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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

Vijf koninklijke 
onderscheidingen 
in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

WEGENS DE MEIVAKANTIE 
IS PRAKTIJK BOEK

GESLOTEN VAN:
10 MEI t/m 14 MEI 

De letterverdeling is als volgt:
A-K:    Huisartspraktijk van de Top, 

Hoge brake 72A, tel. 2837083.
  L-Z:    Praktijk Anderegglaan, 

Anderegglaan 14,  tel. 2837475.

In het weekend/avond en nacht bij spoed 
contact opnemen met de spoedpost: 

088-8765151

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

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Kleurrijke 
Toerclub 
Nuenen al 
25 jaar actief

KidsPlaza 
Spelletjes 
Drive-In
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Elke zondag open 
Nuenen Kapperdoesweg 8

1.89

Reuze 
vlijtige lies
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 
2.49

Wethouder Caroline van Brakel:

“Willen we Nuenen leefbaar houden, 
dan moeten we keuzes maken”

nu in beeld in de vorm van drie scena-
rio’s die binnen de studie Leefbaar-
heid en bereikbaarheid zijn ge-
schetst. Weliswaar grove schetsen, 
maar ze bieden meer dan voldoende 
input om tot goede besluiten te ko-
men. “Bovendien zijn het drie zeer uit-
eenlopende scenario’s”, benadrukt 
Van Brakel. “Dat is belangrijk; goed 
voor de discussie.”

Nu het probleem rond de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid in 
kaart is gebracht, is het tijd om in oplossingen te denken. Daarover boog 
de projectgroep van de gemeente en de provincie zich de afgelopen we-
ken. Resultaat zijn drie schetsen van mogelijke scenario’s. Caroline van 
Brakel, wethouder mobiliteit, licht ze toe.

Deze afbeelding schetst scenario 1A in een kaart van Nuenen. Scenario 1A is één van de 
drie scenario’s. De volledige afbeeldingen van scenario’s en bijbehorende toelichtingen 
vindt u op onze website: www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid

Scenario: focus op �ets 
en openbaar vervoer
“In het eerste scenario gaan we Nue-
nen en de regio verleiden tot meer 
gebruik van fiets en openbaar ver-
voer. De alternatieve vervoerswijzen 
staan voorop. Zo proberen we verde-
re groei van het autoverkeer en daar-
mee leefbaarheidsverslechtering te 
temperen. Kernelementen zijn bij-
voorbeeld snelfietsroutes en het ver-
sterken van het openbaar vervoer. 
Het autoverkeer wikkelen we af bin-
nen de bestaande wegen. In dit sce-
nario kijken we ook hoe we de leef-
baarheid en ruimtelijke kwaliteit op 
en nabij de bundelroutes kunnen 
verbeteren.”

Scenario: ruimte voor de auto 
op bestaande tracés
Het tweede scenario richt zich wel op 
meer ruimte voor autoverkeer binnen 
het bestaande wegennet. “Daarbij kij-
ken we naar een (beperkte) uitbrei-
ding van de capaciteit. Denk aan ver-
betering van de doorstroming, extra 
opstelstroken en het ongelijkvloers 
maken van kruisingen met fietsver-
keer. Maatregelen voor fietsverkeer, 

openbaar vervoer, overstapmogelijk-
heden en andere slimme maatrege-
len zijn aanvullend. Daarnaast kijken 
we ook in dit scenario naar verbete-
ring van de leefbaarheid (verkeers-
overlast) en ruimtelijke kwaliteit op 
en nabij de bundelroutes.”

Scenario: een nieuw tracé
Waar de eerste twee scenario’s uitgin-
gen van een oplossing op bestaande 
tracés, gaat het derde scenario uit 
van de aanleg van een nieuw tracé. 
“In dit scenario leiden we autover-
keer om via een nieuwe, oostelijke 
route. Voorwaarde is wel dat er een 
optimale inpassing komt met het 
landschap en de bebouwing. Maar 
het biedt weer nieuwe mogelijkhe-
den in de kern van Nuenen”, aldus de 
wethouder. Ze realiseert zich de gro-
te impact van dit scenario. “Boven-
dien moeten we kijken hoe het past 
in de nieuwe omgevingsvisie. De 
haalbaarheid is dus nog een vraag.” 
Toch vindt ze het belangrijk om ook 
dit scenario te onderzoeken. “Natuur-
lijk. Het houdt de discussie scherp. Ik 
vind dat we alle kansen moeten be-
kijken. Dat is noodzakelijk om de bes-
te keuze te kunnen maken.”

Enquête en e�ecten
Wat zijn de vervolgstappen? “We be-

Gemeente Nuenen 

Worstenbroodjesactie bij Jumbo Ton Grimberg

Van-Tess-tic!
Zaterdag 1 mei tussen 10.00 en 17.00 uur worden bij Jumbo Ton Grim-
berg in Nuenen speciale worstenbroodjes verkocht in het kader van de 
actie Van-Tess-tic! 

Meer acties voor Tess
De worstenbroodjesverkoop is niet 
de enige actie die voor Tess op touw 
wordt gezet. Nichtje Fenne trapte de 
actie af met een flessenactie in Son en 
Breugel, waarmee ze ruim 1.000 euro 
ophaalde. Ook op de crowdfunding-
site wordt door heel veel lieve men-
sen gedoneerd. Die bijdragen zijn erg 
welkom, omdat een nieuwe rolstoel-
bus 40 tot 50 duizend euro kost.

Als het kan binnen de coronamaatre-
gelen, wordt op 18 juli een actiedag 
gehouden met een spinningmara-
thon, mede georganiseerd door Feel 
Fit Center. Een veilingsite is in de maak 
met unieke items om op te bieden, 
zoals gesigneerde shirts van PSV en 
Steven Kruiswijk, twee jacks van bas-
ketballegende Rik Smits, limited edi-
tions van ‘Spicy Chef’ Soenil Bahadoer, 
enzovoorts. Meer informatie is te vin-
den op facebook.com/vantesstic.

Ideeën welkom
Wie nog goede ideeën heeft om geld 
in te zamelen voor Tess’ rolstoelbus, 
kan op de Facebookpagina een be-
richtje achterlaten. Alle hulp is wel-
kom. Maar nu eerst zaterdag de wor-
stenbroodjesverkoop om hopelijk 
weer een mooi bedrag aan de pot te 
kunnen toevoegen.

De familie van Tess is deze inzame-
lingsactie gestart om de ouders van 
de peuter bij wie onlangs spierziekte 
SMA type 2 is vastgesteld, te onder-
steunen. Zij moeten er juist nu voor 
hun dochtertje kunnen zijn en zo min 
mogelijk zorgen hebben om ‘prakti-
sche’ zaken. Tess zal waarschijnlijk 
nooit kunnen lopen en afhankelijk 
zijn van een rolstoel. Behalve dat een 
ander huis gezocht moet worden, is 
ook een rolstoelbus (vandaar ‘Van’, 
bus in het Engels) noodzakelijk. En 
daarvoor is helaas geen vergoeding 
beschikbaar.

Tesskes speciaal
Remco Beekman, de bakker die altijd 
de #VRRKKS lekkere Brabantse wor-
stenbroodjes voor Jumbo Ton Grim-
berg bakt, maakt speciaal voor deze 
actie kleine worstenbroodjes die de 
naam ‘Tesskes speciaal’ dragen.

Plantenbieb            
in Gerwen
Planten-liefhebbers opgelet, er is nu 
ook een plantenbieb in onze buurt. 
Op de Geestakker in Gerwen (num-
mer 14) hebben wij een plantenbieb 
gemaakt. Daar kunt u een stekje, 
plantje of zaden achterlaten en om-
ruilen voor iets anders. Zo kan ie-
dereen iets leuks kiezen voor een vro-
lijke tuin of in huis. We hebben al 
groenteplanten, kruidenplanten en 
mooie bloemen. We zorgen goed 
voor de planten in de bieb en geven 
ze elke dag water.  Bent u op zoek 
naar een nieuw plantje? Of heeft u 
stekjes over? Kom eens kijken en rui-
len bij onze plantenbieb!

Groetjes van Janna en Mette

“Vooropgesteld: we moeten iets doen 
als het gaat om verkeersleefbaarheid 
en bereikbaarheid. Willen we Nuenen 
leefbaar en groen houden, dat is ook 
de wens van de gemeenteraad, dan 
moeten we keuzes maken. Alle prog-
noses wijzen uit dat het alleen maar 
drukker wordt. Dat stoppen we niet. 
Het is dus niet vrijblijvend”, aldus de 
wethouder. De mogelijke keuzes zijn 

palen ten eerste per scenario de ef-
fecten op verkeer, leefbaarheid en 
kosten. Daarnaast is er vanaf volgen-
de week een enquête onder de inwo-
ners om te onderzoeken hoe zij te-
gen de scenario’s aankijken. De 
uitkomsten daarvan rapporteren we, 
samen met de onderzoeken naar de 
effecten, in het uiteindelijke advies 
aan de gemeenteraad. Daar moet het 
besluit vallen welk scenario de voor-
keur krijgt. Dit wordt vervolgens uit-
gewerkt. De schetsen zijn dus nog ze-
ker niet het eindbeeld.” 
De geschetste scenario’s en een uit-
gebreide toelichting daarop leest u 
op onze website: www.nuenen.nl/
studie-verkeersleefbaarheid-en-
bereikbaarheid.
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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:

In elke lege batterij zit nog een plus, 
inleveren dus! HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

MILIEUSTRAAT
Belangrijke wijziging in onze gratis brenghoek!
Zoals u weet heeft Nuenen een gratis brenghoek die 24/7 
bereikbaar is. Deze hoek is bedoeld voor een aantal gratis 
afvalstromen. We merken dat bezoekers snel even hun 
afval/grondstof bij de gratis brenghoek neerzetten, terwijl 
de milieustraat gewoon open is. Onze medewerkers heb-
ben er een dagtaak aan om het afval/grondstof van de 
gratis brenghoek door te zetten naar de grote containers 
op de milieustraat. Het is handiger dat u het afval zelf naar 
de grote containers op de milieustraat brengt. Daarom 
hebben we besloten vanaf heden de toegangspoort van 
de gratis brenghoek te sluiten tijdens de openingstijden 
van de milieustraat. Dus: Milieustraat open? Dan is de gra-
tis brenghoek gesloten.

Hieronder de gratis afvalstromen: 
• Kleine elektrische apparaten, zoals batterijen, lampen
• Frietvet en -olie 
• Glas
• Papier en karton
• Plastic Metaal en drankkartons (PMD)
• Textiel en schoeisel
• Luiers en incontinentiemateriaal 
• Oud ijzer
• Verpakkingstempex (zuiver verpakkingstempex)

De gratis brenghoek is alleen bedoeld voor deze gratis 
afvalstromen. Veel te vaak tre£ en we hier helaas ook an-
dere vervuilde materialen aan, wat uiteraard niet de be-
doeling is. Wij vragen u om grote dozen plat te vouwen 
voordat u die in de rolcontainer doet, anders zit de con-
tainer meteen vol. 
De gratis brenghoek is niet bedoeld voor bedrijven, want 
zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsafval. 
De service dat u 24/7 uw gratis afval/grondstof kunt bren-
gen blijft bestaan, alleen de te gebruiken ingang is gewij-
zigd. 

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

TAXBUS
Aanpassing avondklok Taxbus per 28 april 2021 
Op 20 april is tijdens een persconferentie kenbaar gemaakt 
dat de huidige, landelijke avondklok per 28 april 2021 
wordt afgeschaft. De Taxbus gaat weer op de normale 
tijden rijden:

• Zondag tot en met donderdag van 07.00 tot 00.00 uur 
• Vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur

Het callcenter is bereikbaar tot de laatste reiziger is uitge-
stapt. Heeft u vragen over uw ritten, neem dan contact op 
via 0800 - 0234 795 .

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• De meeste autoritten minder dan 7 kilometer zijn.
• Deze afstand prima op de fi ets te doen is.
• De kans om nat te regenen minder dan 8% is.
• U met fi etsen direct bijdraagt aan betere luchtkwaliteit.
• Het fi etsen goed is als training: u blijft fi tter.

Ter info: www.iedereendoetwat.nl/mogelijkheden/fi etsen

ONLINE ENQUÊTE SCENARIO’S 
VERKEERSLEEFBAARHEID EN 
BEREIKBAARHEID

Vorige week informeerden we u over de resultaten van de 
online vragenlijst over de verkeersleefbaarheid en bereik-
baarheid (de probleemanalyse). Inmiddels zijn de schetsen 
van de drie scenario’s klaar. Deze scenario’s bevatten alle 
drie een groot pakket aan maatregelen die invloed hebben 
op de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Nue-
nen. Ook hierover hebben we een online enquête opge-
steld, bedoeld voor alle inwoners en ondernemers. We 
vragen per scenario in hoeverre dit volgens u een verbe-
tering is voor de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid 
van Nuenen. We hopen dat u de tijd neemt om de vragen 
te beantwoorden, zodat wij de input mee kunnen nemen 
in ons voorstel aan de raad.

Link naar de enquête (vanaf dinsdag 27 april): 
https://enquete.toponderzoek.com/nuenen
Meer informatie over de studie: www.nuenen.nl/studie-
verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid

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

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht Bibliotheek is dicht 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Winkels
Winkels voor 

levensmiddelen
Apotheek 
en drogist

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Vooraf bestellen 
en afhalen 

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

Winkelen op 
afspraak

Winkelen zonder 
afspraak

Winkelen zonder afspraak niet mogelijk

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

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

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

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

Zwemles 
t/m 12 jaar Binnensport Contact-

beroepen, zoals:
Binnensporten zijn verboden

Kapper 
op afspraak

De kapper is open op afspraak

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar
het buitenland Horeca

Afhalen en 
bezorgen

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

Restaurant 
en café

Kinderopvang Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open  

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

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

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als het goed moet zijn

Gepaneerde Schnitzels
“Diverse soorten” .................................4 stuks 6,95
Filet Americain
.......................................................... 150 gram 2,10
Kalfs Confettie
“Overheerlijke gehaktbal!”  ................per stuk 2,25
Spaans Kip Rolletje
“Kipfi let met Chorizo”  .........................4 stuks 7,45
Saté vlees
“Met GRATIS saté saus”  .................. 500 gram 7,95
Jubileum Burger
Runds Burger met: Gerookte Kip, 
geraspte kaas en gebakken uitjes  ........ 4 stuks 5,95

KOOPJE

KOOPJE

TOP

SPECIAL

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

  GRATIS 
BOODSCHAPPEN!

WIN € 500,- GRATIS      

BOODSCHAPPEN BIJ

*

Doe je boodschappen bij Jumbo Ton Grimberg Nuenen, schrijf je 
contactgegevens op de achterzijde van het kaartje en lever deze in bij Veldsink 
Advies, Nuenen. Uit alle kaartjes trekken we één winnaar die € 500,- op zijn/haar 
RegioBank betaalrekening krijgt gestort.

*Vraag op ons kantoor naar de actievoorwaarden.

Krijg jouw boodschappen gratis!  
In mei maak je kans op € 500,-.

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

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

*

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

The Famous Grouse 
       Scotch Whisky 0,7lt.  €13,95 

Estaro Rum 
Caribbean rum wit 0,7lt.  €10,95 

Hartevelt 
        Jonge jenever 1lt.     €12,50 
Erdinger of Paulaner 
Weissbier 0,5lt. per stuk    €1,25 
Aromo Carménère of 

Chardonnay Chili 
         5+1 gratis, per stuk    €6,95 

Acties geldig van 6 t/m 27 mei 

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-18.00 • Di t/m Vr 9.30-18.00 • Za 9.30-17.00

Nu de ideale tijd 
voor de nieuwste 

mode actueel,
apart én sportief.
Ook de grootste 

collectie in 
passende broeken.

2 mei 1961 - 2 mei 2021

Toon en Ida van 
Breemen-Geurds 
60 jaar getrouwd
Trots op hun twee zonen, één doch-
ter en vier kleinkinderen.
Komende uit Eindhoven, al tien jaar 
gelukkig in Nuenen.

Hier heu r ik thu i s©

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

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

De Twaalf Tuinen Tocht

Tuin 7
,,Onze tuin aan het Boord, Boord 47, 

bestaat uit meerdere tuinkamers. 
Alles is met elkaar verbonden via 

paadjes en laantjes. Rechts van het 
Parrotialaantje bijvoorbeeld, is een 
mediterrane tuin. Vervolgens is er 

dan een formele tuin, een prieel met 
rozen en een groente- en fruittuin. 
De topper is de Japanse tuin met 

drie vijvers. Dan is er een leuke sier-
grassentuin en voor de laatste, pas 

aangelegde tuin, wordt nog een 
naam gezocht. Wie weet wordt die 
gevonden tijdens de Twaalf Tuinen 
Tocht.….Welkom!!!!!” Dini en Matt 

Baten.

Hie s

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele belangrijke gebeurtenissen geweest. Heemkunde-
kring 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 aangevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

1886 bouw Sint-Elizabethsgesticht ‘Het Klooster’
Een monumentaal en markant gebouw dat sinds 1886 samen met de Heilige-Cle-
menskerk, de pastorie en de openbare lagere school, beeldbepalend is voor het 
Park in Nuenen.
Meer weten? Ga naar website NGN200.nl

KidsPlaza Spelletjes Drive-In
In de meivakantie organiseert KidsPlaza Helmond een Spelletjes Drive-In 
met het thema ‘Camping’.

harte welkom om dit geweldige feest 
mee te maken. Hiervoor moet je wel 
reserveren. Dit doe je door een mail-
tje te sturen naar helmond@kids-pla-
za.nl Vermeld daarin een reserve-
ringsnaam, met hoeveel kindjes je 
komt en op welke datum. Geef ook 
even aan of je wel of geen abonne-
ment bij KidsPlaza hebt. 

Je krijgt van ons een tijdblok terug 
waarop je verwacht wordt, dit is er-
gens tussen 12.00 en 17.00 uur. Om 
organisatorische redenen is het niet 
mogelijk om zelf een tijd te kiezen. Je 
hebt ongeveer 20 tot 30 minuten 
speeltijd nodig voor de drive-in.

Reserveer snel!
Houd er rekening mee dat er voor 
alle dagen een maximum capaciteit 
is, dus wees op tijd met reserveren. 
Voor jaarabonnementhouders is de 
drive-in gratis te bezoeken (wel re-
serveren). Voor niet-abonnement-
houders is de entree € 2,50 per kind. 
Ben je abonnementhouder en wil je 
de organisatie steunen, een vrijwilli-
ge bijdrage is altijd welkom. De orga-
nisatie zorgt voor iets lekkers voor 
alle kinderen. En uiteraard zijn er prij-
zen te winnen. Welke dat zijn, blijft 
nog even geheim.

Ben je ook zo benieuwd en heb je 
ook zin in een gezellige spelletjes-
middag, geef je dan nu snel op!

Tijdens deze drive-in kun je leuke 
spelletjes doen in de parkeergarage, 
die vanuit de auto gespeeld kunnen 
worden. De spelletjes zijn geschikt 
voor kinderen van alle leeftijden. Het 
is mogelijk dat heel kleine kinderen 
wat hulp nodig hebben. Uiteraard is 
het programma geheel coronaproof 
en worden alle maatregelen nage-
leefd die vanuit de overheid en het 
RIVM opgelegd zijn.

Reserveren gewenst
Het belooft nog meer spel- & spekta-
kel te worden dan de vorige keer. Er is 
volop muziek, dans, spel en een hoop 
gezelligheid. Jullie zijn allemaal van 

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)

Vacatures Rode Kruis Brabant-
Zuidoost

Collectanten   
en fondsenwerver  
gezocht!
Word collectant en doneer 2 uurtjes 
van uw tijd in de week van 13 tot 19 
juni. Als fondsenwerver zorgt u sa-
men met het fondsenwervers team 
voor donaties van particulieren, 
stichtingen en bedrijven.

Interesse? Bel 040-2443311 of check 
www.rodekruis.nl/brabant-zuid-
oost

Erik Verhoef geselecteerd 
voor The Sound of Eindhoven
De Nuenense gitarist Erik Verhoef is geselecteerd voor ‘The Sound of 
Eindhoven’. Hij hoopt met zijn soundtrack ‘Woyberna’ een originele in-
zending te hebben gedaan.

‘The Sound of Eindhoven’ daagt muzi-
kanten en producers uit om via een an-
them of soundtrack hun ode aan de 
stad te maken, een initiatief van city-
marketingorganisatie Eindhoven365 
in samenwerking met Edhv mede mo-
gelijk gemaakt dankzij acht sponsoren.

Erik: “Eindhoven had tot vorig jaar zo-
mer zijn eigen ‘schreeuwjezus’ Arnol 
Kox. Een bijzondere man, die met zijn 
rake oneliners het winkelend publiek 
een beetje wilde opvrolijken. Ik heb 
zijn inmiddels haast nostalgische 
stemgeluid gemengd met mijn gi-
taarspel, waarbij Arnol en ik beiden 
de ruimte krijgen. Het stuk is ge-
speeld op een gitaar uit 1970 en een 
modernere gitaar. Dit staat symbool 
voor een mengeling van oud en 
nieuw in de stad. De toekomst wordt 
vertegenwoordigd door voetballen-
de kinderen op de achtergrond. De 

industrial percussion verderop in het 
nummer staat voor Strijp-S. Luister 
het nummer helemaal af als je wilt 
weten waarom ik het ‘Woyberna’ heb 
genoemd!”

Juryprijs
De winnende track wordt door een 
deskundige vakjury officieel betiteld 
als de Eindhoven Anthem. Dit num-
mer wordt opgenomen in een pro-
fessionele opnamestudio, waarna 
deze wordt gereleased op de A-kant 
van het vinyl. Tevens wordt een vi-
deoclip opgenomen en ontvangt de 
artiest € 1.000,- prijzengeld.

Publieksprijs
Het nummer met de meeste stem-
men is de officiële publiekswinnaar. 
Van de ingezonden track wordt een 
opname in de studio gemaakt, die 
wordt uitgegeven op de B-kant van 
het vinyl. Ook ontvangt de winnaar 
een bedrag van € 1.000,-.

Stemmen kan tot 9 mei. Luisteren en 
stemmen kan via de webste: 
thesoundofeindhoven.nl

Veilig Verkeer Nederland District Brabant kiest nieuw bestuur

Vrijwilligers onontbeerlijk 
voor VVN
De ledenvergadering van het district Noord-Brabant van Veilig Verkeer 
Nederland heeft op 21 april ingestemd met het aantreden van een nieuw 
bestuur. Sinds enige tijd werd het bestuur gevormd door Jaap Visser en 
Geert Baltussen. Het werd tijd om weer een volledig bestuur te vormen en 
dat is nu gebeurd. 

Bart van de Hulsbeek uit Berlicum is 
de nieuwe vicevoorzitter. Hij zal zich 
specifiek gaan bezighouden met 
communicatie en publieke contac-
ten. Bart is verkeerskundige en bin-
nen zijn vakgebied gespecialiseerd 
in belangenbehartiging en commu-
nicatie. Geert Baltussen was de afge-
lopen jaren penningmeester en ver-
vangend voorzitter. Omdat hij later 
dit jaar naar het buitenland vertrekt, 
moest hij zijn bestuursfunctie neer-
leggen.

De komende tijd gaat het nieuwe 
bestuur aan de slag met een aantal 
speerpunten. Het versterken van 
het netwerk is daarbij het hoofd-
doel. Het contact met bestaande 
VVN-afdelingen en werkgroepen 
gaat verstevigd worden. Tegelijker-
tijd wil het nieuwe bestuur ook in 
gemeenten waar nog geen VVN-af-
delingen zijn, vaart maken met het 
uitbreiden van het netwerk. Dit 
moet leiden tot meer activiteiten 
van VVN in de provincie. Buiten de 
vereniging wordt bovendien geïn-
vesteerd in het bestuurlijk netwerk 
van de gemeenten, de provincie en 
belangenorganisaties.

De ledenvergadering had in oktober 
2020 aangegeven door te willen 
gaan met een organisatieopzet met 
een voltallig bestuur. Dat betekende 
dat er een nieuwe bestuursleden 
moesten worden gezocht en deze 
zijn gevonden. Hermann Werger uit 
Tilburg is de nieuwe voorzitter van 
het district. Hermann is van oor-
sprong jurist, met name bij de Kin-
derbescherming in Oost-Brabant en 
Noord-Limburg. 

Even voorstellen
Het VVN-districtsbestuur Brabant 
bestaat verder uit Jaap Visser uit Et-
ten-Leur. Hij is het bestuurslid dat 
doorgaat en heeft de taak van secre-
taris op zich genomen. Jaap heeft 
voor zijn pensioen vooral gewerkt 
als productieverantwoordelijke in 
de voedingsmiddelenindustrie. De 
laatste tien jaar was hij personeels-
manager. Vanuit het werk voor VVN 
op lokaal niveau is hij twee jaar gele-
den toegetreden tot het districtsbe-
stuur. Penningmeester van het nieu-
we bestuur is Bob Mook. Bob woont 
in Oosterhout en is gepensioneerd. 
Hij was sales manager automotive 
en doet nu veel vrijwilligerswerk. 

Van linksboven naar rechtsonder: Hermann Werger, Jaap Visser, Bart van de Hulsbeek, 
Bob Mook
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Nuenen 
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Nuenen
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 20-04-2021 EN 26-04-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Kerkstraat 36 Uitbreiden woning 
Frieda van Genniplaan 9 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven 158 Plaatsen dakkapel 
Eeneind 47 Brandveilig gebruik huisvesting 
 arbeidsmigranten
De Spijkert 23 Aanbrengen uitweg 
Dalkruiddreef 16 Wijzigen gevel 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 35 Terrasvergunning De Ko�  edrinkers
Berg 35 Uitbreiding terras De Ko�  edrinkers

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-04-2021 De Spijkert,  Ontwerp omgevingsvergunning

naast 21 2e fase oprichten woning, 
De Spijkert, naast 21 Nuenen c.a.

21-04-2021 Opwettenseweg Anterieure overeenkomst
132 realisatie kinderopvang en 

dagbesteding boerderij 
Opwettenseweg 132 te Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Belastingaangifte over 2020
Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst besloten om de aangifteter-
mijn te verlengen. 

Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
ook duurzaamheid bij ELI 
De commissie leefbaarheidsinitiatieven van de Dorpsraad Lieshout heeft 
ELI flink vooruit geholpen. Met een stevige donatie heeft ze bijgedragen 
aan de realisatie van led-verlichting voor de speel- en trainingsvelden 
van de Lieshoutse voetbalclub. Dorpsraad Lieshout is blij wat te kunnen 
bijdragen aan de hieraan verbonden duurzaamheid én verbeterde sport-
beleving voor de vele Lieshoutse voetballers.

waardoor het voetballen in de don-
kere avonduren véél prettiger is ge-
worden. ‘Is geworden’ wel te verstaan 
want deze week is de verlichting aan 
de allerlaatste lichtmast vervangen, 
waardoor het project afgerond is: 
een mooi moment om bij die opleve-
ring de bijdrage van de commissie 
Leefbaarheidsinitiatieven formeel 
aan ELI te overhandigen.

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

Gezamenlijk project
“Het project om over te stappen naar 
led-verlichting is een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen verenigin-
gen” vertelt Paul Donkers, secretaris 
en vicevoorzitter van ELI. “We heb-
ben gezamenlijk met ASV’33, Maria-
hout en Flamingo’s opgetrokken om 
zo tot de beste oplossing te komen” 
legt hij uit.

Een stap naar meer duurzaamheid
Mede door de bijdragen van sponso-
ren, waaronder Dorpsraad Lieshout, 
kon de mooie stap naar een duurza-
mer bestaan gemaakt worden. De 
led-verlichting verbruikt immers 
maar een fractie van de stroom die de 
conventionele verlichting voorheen 
verbruikte, waardoor de stroomreke-
ning de komende jaren fors lager uit 
zal gaan vallen. “Aangezien de over-
stap naar led-verlichting een grote, 
directe investering vergt is ELI de 
sponsoren -en dus ook de Dorpsraad 
Lieshout- zeer dankbaar voor de ste-
vige donatie” vult Paul aan.

Project afgerond
Overigens is dat niet de enige verbe-
tering: ook is de lichtkwaliteit en 
lichtopbrengst fors beter en hoger, 

Henny Bevers (l.) overhandigt namens de 
commissie Leefbaarheidsinitiatieven for-
meel de financiële ondersteuning aan 
Paul Donkers (r.), secretaris en vicevoor-
zitter van ELI.

“Elke druppel vasthouden en infiltreren waar deze valt”

Goed voorbeeld doet (hopelijk) volgen;
Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met droge 
zomers, met als gevolg een steeds groter tekort aan water. Vooral de land-
bouw, natuur als het bebouwde gebied hebben de afgelopen jaren in het 
gebied van Waterschap De Dommel veel hinder ondervonden van deze 
ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot een ongewenste situatie, waar we 
iets aan moeten doen.

Ook de gemeente Nuenen is verant-
woordelijk voor de klimaatadaptatie 
in ons dorp, in samenwerking met 
het waterschap. Subsidie zal nog dit 
jaar worden toegekend aan inwoners 
van Nuenen, die zich gaan inzetten 
het schone hemelwater af te koppe-
len van het riool.

Ria van Santvoort, 
Commissielid Watersysteem, 
Algemene Waterschaps Partij
Waterschap De Dommel

Wij ingezetenen van de gemeente 
Nuenen kunnen daar ook een steen-
tje aan bijdragen:

NIET langer het schone hemelwater 
via het riool naar onze waterzuive-
ring in Eindhoven afvoeren.
Het water moet lokaal vastgehouden 
worden door het te laten infiltreren in 
de bodem. Dit kan door ‘AFKOPPE-
LEN’. Het regenwater zakt via leidin-
gen (zie foto) rechtstreeks in de 
grond (peilgestuurde subirrigatie).

Zelf gestart met peilgestuurde subirrigatie in mijn voortuin. (Beekstraat 39)

Meedoen Nuenen viert feest! 
Op 6 april 2021 is het namelijk vijf jaar geleden dat de stichting werd op-
gericht. Gestart met een clubje van zo’n zeven deelnemers, telt de stich-
ting ondertussen bijna 100 kinderen en jongeren die de afgelopen vijf 
jaar aan diverse activiteiten en workshops hebben deelgenomen. 

Meedoen anno 2021 
De stichting heeft nog steeds te ma-
ken met de coronamaatregelen. Alle 
activiteiten vinden online plaats. Met 
name de groep 13-plussers is daarbij 
sterk vertegenwoordigd. Telkens we-
ten de Meedoen-vrijwilligers weer 
een aantrekkelijk programma te bie-
den dat binnen de kortste tijd volge-
boekt is. De onlineactiviteiten wor-
den verzorgd door de vrijwilligers, 
ondersteund door twee jongeren 
vanuit maatschappelijke stage. Hoe-
wel er veel plezier wordt beleefd, is 
de hoop elkaar snel weer live te kun-
nen zien.

Hoe het begon 
In 2015 werden alle ouders/verzor-
gers van jeugdigen, die gebruik 
maakten van het leerlingenvervoer, 
uitgenodigd voor een presentatie 
van stichting Meedoen Son en Breu-
gel, een stichting voor iedereen die 
niet gemakkelijk aansluiting vindt bij 
het reguliere vrijetijdsaanbod in het 
dorp. Tijdens de bijeenkomst, bege-
leid door de LEV groep, stond de 
vraag centraal of in Nuenen behoefte 
was aan een dergelijk initiatief. Jaze-
ker dat die er was! Wat ook bleek uit 
de grote opkomst. Uiteindelijk resul-
teerde dit in de oprichting van Mee-
doen Nuenen. Met deelname aan de 
avondvierdaagse in juni 2016 was de 
eerste activiteit een feit. Een scala 
aan activiteiten volgde; creatieve 
workshops met o.a. SoWieso en 
Sweet Surprise, kookworkshops bij 
o.a. John Geeven, muziekworkshops 
bij John van Lanen en Sherida Obim-
di, sportieve clinics bij o.a. manege 
Hooidonk en RKSV Nuenen. Mede 
dankzij de subsidie van de Gemeente 
en verschillende donaties, konden 
veel kinderen en jongeren op hun ei-
gen manier genieten van wat voor de 
meesten van ons zo gewoon is. De 
activiteiten bieden daarbij de moge-
lijkheid om in de eigen woonplaats 
een sociaal netwerk op te bouwen en 
daarmee sociaal isolement te voor-
komen. Dankbaar is de stichting voor 
de inzet van velen bij het realiseren 
van het aanbod.

Jubileumviering 
Ter gelegenheid van het eerste lus-
trum organiseert Meedoen Nuenen 
op zondagmiddag 30 mei een puz-
zeltocht door Nuenen voor alle (oud-)
deelnemers en hun gezin. Tijdens 
deze tocht moeten verschillende op-
drachten worden uitgevoerd, wat be-
loond zal worden met een leuke prijs. 
Om 14.00 uur zal wethouder Ralf 
Stultiëns de tocht officieel openen. 
Wij hopen alle genodigden te mogen 
verwelkomen! Zij ontvangen een uit-
nodiging met meer informatie en 
mogelijkheid tot aanmelding. Voor 
meer informatie over de stichting; 
www.meedoennuenen.nl

Door de coronamaatregelen is het 
voor belasting invulhulpen vaak 
moeilijk om mensen thuis te helpen 
bij de aangifte inkomstenbelasting 
over 2020. Daarom wordt de termijn 
voor het doen van de aangifte ver-
lengd tot 1 september 2021. Dit geldt 
alleen voor iedereen die een DigiD 
machtigingscode heeft. Voor het 
aanvragen van die code moet u vóór 
8 mei contact met ons opnemen.

Senergiek en PVGE helpen alle Nue-
nense senioren, dus ook als u geen lid 

bent, met het doen van de belasting-
aangifte. Kortom: als uw aangifte 
over 2020 nog niet is gedaan, bel of 
(bij voorkeur) mail dan zo spoedig 
mogelijk naar Ton Smeets, de cöordi-
nator van de belasting invulhulpen. 
tonsmeets.kbo@outlook.com 040-
2833746.
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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: 

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

9 mei

9 mei9 mei

 - Croissant

- Verse aardbeien

- Suikerbrood

- Kleine broodjes wit & bruin

- Beleg (jam, hagelslag, brie,

oude kaas, coburgerham & boter)

- Eiersalade met gebakken spek

- Yoghurt met granola

- Jus d'orange

 

 

 
€18,50 P.P.
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- Verse aardbeien

- Suikerbrood

- Kleine broodjes wit & bruin
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- Eiersalade met gebakken spek

- Yoghurt met granola

- Jus d'orange

 

 

 
€18,50 P.P.

 

- 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:
- Aspergesoepje

- Quiche met spinazie & feta
- Gamba's

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

 

 

Proeverij van vis
(Zalmtartaar met stukjes asperge | makreelmousse |

tonijnballetje met pecannoten)

Proeverij van vlees
(Vitello met stukjes asperge & tonijnmayonaise |

carpaccio | meloen met Schwarzwalderham)

Tongrolletjes gevuld met zalm 
& een romige garnalen-kokossaus

Kipfilet gevuld met tomaten-notentapenade
omwikkeld met spek en champignonsaus

Aspergesoep

Bouillon met kruidige pannenkoekreepjes

Moederdagdessert

of

of
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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

Bubbels met of zonder alcohol €12,50

Prosecco

Wijnen
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

Bubbels met of zonder alcohol €12,50

Prosecco

Wijnen

 

 

  

 

9 mei
BEZORGINGBEZORGINGBEZORGING

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
- Aspergesoep

- Warme gerechten
Gratin

Quiche met spinazie & feta
Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Chocolademousse met aardbei 
& stukjes brownie

€25,- P.P.

- Proeverij van vlees & vis gerechtjes
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Zalmfilet met kruidentopping
Beenham met cranberrysaus

- Chocolademousse met aardbei 
& stukjes brownie
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- Quiche met spinazie & feta
- Courgettesoep

- Brownie
- Blauwe bessentaartje

- Carrotcake
- Frambozen amandeltaart

- Scones met clotted cream & aardbeienjam
- Koekjes

- Witte chocolade 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

Bezorgd met een kartonnen étagère en met verschillende
theesoorten (Zonder theeservies en theepot)

OP ETAGÈRE:

€20,00 p.p.
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9 mei

9 mei

- Scones met clotted cream & aardbeienjam

9 mei

9 mei

9 mei

VOOR DE ZOMER YOUR BODY IN SHAPE!
BEL OF MAIL MET ONS 040-3032623 I GIEL@CARDOPREMIUM.COM

WORD LID IN DE MAAND MEI EN ONTVANG 
€ 50,- KORTING OP JE ABONNEMENT.

MEI MAAND ACTIE MAAND 
BIJ CARDO PREMIUM SPORTSCLUB NUENEN

BINNEN EN BUITEN SPORTEN 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE 
FITNESSCLUB VAN NUENEN

ü  Personal Training
ü  Boxing
ü  Small group training
ü  Vrij training
ü  Bootcamp

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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Betreft:        
GEEN afsluiting van de Opwettenseweg!!!
Als bewoners ondervinden we de Opwettenseweg nu het veiligst t.o.v. voorgaande ja-
ren! In de ruim 50 jaar dat we aan deze weg wonen hebben we alle aanpassingen wel 
zo’n beetje meegemaakt, van verkeerssluis tot de huidige drempels. De drempels aan 
de Opwettenseweg geven enig geluidsoverlast maar zorgen voor enige vertraging van 
het verkeer.Plaats blijvende flitspalen om te handhaven voor bewustwording. We spre-
ken over een verkeersstroom in de spits, door de dag heen is het ‘gewoon’ verkeer. Het is 
al van oudsher een doorgaande weg van Eindhoven naar Nuenen Centrum. Door hoe-
veelheid fietsers is de weg al autoluw! Door de aanpassingen door de jaren heen al vei-
liger geworden, aantal ongevallen is nihil/nul.
Een knip (=afsluiting) is ongewenst!
Denk aan hulpdiensten; ambulance, brandweer voor incidenten naar restaurant de 
molen van Opwetten of de nieuwe ontwikkeling KDV/ouderen zorg aan nr 132. (Archi-
pel). Een autorit wordt langer, is minder duurzaam, men is langer onderweg.
Geen extra verkeer over het Wettenseind (vanaf kruispunt Opwettenseweg); het laden 
en lossen van de aanwezige bedrijven zal ergernis geven van deelnemend verkeer met 
extreme gevolgen. 
De aanwezige bedrijven kunnen nergens naar toe verhuizen als een plan Eeneind III 
een vraagprijs heeft (kleinste kavel) van 1 miljoen!

Eenieder spreekt over zijn/haar eigen (achter)tuin, wees sociaal en denk in oplossin-
gen! Belangrijkste vragen voor ons:
Waarom & waar wordt de knip gerealiseerd?
Hoe moeten de hulpdiensten tijdig ter plaatse komen?
Waar is de beslissing op gebaseerd? Kort voor de definitieve besluitvorming overweegt 
men een andere ontsluiting (de afwezige aanwonende/betrokkenen zijn niet aanwe-
zig/geïnformeerd)
Waarom is Archipel (KDV/ouderopzorg Opwett 132) vooraf wel geïnformeerd & de 
mond gesnoerd? (Archipel mag geen bezwaar maken in dit plan)
Wettenseind (vanaf kruispunt Opwetten) staat bekend als drukke én mooie wandel-
route langs de Dommel. Zo ook ingetekend in het plan. Beschermd Dommeldal gebied.
Wettenseind heeft (voor-als-nog) de sportparken, van & naar gebruikers geeft nu een-
maal verkeers-bewegingen.
Maak de wegen niet comfortabeler, dat vergroot de gelegenheid tot snelheidsverho-
ging! Met ontsluiting over 3 wegen zijn de verkeerbewegingen beter verdeeld voor elke 
deelnemer.
Sluit de Opwettenseweg NIET af!! Hét verlicht alle verkeersaders.

Dhr & mevr Raaymakers-van der Linden (bewoners Opwettenseweg)

Hier word ik blij van!
Ik wandelde vanmorgen, zoals elke morgen, door het ‘Zuster Celine park’ achter Het 
Klooster. Ik werd er blij van te zien hoe een grote groep kinderen van een school zich 
kostelijk vermaakte in dit mooie parkje midden in Nuenen.
Ik werd er nog blijer van wetende dat ik altijd achter mijn hond opruim. Misschien een 
hint voor de mensen die dat opruimen nog wel eens ‘vergeten’.

Ronald van der Linden, Park 9, Nuenen

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

Ingezonden brieven

Nuenen als groene oase    
binnen de stedelijke regio!
Allereerst een compliment aan de gemeente Nuenen voor het besluit december 2020 
betreffende het Opwettenseweg voor doorgaand autoverkeer. 
Dit is in het belang van alle inwoners van Nuenen en sluit aan bij de toekomstvisie en 
omgevingsvisie van ons dorp. Ten gunste van de leefbaarheid. Waarbij kwetsbare ver-
keersdeelnemers, weggebruikers en omwonenden voorop worden gesteld. 
Het einde van al het sluipverkeer en het begin van een veilige Opwettenseweg , einde-
lijk een rustige en veilige fietsverbinding van en naar Eindhoven!
Deze week zal er een besluit genomen worden over Herijking bestemmingsplan Nue-
nen West.
Dit bestemmingsplan is voortgekomen uit een zorgvuldig proces met veel weloverwo-
gen besluiten onderbouwd door feitelijkheden en onafhankelijke onderzoeken door 
experts en specialisten op de betreffende vakgebieden. Met de bestaande moderne in-
zichten anno 2021.
Dit resulteert in een toekomstbestendig bestemmingsplan, juridisch goed onder-
bouwd, goede financiële vooruitzichten en verkeersveiligheid. 
Aansluitend bij de, door de gemeente, geambieerde visie "hoogwaardige woon- en 
leefomgeving in een groene en veilige omgeving". 
Uitstel is onlogisch en zeer ongewenst, dit heeft verregaande gevolgen voor de ge-
meente en al haar inwoners.
Financiële gevolgen (minimaal 12 miljoen euro boete), stilval nieuwbouw, Politieke ge-
volgen, stilstand van innovatie en transitie naar het nieuwe mobiliteitsprofiel, afspra-
ken niet nakomen met betrekking tot het regionale bereikbaarheidsakkoord, de bun-
delroute studie en snelfietsroute. 
En het nog langer uitblijven van een snelfietsroute ter bevordering van een afname van 
het autoverkeer in Nuenen.
Dit lijkt mij in tegenspraak met alles wat men politiek kan verantwoorden.
Nu is het moment om te kiezen voor veilig, voor de meest kwetsbaren voor een goede 
toekomst van Nuenen! Stem voor de uitwerking ontsluitingsvariant X.
Prachtig dorps wonen en recreëren in het groene Dommeldal, een kans voor de ge-
meente Nuenen om zich te profileren als een moderne groene gemeente. 

Ben Koeling, namens Actiecomité Opwettenseweg Veilig

Koningsspelen     
Kindcentrum Crijns Society
Op vrijdag 23 april vonden op de Crijnsschool de Koningsspelen 2021 
plaats, met als thema IK+JIJ=WIJ. Vanwege corona werd deze dag enigs-
zins anders ingevuld dan de gebruikelijke sportdag, maar zeker niet min-
der gezellig. 

Helaas zat groep 5 in quarantaine, 
maar ook die groep heeft op deze 
dag door online-onderwijs in Teams 
veel leuke dingen gedaan met de 
klas en zij mogen uiteraard op een la-
ter tijdstip de sponsorloop inhalen, 
met de daarbij behorende traktaties 
(appel, wortel, komkommer, peper-
koek, limonade en ijsje). 

We zijn super trots op de leerlingen, 
want naast een gezellige sportieve 
dag hebben ze ook nog een heel 
mooi bedrag bij elkaar gelopen. De 
opbrengst gaat gebruikt worden 
voor het opknappen van onze speel-
plaats. Bedankt!!!

De dag werd gestart met het uitdelen 
van een oranje zweetpolsband voor 
ieder kind. Die konden ze goed ge-
bruiken, want er werden door de kin-
deren allerlei activiteiten gedaan, va-
riërend van gymmen in de Honger-
man of in de eigen speelzaal tot leuke 
spelletjes in de eigen groep, met als 
hoogtepunt ‘De Oranje Sponsorloop’! 
Iedere groep startte om de beurt op 
het buitenpodium onder aanmoedi-
ging van meneer Thijs met de war-
ming-up, een dansje op het Konings-
spelenlied ‘Zij aan Zij’, om daarna naar 
de start te gaan en afhankelijk van de 
leeftijd 1,2,3 of 4 rondjes om het Kind-
centrum te lopen. 

Koningsspelen Kindcentrum 
de Wentelwiek
Op vrijdag 23 april vonden op onze school de jaarlijkse Koningsspelen 
plaats. Gezien de maatregelen van het coronavirus is het lange tijd ondui-
delijke geweest hoe deze dag er precies uit ging zien. Maar uiteindelijke 
hebben we de knoop doorgehakt en hebben we er voor alle kinderen een 
fantastisch, sportieve buitendag van kunnen maken. Met dank aan de 
weergoden!

De groepen 5 t/m 8 zijn op de fiets 
naar het skatepark in Nuenen gegaan. 
Bij het skatepark hebben de kinderen 
in de eigen bubbel kunnen skaten, 
steppen en skateboarden, maar ook 
was er ruimte om te voetballen, te fit-
nessen of om lekker te spelen. 

De groepen 5-6 en 7-8 zijn vooraf-
gaand of na terugkomst van het 
skatepark ook nog naar een speel-
tuin of veldje in de buurt geweest 
waar ze verdere sportieve activiteiten 
hebben gedaan.

Om 12.15 uur was iedereen weer vei-
lig terug op school en kregen we een 
lekkere traktatie van de OR.
Via deze weg willen we nogmaals de 
ouders bedanken die deze dag ge-
holpen hebben. Het schoolplein en 
het skatepark was mooi versierd, en-
kele ouders hebben alle skatespullen 
vervoerd en ook heel veel dank voor 
het mee fietsen. Zonder jullie was 
deze dag simpelweg niet mogelijk 
geweest. 

Om 08.30 uur werden alle kinderen 
verwacht in sportieve kleding. Een-
maal in de klas werden de kinderen 
verrast met een gloednieuw school-
shirt. De kleur van onze school is 
oranje dus dat paste perfect bij deze 
Koningsspelen. De onder- en de mid-
den-bovenbouw hebben ieder een 
eigen programma met buitenactivi-
teiten afgewerkt.

Groep 1 t/m 4
De groepen 1 t/m 4 bleven op het 
schoolplein voor verschillende activi-
teiten. Er werd een circuit uitgezet 
waarbij de kinderen de gehele och-
tend met sportieve activiteiten bezig 
zijn geweest. Natuurlijk mocht het 
oud-Hollandsch zaklopen niet ont-
breken, maar ook werd er heel crea-
tief gestoepkrijt en werden de mooi-
ste kastelen gebouwd voor onze Ko-
ning. De hoofdact bestond uit twee 
grote springkussens, wat hebben de 
kinderen genoten. Ook onze kleine 
vriendjes van Korein mochten even 
komen jumpen.

De boekenweek 
Corona heeft ook de boekenweek in haar 
macht
Maar nu de maatregelen zijn verzacht
Is op 29 mei de opening van de boeken-
week
Sommige schrijvers zijn daardoor van 
streek

Hanna Bervoets schreef ‘Wat wij zagen’
Het boekenweekgeschenk met meerdere 
lagen
Wat bepaalt ons wereldbeeld?
Wie ben je echt als je fake nieuws steelt?

Tweestrijd is het thema deze keer
Waar kunnen we nep nieuws vinden?
In de Nuenense Krant of in Rond de Linde?
Een echte boekhandel is er in Nuenen niet 
meer

Toch gaan 28 april de boekhandels open
Dan kunnen we bij Bruna boeken kopen
Roxanne van Iperen schreef het boeken-
weekessay
Genocidefax, voor €3,75 nemen we het 
mee

Joke van Overbruggen©

Sterk met energie

Terug naar je   
energievolle ik
Ervaar je teveel stress, zit je in een 
Burn-out of wil je Beter Slapen?
Heb je al van alles geprobeerd maar 
merk je niet echt verbetering?
Dan kan PLEQ je wellicht snel verder 
helpen.

PLEQ is een praktijk die Adem-, Ont-
spannings- en Sensitherapie geeft.
Met als doel jou fysiek en mentaal 
sterk te maken. Als therapeut kijk ik 
samen met jou hoe je de balans tus-
sen gezonde stress en ontspanning 
weer kunt herstellen. De therapie 
richt zich op het herstellen van de ei-
gen geneeskracht van het lichaam. 
Waar komen jouw klachten vandaan, 
welke systemen zijn er verstoord? Sa-
men kijken we naar een oplossing die 
past in jouw levensstijl en die je vitali-
teit en gezondheid weer terug-
brengt.

Dorothée de Rooij - 
Holistisch therapeut - 0641398807 - 
dorothee@depleq.nl 
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Vijf koninklijke onderscheidingen      
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Door de Gemeente en Janneke Mes

Burgemeester Maarten Houben bezocht afgelopen maandag vijf inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
met de kennisgeving dat zij in aanmerking zijn gekomen voor een koninklijke onderscheiding. Samen met accorde-
onist Willem van der Heijden, die 'Oranje boven' speelde en twee ambtenaren, werden deze inwoners verrast met 
een speech van de burgemeester. Bloemen werden overhandigd door twee meisjes die het oranjecomité 
vertegenwoordigden. 

De heer Meindert Mosterman ont-
plooide de afgelopen twintig jaar ver-
schillende vrijwillige activiteiten. Zo 
was hij twintig jaren verbonden met de 
scouting Rudyard Kipling in Nuenen. 
Van 2000 tot 2004 was hij hier vrijwilli-
ger en secretaris. Hij adviseerde het be-
stuur tussen 2013 en 2020 als OUT-
Stam adviseur. Daarbij draagt hij sinds 
2002 de zorg voor onderhoudswerk-
zaamheden in en om het clubhuis en 
initieert hij technische projecten. De 
combinatie van zijn creativiteit, tech-
nisch inzicht en organisatievermogen 
zorgde voor mooie objecten. Hij heeft 
o.a. een kampvuurkuil in de vorm van 
een amfitheater gerealiseerd. Tevens 
heeft hij het logo van de scouting ont-
worpen. Verder fungeert hij als ver-
huurcoördinator van het clubhuis, en 
ondersteunt hij bij de creatieve projec-
ten, zoals bij de deelname aan het "Ter 
Land, Ter Zee en In de Lucht". Ook ge-
bruikte hij zijn creatieve talent voor het 
ontwikkelen van de decorstukken voor 

het levend Kerstverhaal op de Wever-
keshof. Tussen 2003 en 2010 heeft hij 
zich ingezet als begeleider van de jon-
geren in de leeftijd 15-18 jaar, en on-
dersteunt hij bij de activiteiten, zoals 
groepsweekenden. 
Hij was betrokken bij het ontwerp van 
de parachutes van de bevrijdingsher-
denking in Nuenen bij het 75e jubi-
leumjaar. Mosterman wordt gewaar-
deerd in de manier waarop hij met zijn 
netwerk symbolisch een link legde met 
WO-II en de bevrijding, belangrijk voor 
historisch besef. 
Vanaf 2008 tot 2017 is Mosterman 
coördinator geweest van de “Smeul-
ders is Open exposities” waar hij zestig 
exposities coördineerde. Hij was daar-
naast mede-oprichter van het Atelier 
Nuenen, een werkruimte voor zestig 
amateurkunstenaars. Hij was mede-ini-
tiatiefnemer van het Project “Panora-
ma Van Gogh” waarbij hij meeschilder-
de aan het 90-meter lange schilderij. 
Tussen 2009 en 2015 heeft hij verschil-

Mevrouw Matser- Regterschot (30 juni 1952),   
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Prast (23 juli 1946),      
gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Verbruggen-Nuijts (17 juni 1946),   
gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Mosterman (13 mei 1957),     
gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

lende activiteiten georganiseerd, o.a. 
een graffiti workshop voor scholieren 
en de buitenschilderdag Nuenen. 
De heer Mosterman was in 2011 en 
2012 medeorganisator van de ten-
toonstelling "Kopstukken en Hoofdza-
ken" in de Bibliotheek Dommeldal 
Nuenen. Betrokkene heeft zes kunst-
werken tentoongesteld. Vanaf 2000 is 
hij vrijwilliger bij het Oranje Comité 
Nuenen, wat zich inzet bij Koningsdag 
en bevrijdingsdag. Hij heeft hier de 
functie van marktmeester en onder-
steunt bij organisatie van de activitei-
ten. In het verdere dagelijks leven is hij 
werkzaam als senior-adviseur proces- 
en milieutechniek Royal Haskoning 
DHV. Hij is partner van Anine Linders 
en heeft een zoon en een dochter.

Mevrouw Henny Matser is tot haar 
pensionering in 2018 werkzaam ge-
weest als directiesecretaresse in het 
Catharina ziekenhuis. Vanaf 2007 tot 
heden is mevrouw Matser adviseur van 
het bestuur en actieve vrijwilliger bij 
de Stichting Rising Stars. Deze stich-
ting heeft zij samen met haar man op-
gericht en heeft tot doel om een betere 
leefsituatie te creëren voor kinderen 
met een beperking. Deze kinderen 
worden vaak niet geaccepteerd en krij-
gen hierdoor geen of zeer weinig kan-
sen op een leven zoals leeftijdsgeno-
ten. De stichting zorgt voor een betere 
woon- en leefsituatie. Naast deze stich-
ting is ook de NGO Kings & Queens (on-
afhankelijke organisatie voor alge-
meen belang) in Ghana opgezet waar-
bij het doel was om een zorgboerderij 
op te richten die zelfvoorzienend is. Ze 
hopen dit in 2022 gerealiseerd te heb-
ben. Deze boerderij biedt de kinderen 
en jongeren meer veiligheid en kansen 
in de Ghanese samenleving. Met haar 
man brengt ze eens per twee jaar een 
werkbezoek van zes weken om de kin-
deren in het project te bezoeken, de 
medewerkenden te begeleiden en de 
stand van zaken ter plekke te onder-
steunen. Ze zet zich met hart en ziel in 
voor de kinderen daar. Ze heeft met elk 
kind een relatie, soms met veel geduld 
opgebouwd. Mevrouw Matser maakt 
verder producten van Ghanese stoffen 
die op markten verkocht worden. De 
opbrengsten hiervan komen weer ten 
goede aan de stichting. In Nuenen 
geeft ze presentaties over de stichting. 
Daarnaast was zij van 1989 tot 1997 
voorzitter en lid van de ouderraad van 
de Crijnsschool te Nuenen, waarbij ze 
een verbindende factor was tussen 
school en ouders. Ook in de Vroente, 
waar ze 20 jaar woonde met haar ge-
zin, heeft ze haar verbindende kracht 
actief ingezet. Vanaf 1990 was zij vijf 
jaar voorzitter van de Buurtvereniging 

De Vroente. Zij was betrokken bij het 
jaarlijkse buurtfeest en regelde met de 
gemeente zaken die de wijk aangin-
gen. 
Zij was vanaf 1995 tot 2000 mede-op-
richter en vaste begeleider van de Jon-
gerensoos 'De Zaak' van de Protestante 
gemeente Nuenen, een ontmoetings-
plek voor de jongeren. Deze startte in 
de Wentelwiek en verhuisde in 1999 
naar de Regenboog. Samen met ande-
re vrijwilligers organiseerde zij hier di-
verse activiteiten.
Ze is getrouwd met Jaap Matser en ze 
hebben drie dochters en negen klein-
kinderen.

De heer Ruud Prast was tot aan zijn pen-
sionering in 2010 werkzaam als senior 
accountmanager bij Philips. Hij is daar-
naast altijd zeer betrokken geweest bij 
diverse sportverenigingen. Vanaf 1993 
tot heden is de heer Prast actief bij de 
Voetbalclub RKSV Nuenen, waarvan hij 
secretaris was van 2008 tot 2013. Hij 
was nauw betrokken bij de nieuwbouw 
van het sportpark. Hij verzorgt het park-
beheer en representeert het bestuur bij 
wedstrijden. Daarnaast beheert hij de 
website en verzorgt de digitale commu-
nicatie. Als secretaris van de Stichting 
Beheer Onderhoud Sportparken Nue-
nen (sinds 2015) onderhoudt hij het 
contact met de verenigingen en het ge-
meentebestuur. Hij heeft zich mede 
hard gemaakt voor de zonnepanelen bij 
de voetbalclub. Thans stuurt hij het we-
kelijks onderhoud aan. 
Verder heeft hij zich vanaf 1965 tot 1995 
ingezet voor de Nederlandse Basketbal 
Bond. In deze dertig jaren organiseerde 
hij schooltoernooien en fungeerde hij 
als districtsscheidsrechter. Daarnaast 
managede hij het eredivisieteam BC 
Eindhoven. Hij wordt omschreven als 
een man met een serieuze focus, een 
goudvoorraad voor de organisatie. 
Vanaf 1990 tot 2012 was hij kartrekker 
bij Skiclub De Rooi Mutskes waar hij de 
algehele organisatie leidde van pro-
gramma tot bustransport. Ook ver-
zorgde hij de hotelreserveringen. Elk 
jaar reisde een bus vol gezelligheid 
naar diverse oorden. 

Gewaardeerd wordt hij om zijn ener-
gieke aard, positieve instelling en men-
taliteit in de manier waarop hij (amster-
dammer van orgine) actief is in Nue-
nen, niet alleen op sportgebied maar 
ook bij culturele aangelegenheden. Hij 
heeft zich verdienstelijk gemaakt bij 
het evenement Dorp in Dorp van 2008 
tot 2010, waar hij zich inzette voor de 
logistiek en de belichting van het feest, 
wat aan hem toevertrouwd was van-
wege zijn achtergrond bij Philips. Hout-
rijk werd door de nieuwste technieken 
prachtig belicht. 
Ruud Prast is getrouwd met Elly en 
heeft een zoon. 

Mevrouw Toos Verbruggen is, tot haar 
pensionering in 2011, werkzaam ge-
weest bij de scholengemeenschap 
Boerdonk. Al meer dan 15 jaar levert zij 
een maatschappelijke bijdrage aan Na-
mibië, een land in Afrika. Sinds 2004 
maakt zij zich verdienstelijk als oprich-
ter en voorzitter van de Stichting Con-

nected to Namibia. De stichting zet 
projecten op zodat kansarme kinderen 
onderwijs kunnen volgen, schoon 
drinkwater hebben en de scholen voor-
zien van goede sanitaire voorzienin-
gen. De missie is ook om aan bewust-
wording te werken dat we in Nederland 
een bevoorrechte positie hebben in 
vergelijking met de San en Himba be-

De heer Mosterman (13 mei 1957),     
gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

vergelijking met de San en Himba be-vergelijking met de San en Himba be-
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Koninklijke onderscheiding   
voor Max Loewenstein,    
voorzitter Joodse gemeente Brabant 
Nuenenaar Max Loewenstein (21 maart 1967) is afgelopen zondag benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jorritsma van Eindho-
ven reikte de onderscheiding uit tijdens de viering van zijn 25-jarig voorzitter-
schap van de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Brabant (NIHS Brabant). 
Met zijn partner kwam hij naar het zaaltje bij de synagoge op de Hendrik Casi-
mirstraat, waar hij werd opgewacht door zijn kinderen, ouders, zijn zus met 
partner en enkele dierbare vrienden. Ook de rabbijn en de burgemeester van 
Nuenen waren aanwezig om hem van harte mazzeltov te wensen. 

stuur en Loewenstein vertegenwoor-
digt het IPOR.

Men is zeer erkentelijk voor de wijze 
waarop de heer Loewenstein zich inzet 
voor de Joodse gemeente. In meerdere 
speeches werd hij omschreven als ie-
mand met een intense toewijding. Ge-
sproken werd over zijn vermogen tot 
laveren en verbinden, waarbij ook zijn 
relativerende humor een belangrijke 
factor is. Men kent hem als een onbaat-
zuchtig, beminnelijk mens met een 
‘goede naam’ en goede wil in woord en 
daad. Hij bewandelt de juiste weg, met 
oog voor het algemeen belang. Hij 
wordt genoemd als een voorbeeld 
voor de samenleving.

waar oorlogsslachtoffers woonden. In 
2017 realiseerde hij de aanstelling van 
een rabbijn bij de Joodse Gemeente 

sproken werd over zijn vermogen tot 
laveren en verbinden, waarbij ook zijn 
relativerende humor een belangrijke 

zuchtig, beminnelijk mens met een 
‘goede naam’ en goede wil in woord en 
daad. Hij bewandelt de juiste weg, met 
oog voor het algemeen belang. Hij oog voor het algemeen belang. Hij 
wordt genoemd als een voorbeeld 

Beste Nuenenaren
We hebben dit jaar op een bijzondere wijze Koningsdag gevierd, die traditiege-
trouw vooraf werd gegaan door de lintjesregen. Afgelopen maandag heb ik 
weer enkele mensen in Nuenen mogen verblijden met een Koninklijke onder-
scheiding. Dat waren de heer Mosterman (Oranjecomité), mevrouw Matser-Reg-
terschot (Stichting Rising Stars), de heer Prast (RKSV Nuenen), mevrouw Ver-
bruggen-Nuijts (Stichting Connected to Namibië) en de heer Rooijakkers (Voed-
selbank Nuenen).
Allemaal nogmaals van harte proficiat!

We komen normaal gesproken elk jaar op Koningsdag bij elkaar met de mensen 
die Nuenen, Gerwen of Nederwetten een stukje mooier, beter, schoner en/of 
leefbaarder maken. En die daarvoor een Koninklijke of gemeentelijke onder-
scheiding hebben ontvangen. Al die mensen dus die zich zonder enige beloning 
te verwachten, inzetten voor de gemeente en 
gemeenschap. 
Dat wordt in de toekomst alleen maar be-
langrijker, die inzet voor de belangen van 
anderen. Voor mensen wiens sociale om-
geving wegvalt of verandert, die minder 
mobiel worden, die langer zelfstandig 
thuis blijven wonen… We hebben het af-
gelopen jaar gemerkt hoe belangrijk het 
is dat we naar elkaar omkijken. De sociale 
samenhang in Nuenen, waar niet alleen de 
‘lintjesdragers’ maar ook vele anderen het 
tastbare bewijs van zijn, zorgt voor een 
vangnet waar we in moeilijke tijden 
dankbaar gebruik van maken. Ik 
wil dan ook alle mensen die 
zich het afgelopen jaar heb-
ben ingezet voor naasten, 
buren, de gemeenschap heel 
hartelijk danken. Uw inzet en 
toewijding hebben gezorgd 
voor de veerkracht van 
onze gemeenschap, die we 
het afgelopen jaar hard no-
dig hebben gehad.

Blijf gezond en zorg goed 
voor elkaar.

Maarten Houben
Burgemeester

te verwachten, inzetten voor de gemeente en 

geving wegvalt of verandert, die minder 

tastbare bewijs van zijn, zorgt voor een 
vangnet waar we in moeilijke tijden 
dankbaar gebruik van maken. Ik 

buren, de gemeenschap heel 

De heer Rooijackers (2 februari 1945),    
gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

volking van Namibië. De stichting heeft 
inmiddels op regeringsniveau en bij de 
plaatselijke bevolking in Namibië een 
goede naam opgebouwd. In deze scho-
len is al meer dan € 1.200.000, - geïnves-
teerd. Mevrouw Verbruggen draagt 
zorg voor de werving van sponsoren, 
voorlichting, het aanvragen van ver-
gunningen en ze onderhoudt contac-
ten met andere organisaties. Ze ver-
zorgt de nieuwsbrief en verleent gedu-
rende drie maanden per jaar plaatselij-
ke ondersteuning. Ook onderhoudt zij 

de contacten, o.a. met de lokale be-
stuurders en de Nederlandse consul. 
Met grote toewijding doet zij dit werk 
waarbij zij wordt gezien als belangrijke 
inspiratie en voorbeeld voor mensen. 
De speech van de burgemeester was 
ook in Namibië digitaal te volgen.
Dichter bij huis, in haar eigen woon-
plaats Nederwetten, is ze één van de 
eerste mede-oprichters van de dorps-
raad geweest. 
Zij is getrouwd met Ton, ze hebben een 
dochter en drie kleinkinderen.

De heer Toon Rooijackers heeft ruim 
veertig jaar geleden het Esro Vlees op-
gericht (enkele jaren geleden overge-
nomen door zijn zonen, nu Esro Food 
Group). Hij was eerder tot ondernemer 
van het jaar gekozen. Met zijn kennis 
en kunde als ondernemer ontplooide/
ontplooit hij verschillende bestuurlijke 
activiteiten; Bestuurslid is hij vanaf 
2007 tot heden van de Stichting Voed-
selbank Nuenen (tot 2010 Stichting 
Voedselnoodhulp Nuenen) die in 2008 
officieel werd opgericht. Deze stich-
ting verstrekt vanuit een grote 
betrokkenheid wekelijks gratis voed-
selpakketten aan mensen die dat - let-
terlijk - broodnodig hebben. De heer 
Rooijackers zet zich in voor de financi-
en, de sponsoring en de bedrijfshygië-
ne, een belangrijke basis voor de stich-
ting. Daarnaast vertegenwoordigde 
hij de voedselbank bij de onderhande-
lingen met de gemeente en andere 
partijen. Tevens was hij de drijvende 
kracht achter de inzamelingsactie in 
de Nuenense supermarkten en droeg 
hij zorg voor het zoeken naar een 
nieuw onderkomen in 2017. 

Het besturen zit hem zeker in het bloed 
want ook bij de Stichting Vrienden van 
de Akkers/Jo van Dijkhof is hij vanaf 
2009 tot 2015 bestuurslid geweest. De 
stichting organiseert o.a. activiteiten 
buiten de reguliere zorg voor de bewo-
ners van de Akkers en Jo van Dijkhof. 
De heer Rooijackers zette zijn contac-
ten in voor de sponsorwerving van ex-
cursies en optredens. 
Verder was hij van 1986 tot 1988 be-
stuurslid van en vrijwilliger bij de Pony-
club Prins Willem-Alexander in Nuenen, 
waar hij mede de activiteiten en de 
wedstrijden organiseerde. Tussen 1989 
en 2003 was hij bestuurslid en vice-
voorzitter van, en vrijwilliger bij de Rij-
vereniging Sint Clemens te Nuenen. Hij 
was actief in diverse concourscommis-
sies. Hij was o.a. eindverantwoordelijk 
voor de horeca tijdens de concoursen. 

Sinds 2013 is hij lid van de VVD Nuenen 
en heeft hij zich ingezet voor de cam-
pagne van de Provinciale Statenverkie-
zingen in 2019. Hij is getrouwd met 
Beike en ze hebben drie zonen. 

De NIHS Brabant behoort tot het Ne-
derlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. 
Deze bestrijkt een groot gebied in Bra-
bant. De meeste leden wonen in regio 
Eindhoven. Als voorzitter voert de heer 
Loewenstein de dialogen met andere 
religieuze organisaties. Ook helpt hij 
hulpbehoevenden en ondersteunt hij 
het struikelstenenproject; gedenk-
steentjes in de trottoirs voor huizen 

Zijn bestuurlijke taken beslaan bij elkaar 
ruim 20 uur per week. In het verdere da-
gelijks leven is hij fulltime werkzaam als 
senior kwaliteitsmanager bij MSD Ani-
mal Health in Boxmeer. Max Loewens-
tein is partner van Anja Hannema en hij 
heeft twee zonen en een dochter.

Brabant waarmee de verbinding bin-
nen de gemeente versterkt werd. 
Niet alleen het voorzitterschap was 
aanleiding om de heer Loewenstein te 
onderscheiden, maar ook zijn andere 
bestuurlijke joodse activiteiten. Zo is 
hij vanaf 2000 bestuurslid van de Stich-
ting Joods Begrafeniswezen Brabant. 
Deze stichting beheert de zorg voor 
het behoud van de Joodse begraaf-
plaatsen in Eindhoven, Vught en 
Oisterwijk. Verder werd hij in 2005 
penningmeester/secretaris van het In-
ter Provinciaal Opper Rabinaat (IPOR), 
een bestuursorgaan voor Joodse ge-
meenten in Nederland. In deze functie 
richt hij zich op het stimuleren van de 
samenwerking tussen de gemeenten 
en is hij tevens aanspreekpunt voor de 
burgerlijke overheden. Ook in 2005 
werd hij bestuurslid van de Centrale 
Commissie van het Nederlandse Israë-
litisch Kerkgenootschap. De commis-
sie houdt toezicht op het dagelijks be-
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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 17

Horizontaal: 1 klap 6 opgeschoten knaap 11 Algemeen Nederlands 12 zinnebeeld 
14 riv. in Rusland 16 zuiver gewicht 18 insect 19 gebaar 21 hoeveelheid 22 pl. in Utrecht 
24 pl. in Frankrijk 25 plaaggeest 26 barenspijn 27 Amerikaanse inlichtingendienst 
29 doortochtgeld 30 naaigerei 32 Mohammedaanse God 34 rijksgrens (afk.) 
35 anno christi (afk.) 37 marktplein 40 manieren 44 autokeuring (afk.) 46 zelfkant 
47 familielid 48 kleurentelevisie 50 plaats 52 chr. feest 54 tijding 55 pl. in Zwitserland 
57 moerasvogel 58 mannelijk dier 59 ja (Spaans) 60 rattengif 63 pers. vnw. 64 ontwerp 
65 pl. in Spanje.
Verticaal: 1 drukkende lasten 2 soldatenvoedsel 3 insect 4 dun 5 inborst 6 denkleer 
7 bijbelse stad 8 gevechtsvliegtuig 9 vogel 10 gokspel 11 vrees 13 aquariumvis 
15 kunstuiting 17 losgerafelde draad 20 bijbelse fi guur 22 deel v.h. oor 23 onaangenaam 
koud 26 spoorrijtuig 28 noodsignaal 31 boos 33 tennisterm 36 Spaanse borrelhapjes 
37 putemmer 38 veerkracht 39 handelend optreden 40 islamiet 41 wilde haver 42 kaartspel 
43 scheepsschade 45 reisdeken 49 deelteken 51 zuivelproduct 53 gemalin van Aegir 
54 moeder 56 Zwitsers kanton 58 nonsens 61 soortelijk gewicht (afk.) 62 circa (afk.).

A V O C A D O S T A D I O N
J N I E R I Z A K A
A G D R A B V L IJ T A B
M E J A R O L N V R IJ

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

L A S K E N I A A V E
L IJ M J E E M T S L A
O K Z U I D F A U N K R
O M A T E B L E S E
M O S T E R D S N E L L E N

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

Oplossingen wk 16
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

D A M H E R 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.

AANVAARDING
ACRYL
ALRAS
BLOEI
CHIPS
CLICHE
DOBBELSPEL
EIKEN
GENADE
GERST
GNOOM
KIPPENEI
KLEVERIG
LEERDAM
LOKET
NOTIE
OBSCEEN
ONGANS
PLAAG
POEIER
POULE
ROOKBOM
TORNMESJE
TYPEN
VEDER
VERSLINDEN
VERTE
VISIE
VREDEVORST
WELLEN

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

2 4 1
4

7 5 8 6
8 1

1 6 3 4 5 7
2 7

3 1 2 9
8

6 9 7

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 15, Dhr. / Mw. T. Franke, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

kosteloze 

intake

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over 

de voordelen van een 

klikgebit?

Allerzielenconcert zoekt 
deelnemers projectkoor
In 2020 konden de Allerzielenconcerten door coro-
na helaas niet doorgaan maar inmiddels zijn we vol 
goede moed begonnen met de voorbereidingen 
voor weer een nieuwe editie op 6 en 7 november 
2021. Centraal op het programma staat ook in 2021 
de Mis in C op. 86 van Beethoven voor koor, orkest 
en solisten. Kun jij ook niet wachten om weer te 
kunnen zingen en lijkt Beethovens 251e verjaar-
dagsfeestje jou daarvoor de ideale gelegenheid? 
Dan is dit je kans!

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 juni op www.tomsuters.nl/
allerzielenconcert-2021. Hier vind je ook alle verdere 
projectgegevens inclusief repetitiedata, locaties, deel-
namekosten, etc. Had je je vorig jaar al aangemeld dan 
hopen we uiteraard dat je ook dit jaar weer meedoet 
maar dien je je wel opnieuw aan te melden. Ook nieuwe 
deelnemers blijven echter van harte welkom.

Corona
We verwachten in september weer ‘gewoon’ te kunnen 
repeteren maar begrijpen als je op dit moment nog twij-
fels hebt in verband met de corona-ontwikkelingen. 
Toch vragen we je om je nu al in te schrijven om zeker te 
zijn dat er voldoende aanmeldingen zijn. Zodra er meer 
duidelijk is over de dan nog geldende coronabeperkin-
gen en -voorzorgsmaatregelen kun je alsnog beslissen 
of je meedoet of niet.

Wat zijn de Allerzielenconcerten?
De Allerzielenconcerten 
worden sinds 2014 ge-
geven in het eerste 
weekend na 2 november 
(Allerzielen) en staan 
onder leiding van de 
Nuenense dirigent Tom 
Suters. Het projectkoor 
voor deze concerten 
wordt elk jaar samenge-
steld uit amateur zan-
gers en -zangeressen 
voornamelijk uit de re-
gio ZO-Brabant. Meer 
informatie over deelna-
me en de concerten uit 
het verleden is te vin-
den op  de website 
www.tomsuters.nl/
allerzielenconcerten
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

Theo & Jozefi en 
van Krieken- 
Hurkmans
Na 50 jaar   
nog steeds een 
prachtig paar!

05-05-2021

05-05-1971

We maken er een 
mooie dag van!

Daniëlle, Ilse, Joost, 
Sven en Jara

In plaats van kaarten
Overweldigend, ontroerend, troostend,

bemoedigend en liefdevol waren de 
vele blijken van medeleven die wij

mochten ontvangen na het overlijden van 

Mia Verhagen-Heusschen
We hebben hier veel steun aan gehad 
tijdens deze moeilijke tijd en willen
u hiervoor hartelijk danken.
 Noud Verhagen
 Kinderen
 Kleinkinderen

  
 Genoten heb ik van je humor, 
 gekoesterd heb ik me aan jouw warmte.
 Bewonderd heb ik je om je vechtlust, 
 dag lieve kanjer.

Verdrietig maar vervuld van mooie en � jne herinneringen 
en met grote bewondering en respect voor de kracht 
waarmee hij met zijn ziekte omging, hebben wij afscheid genomen 
van mijn lieve man, onze zwager en oom

Frank Schuts
* Gerwen, 6 november 1958 

 † Beek en Donk, 21 april 2021
  
 Anita

  Jelle en Fonske 

 Henk en Liesbeth
  Johan en Elise
  Anke
  Freek en Sharon

 Tonny † en Piet

Karstraat 16
5741 RD Beek en Donk 

Op maandag 26 april hebben we in crematorium ’t Laar 
in Beek en Donk in besloten kring afscheid genomen van Frank.

Wij vinden het � jn als u een herinnering aan hem zou willen plaatsen 
op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 1 mei 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 2 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 1 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits ( vanwege verjaardag).
Zondag 2 mei 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege verjaardag); Fran-
cien van Helvoirt - van Gompel; Wille-
mien Coolen - van Santvoort; Piet 
Stappers; Charles van der Sommen; 
Sjef Leunissen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Piet 
van Heeswijk, Margot Begemanstraat 
153. Wij wensen de familie en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Jan van de Ven; Piet en Lena Raaijma-
kers - v.d. Sande en zoon Antoon.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 mei 09.30 uur: viering, can-
tor en orgelbegeleiding, voorgan-
gers leden van de werkgroep.

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

Op 2 mei, de vierde zondag na Pasen, 
zal ds. Marlies Schulz voorganger zijn 
in de kerkdienst in De Regenboog. 
Deze dienst kunt u online volgen via 
de website www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. De dienst zal vocaal worden 
ondersteund door een aantal ge-
meenteleden. Er wordt een collecte 
gehouden voor Diaconaal werk in 
Nuenen. De dienst begint om 10.00 
uur, maar kunt u deze eventueel ook 
op een later tijdstip nog bekijken. U 
wordt van harte uitgenodigd deze 
dienst mee te beleven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 29 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus van Vero-
na, martelaar. 
Vrijdag 30 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Catharina van Siena, maagd. 
Zaterdag 1 mei. Eerste zaterdag van 
de maand. 09.00 uur gezongen H. 
Mis, H. Jozef de Arbeider, echtgenoot 
van de H. Maagd Maria; daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 
Zondag 2 mei. Vierde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. 
Maandag 3 mei. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Alexander, Eventius 
en Theodulus, martelaren en H. Ju-
venalis, bisschop en belijder. 
Dinsdag 4 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Monica, weduwe. 
Woensdag 5 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Pius V, paus en 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.

Lizzie en Yuna: nieuwe   
inwoners in onze gemeente
Lizzie is geboren. Dat is te zien in de 
voortuin van Kerkakkers 8 in Gerwen. 
Lizzie zag het levenslicht op 20 april. 
De blije ouders zijn Romy en Rob Wij-
laars - Hertogs en de hond op het ge-
boortebord heet Sjuul. 

Op 5 april is aan De Hofstad 17 op 
Eeneind Yuna geboren. 

Lizzie en Yuna: welkom in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto en 
mail foto met toelichting naar redac-
tie@ronddelinde.nl 
(foto Lizzie: Cees van Keulen)Eeneind Yuna geboren. (foto Lizzie: Cees van Keulen)

Taizé-vesper   
via livestream
Komende zondag 2 mei is weer een 
nieuwe livestream van de eerstvol-
gende Taizévesper. De tijd tussen Pa-
sen en Pinksteren, de tijd van ‘weten 
van vrijheid’, het verwerken van het 
gevoel van ‘lockdown’, de ‘on-vrij-
heid’.

Natuurlijk wil je weer ontdekken, 
over wat leven is. Hoe verhoud je je 
tegenover die ander? Het is allemaal 
zo vreemd, het afwegen van willen 
en kunnen? Maar we hopen dat het 
onmogelijke mogelijk wordt. Hoe 
lang moeten we nog ‘wachten’? 
Laat jouw gedachten dwalen, wat is 
er allemaal gebeurd? De sfeer van de 
vesper zal ‘feestelijk’ zijn, het uiten 
van vreugde, het is zondag ‘Cantate’, 
maar zingen mogen we (nog) niet. 
Toch hopen we dat we kunnen inzien 
dat wachten de moeite van het wach-
ten waard is. Het thema is ‘Neem de 
sluier van mijn ogen’.
Het karakter van de vesper is verstil-
lend, even los van de dagelijkse hec-
tiek. Zeker op deze dag merken, dat 
ook het ondenkbare gebeurt: Pasen. 

De vesper wordt weer uitgezonden 
vanuit ‘de Regenboog’. We zoeken 
momenten van rust, we lezen mooie 
teksten en luisteren naar mooie pia-
no-improvisatie en verstillende mu-
ziek uit Taizé. Rust, nadenken en even 
tot jezelf komen. Het zoeken van een 
rustpunt in het leven van alledag…..
Misschien is het een mooie kennis-
making om zo’n vesper eens af te 
luisteren en mee te lezen? Als je de 
vesper thuis wilt volgen kan je de link 
van de livestream vinden op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding). De ves-
per begint zondagavond 2 mei om 
19.30 uur. Naast veel Taizemuziek is 
vooraf en tussendoor pianomuziek.

Facebook en op YouTube.

Taizé-vesper   
via livestream

‘Musee Virtual’ opent   
begin mei haar deuren
Fotoclub Momentum Nuenen houdt in het nieuwe Nuenens museum ‘Mu-
see Virtual’ een expositie genaamd ‘Explore’. 

wixsite.com. Vanaf 1 mei is Musee Vir-
tual open voor publiek en is geheel 
gratis toegankelijk. Zelfs een muse-
umjaarkaart is niet nodig. 
Wij nodigen jullie dan ook uit om te 
komen kijken naar onze expositie in 
het nieuwe ‘Musee Virtual’. 

In het afgelopen jaar hebben dertien 
fotografen van fotoclub Momentum 
regelmatig, al dan niet op creatieve 
manier, hun hobby kunnen uitoefe-
nen. Afgelopen zomer hebben we 
een ‘Window Expo’ gehouden op de 
Berg in het centrum van Nuenen. Dit 
was een groot succes, we hebben 
veel positieve reacties ontvangen. 
Helaas is het pand verkocht en heb-
ben we besloten om nu het werk te 
exposeren in een nieuwe format: 
‘Musee Virtual’. 
Musee Virtual heeft 6 zalen met elk 
een eigen thema, waaronder zelfpor-
tret, water, maar ook werk geïnspi-
reerd op andere fotografen en daar-
naast is er nog veel meer te zien. De 
expositie genaamd ‘Explore’ is te vin-
den op de site fotoclub-momentum.
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Uw persoonlijke  

Chefkok Lars
Weekmenu vanaf €5,99 per maaltijd!

WWW.CHEFKOKLARS.NL | 06 33 02 82 74

Gratis thuisbezorgd in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten.

Weekmenu 18   3 t/m 9 mei

maandag
Zuurvlees met aardappeltjes uit 

de oven en worteltjes 

dinsdag
Gehaktschotel met aardappel-

schijfjes, gemengde groenten en 
bechamelsaus

woensdag
Bami met kip in satésaus en 

kroepoek 

donderdag
Gehaktbal in jus met gekookte 

aardappels en snijboontjes

vrijdag
Macaroni met mascarpone,   
groene asperges en spekje

zaterdag
Gehaktbrood met bloemkool in 

kaassaus en gekookte aardappels 

zondag
Pasta cabonara: gebakken    

spekjes in witte roomsaus met 
Italiaanse kruiden en kaas

toetje van de week
Tiramisu

Moederdag 9 mei 
3-gangen keuzemenu   

                  
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
per persoon

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

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

€ 19,50
DRIE-GANGENMENU

€ 22,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

ASPERGESOEP 
OF

LENTEBOUILLON
OF

***
SALADE MET ASPERGES, BOERENHAM & EI

OF

GEITENKAAS MET RODE BIET
OF

CORVINAFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

VARKENSHAAS MEDAILLONS MET STROGANOFFSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
***

AARDBEIENCHEESECAKE 
OF

GEBAKKEN APPELTJES MET VANILLECRÈME & CAKE
OF

YOGHURT MET GRANOLA & BLAUWE BES

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

MEI 
(VANAF 29 APRIL)

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

Bezorg Specials
CHILI CON CARNE MET TORTILLACHIPS & SALADE € 9,50
MACARONI MET GERASPTE KAAS & SALADE € 9,50
KIP PILAV MET CASHEWNOTEN & SALADE € 9,50
QUICHE MET ZALM & WITTE ASPERGES  € 10,00
NASI MET GEBAKKEN EI, GEKOOKTE HAM, 
  UITJES & KROEPOEK € 11,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 11,50
PENNE MET ROMIGE KIP & PARMAHAM € 11,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
PASTA MET GAMBA’S, SPINAZIE & CHERRYTOMAATJES € 12,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS € 13,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 13,50
“TRUFFELBURGER” MET OUDE KAAS, SPEK, 
  TRUFFELMAYONAISE & AARDAPPEL WEDGES € 14,50
LAMSSTOOFPOTJE 
  MET AARDAPPELKROKETJES & SALADE  € 16,50

Moederdag Arrangement
DIT KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
WARME DRANKEN, SMOOTHIES,

APPELFLAPPEN, BROODJES (DIVERS BELEG),
TOSTI’S & WRAPS (DIVERS BELEG)

Aspergesoep
ONZE TOPPER SINDS JAREN 

PER LITER VERKRIJGBAAR € 10,-

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 19,50

BORRELPLANK VERNIEUWDE VERSIE (2 PERS.) € 29,50
3-/4- GANGENMENU € 19,50 / € 22,50

BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

LUNCH BESTELLEN TOT 11.00 UUR
BEZORGING 11.00 - 12.00 UUR

ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE)

Le Souris-Van Gogh
Arrangement

WANDELING VAN CIRCA EEN UUR LANGS 
DE HIGHLIGHTS VAN “VAN GOGH”NUENEN

(IN COMBINATIE MET EEN CONSUMPTIE)

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

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

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

DINER BESTELLEN TOT 17.00 UUR
BEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

Kleurrijke Toerclub Nuenen al 25 jaar actief

Hoe het begon
Op 23 april 1996 werd bij notariële akte Toerclub Nuenen opgericht. Het 
begon al een aantal maanden daarvoor, toen een aantal Nuenense wiele-
renthousiasten werd aangestoken door het virus, toen nog goedaardig, 
dat Tour de France heet. De eerste etappe zou immers op 26 juni van dat 
jaar dwars door ons fraaie Nuenen gaan. Een mooie gelegenheid om voor 
Nuenense toerfietsers een toertocht te organiseren.

ven door warmrode druppels en ge-
legen in het paarsblauw van Van 
Gogh’s irissen op de shirts, de zomer- 
en winterjacks. Zo worden we goed 
gezien, zo willen we gezien worden 
als Nuenense Toerclub.
Begonnen met 45 leden is Toerclub 
Nuenen inmiddels uitgegroeid tot 
een van de grootste verenigingen van 
de NTFU in Zuid-Nederland en telt 
ruim 250 leden. Een bruisende vereni-
ging, die gedragen wordt door vele 
actieve vrijwilligers, en door een groot 
aantal commissies, die een veelheid 
van activiteiten rondom het toerfiet-
sen op de weg of het bospad organi-
seren. De vitaliteit van de vereniging 
krijgt niet alleen gestalte in de deelna-
me aan de clubactiviteiten, maar ze-
ker ook in de ledenvergadering, een 

Toen de organisatie daarvan eenmaal 
rond was bleek de behoefte groot om 
een eigen vereniging op te richten. 
Een eerste vergadering werd uitge-
schreven bij het toenmalige café 
Apollo, een bestuur werd gevormd, 
en de Toerclub Nuenen was een feit.
Onder nummer 111098 werd de 
vereniging lid van de Nederlandse 
wielersportbond NTFU.

Een echte Nuenense vereniging
Een echte vereniging moest het wor-
den, een vereniging met uitstraling 
en herkenbaarheid. Hoe kan dat be-
ter gestalte krijgen dan in de kleding.
Het embleem is een eigen ontwerp 
en geïnspireerd door de beroemdste 
Nuenenaar, de schilder Vincent van 
Gogh. De zon in geel, straalt omge-

Jelly Donkers Contextuele Begeleiding

Begeleiding van jongeren
Deze maand ben ik gestart met mijn praktijk ‘Jelly Donkers Contextuele 
Begeleiding’. Ik begeleid jongeren van 12 tot en met 27 jaar onder andere 
op het gebied van faalangst, examenvrees of wanneer zij, om welke rede-
nen dan ook, niet lekker in hun vel zitten.

Mensen, en specifiek jongeren, fasci-
neren me en in de ontmoeting met 
hen wil ik graag helpen om de even-
tuele disbalans in hun leven te her-
stellen.

Examenvrees
Daarnaast geef ik al veel jaren faal-
angstreductie- en examenvreestrai-
ningen op mijn school, waarvan de 
deelnemers aangeven dat zij hier 
veel baat bij hebben. In mijn eigen 
praktijk verzorg ik individuele exa-
menvreestraining; individueel, om zo 
goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de behoeften van de jongere.

Eigen praktijk in Nuenen
Bovengenoemde vormen van bege-
leiding verzorg ik nu ook buiten de 
schoolsituatie, vanuit mijn eigen 
praktijk. Ik woon en werk in Nuenen 
en maak gebruik van twee locaties. 
Wil je meer weten over mijn praktijk 
of wil je een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek? Alle nodige 
informatie vind je op mijn website 
jellydonkers.nl

Gezien worden
Naast mijn eigen praktijk werk ik op 
een middelbare school waar ik jonge-
ren ontmoet die met hun gedrag iets 
willen vertellen wat in eerste instan-
tie door hun omgeving niet gezien 
wordt. Deze jongeren proberen met 
hun gedrag een dieperliggende 
kwestie zichtbaar te maken in de 
hoop dat ze inderdaad gezien wor-
den en er naar hen geluisterd wordt.

Weer meer in balans 
Ik spreek als intern begeleidster met 
veel van deze jongeren en kijk naar 
wat hen bezighoudt. Samen met hen 
werk ik eraan om hun leven weer 
meer in balans te krijgen. Het geeft 
mij steeds weer veel voldoening als ik 
zie dat de gesprekken de jongeren 
handvatten opleveren om hun pro-
blemen aan te kunnen pakken. Heel 
veel gedrag blijkt te verklaren vanuit 
het gezin van herkomst en ditzelfde 
gezin van herkomst blijkt vaak een 
hulpbron te zijn om weer balans te 
vinden in het leven. Ik werk vanuit de 
contextuele visie, oplossingsgerichte 
visie en NLP.

jaarfeest, de Nieuwjaarsreceptie na 
een drukbezochte Snerttocht, de jaar-
lijkse Thema-avond met sprekers uit 
de wielerwereld, onze Van Goghtoer-
tocht in juni en de bekende moun-
tainbiketocht Het Dak van Brabant 
over het hoogste punt van Noord-Bra-
bant. Ook laten we ons zien in de Nue-
nense gemeenschap met ondersteu-
ning bij de van Goghloop, het Bevrij-
dingsvuur ophalen, het Verkeersexa-
men voor scholieren en recent nog de 
huldiging van Steven Kruijswijk. Niet 
onvermeld mag blijven dat 9 leden 
een carrière als Prins Carnaval op hun 
palmares hebben staan.

Wat doen we?
We bieden onze leden 5 dagen per 
week clubritten aan, zowel op de 
weg als in de bossen. We fietsen met 
wegkapiteins om de veiligheid van 
ons en van andere weggebruikers te 
garanderen. We nemen deel aan 
tochten die andere verenigingen or-
ganiseren en daarnaast rijden we 
door eigen leden georganiseerde 
meerdaagse tochten naar bijvoor-
beeld Zuid-Limburg, Eifel of Arden-
nen. Ons trainingskamp in het Spaan-
se Benidorm rond Pasen is al vele ja-
ren een heerlijk begin van het weg-
seizoen. Natuurlijk is fietsen wat ons 
bindt, echter de sociale kant van 
onze vereniging is minstens even be-
langrijk. En dat missen we in deze co-
ronatijd enorm. Wij hopen dat als 
deze coronacrisis achter de rug is, we 
weer kunnen starten met onze club-
ritten, met onze andere activiteiten 
en we ons 25-jarig bestaan op gepas-
te wijze kunnen vieren.

Wij feliciteren alle leden van Toerclub 
Nuenen met dit jubileum en bedan-
ken al onze vrijwilligers en sponsoren 
voor hun belangrijke bijdragen aan 
onze vereniging.

Belangstellenden voor toerfietsen 
zijn van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.tcnuenen.nl
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BCL experimenteert   
met AirBadminton
Omdat (de jeugd van) Badminton Club Lieshout alleen buiten mag spor-
ten experimenteert de jeugdbegeleiding volop. Badminton vraagt im-
mers om zéér rustig weer en dat is het niet altijd. AirBadminton biedt wel-
licht een oplossing voor dat probleem: dit is immers een outdoor sport, 
die wel heel dicht tegen ‘gewoon’ badminton aan ligt.

een badmintonracket en een tegen-
stander. Het unieke is de speciale 
shuttle die nauwelijks last heeft van 
weersinvloeden. Het spel kan daar-
naast overal gespeeld worden en dus 
is de parkeerplaats van sporthal De 
Klumper een prima locatie om aan 
AirBadminton te doen.

Hoopvol
Ondanks de leuke invulling van de 
speelavonden voor de jeugd kijkt 
BCL hoopvol uit naar de stapsgewijze 
afbouw van de lockdown. In stap 2 
zouden de zaalsporters aan de beurt 
zijn om weer aan de slag te kunnen. 
In die stap openen immers de sport-
hallen en zal er dus weer binnen ge-
sport kunnen worden. Hoe? en onder 
welke voorwaarden? Dat zal pas dui-
delijk worden als de stap gezet wordt. 
Vooralsnog is enkel stap 1 gezet en 
vermaakt de jeugd van BCL zich pri-
ma met de experimenten met Air-
Badminton.

Weersafhankelijk
De jeugd van BCL is inmiddels al weer 
enkele weken aan het spelen op het 
parkeerterrein van sporthal de Klum-
per. Op sommige dagen kan er prima 
gespeeld worden, maar op sommige 
dagen is het weer écht te slecht voor 
‘gewoon’ badminton. De jeugdbege-
leiding experimenteert daarom met 
AirBadminton. Dat is een “dynami-
sche outdoor sport die gespeeld kan 
worden op verschillende ondergron-
den” vertelt de website www.airbad-
minton.nl. Omdat deze outdoor 
sport zéér dicht tegen ‘gewoon’ bad-
minton aan ligt lijkt het een mooie 
aanvulling op het aanbod van BCL.

AirBadminton
Omdat AirBadminton bij (nagenoeg) 
alle weersomstandigheden gespeeld 
kan worden is het een oplossing voor 
winderige dagen. AirBadminton wijkt 
verder niet al te veel af van gewoon 
badminton. Ook dit spel speel je met 

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

Druk bezocht          
meidentoernooi bij EMK

Bestuurswisselingen   
TV de Lissevoort
In de algemene ledenvergadering van TV de Lissevoort zijn op 22 april 
3 nieuwe bestuursleden benoemd. Remco Baten is als voorzitter Ron 
van Wassenaar opgevolgd. Frans Theeuwen nam de functie van secre-
taris over van Frans van den Bogaert. Jaap Jansen is verantwoordelijk 
geworden voor sportzaken. Deze functie werd ad interim ingevuld 
door de voormalige voorzitter. De overige 3 bestuursleden Joost Bal-
der (penningmeester), Piet van Happen (accommodatie) en Gert Jan 
Boot (paviljoen) zijn in functie gebleven.

breiding van nog eens 2 padelbanen 
wordt nu al rekening gehouden. Het 
definitieve besluit zal dit voorjaar in 
een extra ledenvergadering worden 
genomen. De planning is dat de uit-
breiding begin 2022 kan worden ge-
realiseerd.

ZomerChallenge 2021
Evenals in vorige jaren zal in de 
maanden juli, augustus en septem-
ber een ZomerChallenge worden 
aangeboden. Een tijdelijk abonne-
ment voor 3 maanden om kennis te 
maken met de tennis en/of padel-
sport. Begin juni komt via de website 
van de vereniging en de lokale pers 
meer informatie beschikbaar over 
deze ZomerChallenge.

Ambitie en uitdagingen
Het nieuwe bestuur heeft meer dan 
voldoende ambities en uitdagingen. 
Twee nieuwe padelbanen en een 
nieuwe ZomerChallenge zitten in de 
planning.

Tennisvereniging de Lissevoort heeft 
eind 2018 haar accommodatie uitge-
breid met 2 padelbanen. Vanaf 2020 
is de belangstelling voor tennis en 
padel enorm toegenomen. Via diver-
se media (zowel de krant als TV) heeft 
u hier mogelijk al over gelezen of ge-
hoord. Mede door de groei van het 
aantal leden (van 900 naar 1050) is 
het bestuur voornemens het aantal 
padelbanen uit te breiden. Voorals-
nog met 2 banen. Met een latere uit-

Van links naar rechts: Frans Theeuwen, Joos Balder, Gert Jan Boot, Jaap Jansen, Remco 
Baten en Piet van Happen.

BS Het Mooiste Blauw    
te gast bij NKV
Vrijdag 23 april waren de kleuters en de leerlingen van de groepen 3, 4 en 
5 van basisschool Het Mooiste Blauw door korfbalvereniging NKV uitge-
nodigd op haar accommodatie voor de Koningsspelen. Het oorspronke-
lijke idee was om alle kleuters van de Nuenense basisscholen tijdens de 
Koningsspelen te verwelkomen, echter door de geldende coronamaatre-
gelen kon dit nu niet plaatsvinden. 

NKV vindt het van belang dat zij haar 
maatschappelijke rol, juist ook in 
deze tijd, pakt en de verbinding zoekt 
met het onderwijs. NKV beschikt over 
een prachtige sportaccommodatie, 
heeft opgeleide trainers en is prima 
in staat om een dynamisch en uitda-
gend Korfbal & Spel programma aan 
te bieden waar het kind (de jonge 
sporter) en succesbeleving centraal 
staat.

Op deze zon overgoten dag openden 
Koning Willem Alexander en Konin-
gin Maxima in Amersfoort de 9de 
editie van de Koningsspelen. De war-
ming up in Nuenen bestond uit een 
gezamenlijke dans op het lied ‘Zij aan 
Zij’ van Kinderen voor Kinderen.
Voor de kleuters was er een geva-
rieerd spelcircuit en de middenbouw 
kreeg in een drieluik een korfbalclinic 

BS Het Mooiste Blauw    

Op 24 april was het weer eens ouderwets druk bij EMK. Bijna 90 meiden 
hadden zich verzameld voor het 4x4 toernooi. Het was een bonte mix van 
meiden met en zonder voetbal ervaring uit Nuenen en omgeving. Helaas 
mocht er vanwege corona bij het toernooi geen publiek aanwezig zijn, 
maar dat nam niet weg dat het toch een gezellige middag werd. Er waren 
heel wat onderlinge wedstrijden af te werken, en voor de afwisseling was 
er ook een stormbaan en een rode-draadspel. 

Ondanks het feit dat de kantine dicht 
was, was er voor iedereen toch volop 
te drinken en te eten: wat minder ge-
zond (friet+ snack) en veel gezonder 
(fruit). De wedstrijden werden ge-
speeld in drie leeftijdscategorieën. 
Bij de meiden onder 11 (MO11) wer-
den de ‘Turbo Slakken’ onbetwist 
winnaar. Bij de MO13 en MO15/17 ca-
tegorie waren dat de ‘4 Musketiers’ en 
de ‘Eagles’. Maar er waren ook nog an-
dere prijzen te verdelen. De prijs voor 
de leukste naam was voor het team 
‘wij gaan leeuWINNEN’, het best ge-
klede team waren de ‘Power Girls’, en 
de prijs voor het gezelligste team was 
voor ‘Zooitje Ongeregeld’ . 

We hopen volgend jaar alle deel-
neemsters weer terug te zien bij het 
EMK 4x4 toernooi. Voor de meiden 
die interesse hebben in voetbal, be-
staat er de komende weken de mo-
gelijkheid om bij EMK een aantal 
proeftrainingen mee te doen. Wie 
weet speel je dan volgend seizoen 
ook in een meidenteam van EMK. 

Mocht je hier belangstelling voor 
hebben, stuur dan even een mailtje 
naar meisjesvoetbal@vvemk.nl.

aangeboden met korfbalwedstrijdjes 
op het Beachveld die met een Chal-
lenge werd afgesloten, daarnaast 

was er nog een clinic met veel bal-
vaardigheid en leerden de deelne-
mers op een speelse manier zowel 
scoren als samenwerken. 
Vanuit NKV kijken wij terug op een 
zeer geslaagde spelactiviteit die ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Geheel 
volgens de Olympische gedachte 
van Pierre de Coubertin ‘Meedoen is 
belangrijker dan winnen’ werd er af-
gesloten met een groot applaus voor 
jezelf!
Alle kinderen kregen een NKV goo-
diebag mee met onder meer een vou-
cher voor een aantal gratis korfbal 

kennismakingstrainingen. Wij staan 
klaar om enthousiaste kinderen en 
hun ouders gastvrij te ontvangen.

Samen met de ouders, de leerkrach-
ten en de vrijwilligers van NKV heb-
ben we er een meer dan mooie och-
tend van gemaakt. Een grote pluim 
voor iedereen die daar aan bijgedra-
gen heeft. 

Interesse in korfbal bij NKV :
Kijk voor meer informatie op www.
nkvnuenen.nl, mail naar lenl@nkv-
korfbal.nl of kom gerust eens langs 
op dinsdag- of donderdagavond 
vanaf 18.30 uur op Sportpark Wet-
tenseind. 

Druk bezocht          
Ondanks het feit dat de kantine dicht 
was, was er voor iedereen toch volop 
te drinken en te eten: wat minder ge-
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T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen
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