de online bereikcijfers namen toe.

Om het netwerk van lokale omroe-
pen te versterken, doet het Stimule-
ringsfonds een achttal aanbevelin-
gen aan het Ministerie van OCW. Zo 
dient de lokale omroep de verplich-
ting te krijgen om nieuws te brengen 
en dient de verplichting om op alle 
platformen (radio, tv en internet) ac-
tief te zijn te worden losgelaten. 
Daarnaast moet de minimale bijdra-
ge uit het Gemeentefonds omhoog: 
naar 2 euro per inwoner.

Het volledige onderzoeksrapport en 
de aanbevelingen die hier uit voort-
komen leest en download u op de 
website van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek www.svdj.nl
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’s Heeren Loo zoekt 
begeleiders in Nuenen

Mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking vinden het soms lastig de wereld om hen heen te 

begrijpen. Contact maken met anderen en het aangaan van gezonde relaties kost soms moeite. Vaak  

hebben ze een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Jij weet hoe je met deze kwetsbare doelgroep om moet 

gaan. Met jouw kennis en ervaring zoek je samen naar mogelijkheden om competenties aan te leren, zodat de 

cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Om dit te bereiken werk je nauw samen met familie en andere 

disciplines.

Wat is jouw manier?
Iedere cliënt is uniek. Iedere begeleider ook. Want jouw manier van begeleiden is anders dan die van  

je collega. Ben jij een begeleider met humor, met eindeloos geduld of juist met veel energie?  

Misschien ontdek jij net dé manier om een cliënt te stimuleren, om hem aan het lachen te maken en te laten 

groeien. Dat is waar we het voor doen!

Reageren?
Ga dan naar www.sheerenloo.nl/vacatures/873119

Heb je vragen? 
Heb je vragen over deze vacature of wil je weten welke mogelijkheden er zijn  

als flexwerker of vakantiekracht? Neem dan contact op met  

Mirjam Bos (Manager Zorg), via telefoonnummer 06 - 51 14 33 62.  

Of met een van onze recruiters. Dit kan telefonisch of via een WhatsApp bericht: 

Maaike Schouten 06 - 20 69 04 30 of 

Iris de Rijk 06 - 12 05 16 06

Wil jij investeren in een duurzame relatie met mij?

Ga naar 

sheerenloo.nl/

werken bij
Wil jij investeren in een duurzame relatie met mij?  
Zodat ik vertrouwen krijg in mezelf en mijn omgeving. 
Wil jij samen met mij werken aan een goede samenwerking en 
mijn toekomst?
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