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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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Nationale 
Molendag 
2021: 
anders 
dan anders

Wegens vakantie 
AFWEZIG 10 t/m 14 mei

Huisartsen 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Natuurlijk Nuenens 
landschap!
Of 
een nieuwe randweg 
in Nuenen

Twee Nuenense 
ondernemers 
brengen een 
slimme drink� es 
op de markt
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Betreft diplomazwemmen

Gefeliciteerd!      
Yes! We mochten weer!
Dinsdag 16 maart mochten we weer starten met de lessen voor het 
zwemABC. Sindsdien ontvangen we weer dagelijks blije ouders en kin-
deren op Feel Fit Center. Gelukkig zagen we snel dat de kinderen on-
danks 3 maanden geen zwemles door de lockdown, over het algemeen 
een goed zwemniveau lieten zien.

Door extra veel zwemlessen in te zet-
ten en het keiharde werken van de 
kids de afgelopen weken, hebben er 
afgelopen zaterdag maar liefst 139 
kinderen hun diploma ontvangen uit 
de handen van Krokobill.

Er zwommen in totaal maar liefst 70 
A-tjes, 44 B-tjes en 25 C-tjes af. Dit is 
een record! Er waren zelfs kinderen 
die in 1 keer voor 2 diploma’s af-
zwommen.

Goed om te zien dat zoveel kinderen 
weer zwemveilig zijn met de zomer-
vakantie in het vooruitzicht.

Gefeliciteerd!      
Van-Tess-tic! 
worstenbroodjesactie   
was fantastisch!
De worstenbroodjesactie bij Jumbo Ton Grimberg was een groot succes! 
Maar liefst 4000 worstenbroodjes werden er verkocht en ook werd er 

kocht was! Maar geen nood, snel naar 
onze bakker en nog maar eens 1500 
worstenbroodjes gehaald maar ook 
die waren rond half vier helemaal uit-
verkocht! De donatiebus voor Tess 
werd niet vergeten, daar werd ook 
een mooi bedrag mee opgehaald.

Wij, als familie van Tess, hebben ge-
zien waar een klein dorp groot in kan 
zijn en dat was Nuenen: Dank je wel 
lieve mensen die onze worsten-
broodjes kochten en gul doneerden, 
Roland Grimberg dat we de worsten-
broodjes bij jullie mochten verkopen 
en Remco Beekman voor het bakken 
van onze ‘Tesskes’!

Nu op naar 18 juli, onze actiedag met 
spinningmarathon bij Feel Fit Center, 
hierover binnenkort meer op de site 
facebook.com/vantesstic

enorm gul gedoneerd!

Al voordat de actie van start ging om 
10.00 uur waren er al verschillende 
zakken ‘Tesskes’ verkocht. En toen 
ging het los! Vele klanten kochten de 
worstenbroodjes ten bate van de rol-
stoelbus voor Tess. Het liep storm 
waardoor de voorraad van 2500 wor-
stenbroodjes rond 12.00 uur al ver-

Fysiotherapie Nuenen 10 jaar!
Op 1 mei 2011 gingen de deuren aan de Vincent van Goghstraat 259 open 
voor Fysiotherapie Nuenen. De praktijk was een samenwerkingsverband 
tussen Fysiotherapie ‘De Mobiele mens’ en Fysiotherapie Nuenen-Zuid. 
Beide praktijken zaten op een locatie waar ze moesten vertrekken. Te-
vens waren deze praktijklocaties behoorlijk verouderd. De samenwer-
king ging voorzichtig van start met zeven therapeuten. De nieuwe locatie 
kreeg een verbouwing zodat deze geschikt werd als fysiotherapieprak-
tijk: zes behandelkamers en een ruime � tnesszaal.

dens of na een oncologische behan-
deling, looptraining bij etalagebenen. 
Het laatste jaar is dit ook nog uitge-
breid met de revalidatie van patiën-
ten na het doormaken van corona 
(COVID-19). 

Er is veel veranderd op het gebied 
van fysiotherapie. Vroeger schreef de 
arts voor hoe en hoe vaak de fysio-
therapeut moest behandelen. Inmid-
dels heeft de fysiotherapeut vol-
doende deskundigheid om dit zelf te 
bepalen. Dat betekent dat behande-
ling zonder verwijzing mogelijk is. In 
al die jaren is daarom ook gewerkt 
aan kwaliteit: alle medewerkers vol-
gen geregeld na- en/ of bijscholing. 
Op deze manier wordt ervoor ge-
zorgd dat er binnen het team op alle 
gebieden deskundigheid in huis is.
Toen de praktijk in 2011 van start 
ging, waren er nog andere huurders 
in het gebouw. Naast fysiotherapeu-
ten zijn er inmiddels diverse andere 

In de loop der jaren is de praktijk be-
hoorlijk uitgebreid: inmiddels zijn na-
genoeg alle specialisaties in huis. 
Denk aan: Kinderfysiotherapie, Geria-
trie-fysiotherapie, Manuele therapie, 
Oedeemtherapie, Oncologische fy-
siotherapie en Sportfysiotherapie. 
Het team bestaat inmiddels uit veer-
tien fysiotherapeuten. Dat biedt de 
mogelijkheid om veel aandachtsge-
bieden te beslaan. Denk aan specifie-
ke klachtenbeelden als BPPD (duize-
ligheid), McKenzie-therapie (bij rug/
nekklachten), bekkenklachten tij-
dens of na zwangerschap. Daarnaast 
is er de mogelijkheid voor het maken 
van een echo van spieren/pezen en/
of gewrichten. Langdurige spier/
peesklachten kunnen behandeld 
worden met Shockwave of EPTE. 
Door de mogelijkheden die de prak-
tijk biedt zijn er ook uitgebreide reva-
lidatie-mogelijkheden: revalidatie na 
het plaatsen van een nieuwe knie of 
heup, revalidatie bij COPD (longaan-
doeningen), revalidatie-trajecten tij-

zorgverleners actief. Voor osteopa-
thie, podotherapie, psychologie, acu-
punctuur en psychomotoriek kinder-
therapie kunt u ook terecht aan de 
Vincent van Goghstraat. Corona 
heeft er voor gezorgd dat alle groeps-
lessen momenteel niet mogelijk zijn. 
Maar dit wordt opgelost door ‘on-
line’-lessen aan te bieden. Dat is na-
tuurlijk geen volwaardige les vandaar 
dat iedereen hoopt dat er op korte 
termijn weer lessen op locatie moge-
lijk zijn. 

Komende week zal het 10-jarig be-
staan op gepaste wijze gevierd wor-
den. Vanwege de coronamaatregelin-
gen zijn de mogelijkheden uiteraard 
beperkt. 
Fysiotherapie Nuenen: bij ons bent u 
in goede handen.

Voor meer informatie: 040-283 5873
www.fysiotherapienuenen.nl

Marga Daniels 
Fysiotherapie Nuenen 

Alle moeders 
van harte 

gefeliciteerd!

Moederdag 
9 Mei

Rond de Linde
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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:

Wist u dat glas eindeloos hergebruikt kan 
worden? Gooi het daarom allemaal in de 
glasbak. Ook handig: u hoeft doppen en 
deksels er niet af te halen. Plaats niets naast 
de glascontainer! HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

verdiepen in energie be-
sparende maatregelen? 
Word dan ook onderdeel 
van het regionale Energie-
coach team bij het Ener-
gieHuis Slim Wonen. 
Wij bieden je gratis kennis 
workshops en de opleiding 
Energiecoach worden! 
Meld je aan om Energie-
coach te worden bij het 
EnergieHuis Slim Wonen. 
Stuur een mail naar info@energiehuisslimwonen.nl en wij 
nemen contact met je op.

DODENHERDENKING - 
BEVRIJDING
Op 4 mei was de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking. 
De vlag ging halfstok en we herdachten de oorlogsslacht-
o� ers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vierden we 
dat het 76 jaar geleden is dat ons land bevrijd is van de 
Duitse bezetting. Vanwege de coronamaatregelen vond 
het herdenken en vieren ook dit jaar weer grotendeels 
online en vanuit huis plaats. In onze gemeente verrichtte 
burgemeester Maarten Houben een kranslegging namens 
het gemeentebestuur, samen met veteraan Hedayet Bu-
nyadi namens het Oranje Comité Nuenen. 

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.

ONDERHOUD BRUGGEN
Kikkerpad en Baron van Hardenbroekpark
Vanaf maandag 10 mei start het onderhoud aan de brug-
gen bij het Kikkerpad (tussen de wijken Het Puyven en De 
Vroente) en het Baron van Hardenbroekpark (gemeente-
vijver). Aan de palen waarop de bruggen steunen is lichte 
houtrot geconstateerd. Door de fi rma Protekta wordt het 
aangetaste hout weggezaagd en vervangen door een 
kunststofhars. De werkzaamheden duren ongeveer an-
derhalve week. Het verkeer over deze bruggen ondervindt 
geen hinder van de werkzaamheden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente 
Nuenen via het telefoonnummer (040) 2631 631.

MILIEUEFFECTRAPPORT   
TER INZAGE
Online bijeenkomst over de milieue� ecten van groot-
schalige zonne- en windparken in de regio op woens-
dagavond 19 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, on-
dernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen 
waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen 
opwekken in Nederland. Metropool Regio Eindhoven 
(MRE) werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Als 
onderdeel hiervan is er een milieue� ectrapport (MER) 
opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de op-
wekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en 
windparken op een ob-
jectieve manier in kaart 
gebracht. Op deze ma-
nier zorgt de regio dat het 
milieubelang een vol-
waardige rol speelt in de 
besluitvorming. 

We gaan tijdens de bijeenkomst graag in op uw vragen. 
We informeren u over de totstandkoming van het MER en 
leggen uit hoe u hierop kunt reageren. Het MER ligt van 3 
mei tot 14 juni ter inzage. U kunt de o¥  ciële publicatie 
hier vinden: https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages.

Benieuwd naar hoe het MER is opgezet en uitgevoerd? 
Wilt u meer weten over de onderzoeksprocedure en wel-
ke aspecten er zijn meegenomen? Schrijf u dan in voor 
deze online bijeenkomst. 

Wilt u deze online informatiebijeenkomst bijwonen? 
De online bijeenkomst vindt plaats op 19 mei via Microsoft 
Teams. Heeft u interesse voor het MER van de Metropool-
regio Eindhoven, maar kunt u niet op bovengenoemde 
datum? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten 
bij één van de andere sub-regio’s op 17 of 18 mei. Voor 
meer informatie over het programma en inschrijving, ga 
naar https://energieregiomre.nl/agenda

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• de meeste woningen in Nuenen tussen 1941 en 1982 

gebouwd zijn;
• veel van deze huizen niet / matig geïsoleerd zijn;
• goed isoleren merkbaar bijdraagt aan comfort in de 

woning;
• isoleren de basis is om met weinig energie er warmpjes 

bij te zitten;
• na isolatie veel bewoners zeggen:’ dat had ik 10 jaar 

eerder moeten doen ‘.
Voor meer info: https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

ENERGIECOACH WORDEN BIJ 
HET ENERGIEHUIS SLIM WONEN?
Lijkt het je leuk om andere bewoners te helpen met voor-
lichting over het besparen van energie en geld? Heb jij je 
eigen huis al extra verduurzaamd, nageïsoleerd of al zon-
nepanelen geïnstalleerd? En ben je bereid je verder te 

MILIEUEFFECTRAPPORT   

DUURZAME AFVALINZAMELING 
MET WATERSTOFVOERTUIGEN
Onze afvalinzamelaar Blink rijdt begin mei met twee splin-
ternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. Blink 
neemt deel aan een Europees project “REVIVE” voor af-
valinzameling met waterstofvoertuigen. Zo komt zero 
emissie inzameling binnen handbereik.

100% elektrisch aangedreven, zonder schadelijke uit-
stoot
Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve 
waterstofwagens. De waterstofwagens worden ingezet in 
de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende. De wa-
terstofwagens gaan begin mei 2021 de weg op. De trucks 
tanken bij het waterstoftankstation van Waterstofnet op 
de Automotive Campus in Helmond. De deelnemende 
gemeenten maken met dit proefproject een duidelijk 
statement ten aanzien van de toekomst van de inzameling 
van de grondsto� en afkomstig uit huishoudens.

VERWIJDERD VOERTUIG
Op 22 april 2021 is door gemeente Nuenen een voertuig 
van de openbare weg verwijderd. Deze auto is tijdelijk 
opgeslagen op de gemeentewerf in Nuenen. Het betreft 
het volgende voertuig: een lichtblauwe Fiat Punto zonder 
kentekenplaten. Na telefonisch contact met Handhaving 
via 040-2631631 en tegen 
betaling van de gemaakte 
kosten kan de eventuele 
eigenaar het voertuig ko-
men ophalen. Dit kan tot 
uiterlijk 22 juli 2021, daar-
na wordt het voertuig ter 
vernietiging afgevoerd. 

BESTRIJDING EIKENPROCESSIE-
RUPS GESTART
De voorbereidingen zijn getro� en en de legsels zijn ge-
monitord. Daarom is het nu tijd voor de preventieve be-
heersing van de eikenprocessierups om de overlast hiervan 
zoveel mogelijk te beperken. Op basis van deze inventari-
satie en de ervaring van voorgaande jaren, worden ± 11.000 
inlandse eiken met het biologische middel bespoten.
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Alles voor een overheerlijk
Moederdag ontbijt!

Runder Hamburgers
..............................................................4 stuks 5,00
Kalfs Confetti
............................................................per stuk 2,25
Quiche Lorraine
............................................................per stuk 1,50
Gemarineerde
Varkens Oesters ......4 stuks 5,95
100 gram Gebraden Gehakt +
150 gram Filet Americain .................. 2,95
Love Handles
.......................................................... 100 gram 1,95
Asperge Soep
“Uit eigen keuken”  ..............................per bak 3,00

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

TOPPER

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang goreng

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ketjap

18,95

Taxi naar vaccinatie
Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de coronavaccinatie 

in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven, 
maar geen vervoermiddel?

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

Geldig tot en met 31 mei 2021

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

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN
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Ronde Tafel Nuenen en Club 41 
schenken sponsorbedrag   
aan speeltuin de kievit
Met een gezamenlijk goede doelenproject hebben de Ronde Tafel 187 Nue-
nen en Club 41 een mooi sponsorbedrag binnengehaald waarmee zij lokale 
initiatieven steunen. Centraal staat het welzijn van kinderen. Vlak voor de ope-
ning is door leden van de Ronde Tafel Nuenen een cheque ter waarde van 5000 
euro overhandigd aan Speeltuin de Kievit. Hierdoor is Speeltuin de Kievit in 
staat een buitenspeelterrein voor de peuters te plaatsen in de bestaande zand-
bak. Met het leuke ‘Zee-thema’ worden de motorische vaardigheden verbe-
terd en de verbeeldingskrachten gevoed.
Weet jij nog een lokaal initiatief met als hoofdthema kinderen OF weet jij nog 
een enthousiaste en ambitieuze ondernemer onder de 40 jaar die zijn steentje 
wil bijdragen aan de Ronde Tafel Nuenen? Tip ons dan via www.rt187.nl

Wandelend       
zwerfafval rapen
Een bananenschil één jaar, kauwgum twintig jaar, plastic oneindig veel 
jaar...Waar gaat dit over? De minimale levensduur van zwerfafval. Onbe-
wust of bewust laten mensen afval achter. Een groot deel breekt maar 
langzaam af. Een schone omgeving is niet alleen gezonder voor mensen 
en dieren, maar is ook positief voor het gevoel van veiligheid. Mensen zijn 
zich steeds meer bewust van het milieu. Door landelijke opschoondagen 
in het hele land worden mensen aangemoedigd om zelfvuil op te rapen.

thousiast vuilrapen, maar hij waar-
schuwt ervoor dat mensen verant-
woord vuilrapen. Een speeltuintje of 
rustige straat schoonmaken is dan 
een betere keuze. Er valt overal wel 
vuil te rapen, al zijn het maar de dui-
zenden sigarettenpeuken (die er 
twee tot twaalf jaar over doen om te 
vergaan). Het rapen is een rustgeven-
de en gezonde bezigheid en hij 
hoopt dat meer mensen zijn voor-
beeld gaan volgen. 

Ook zwerfvuil rapen als u toch aan de 
wandel gaat? Meld je aan bij de ge-
meente of mail afval@nuenen.nl. De 
gemeente zorgt voor opschoonma-
terialen (handschoenen, hesjes, grij-
pers, afvalzakken). Zie ook de web-
site www.nuenen.nl/zwerfafval

Zo ook Arno Hendriks. Misschien 
bent u hem al eens tegengekomen, 
gekleed in geel tenue, prikker in de 
hand, vuilniszak in de andere hand. 
Arno Hendriks is één van de mensen 
die in Nuenen, op vrijwillige basis, 
met regelmaat het zwerfafval oprui-
men. Iets wat voor hem een vanzelf-
sprekendheid is geworden. Geïnspi-
reerd door de opschoondag eind 
maart in Nuenen, heeft hij zich aan-
gemeld bij de gemeente voor de be-
nodigdheden en gaat hij elke dag op 
pad. Hij heeft sindsdien al drie rollen 
vuilniszakken gebruikt om zwerfafval 
te verzamelen! Van Nuenen tot Ger-
wen maakt hij de midden- en zijber-
men schoon, en ook het Park en de 
Europalaan wandelt hij over om het 
zwerfafval te verzamelen. Mooi of 
slecht weer, doordeweeks of zon-
dags, het maakt hem niet uit. 

Rustgevend, gezond en nuttig
Hij vraagt zich af waarom mensen 
hun afval niet thuis weggooien. ‘En 
we moeten denken aan de mensen 
die na ons komen’. Ook denkt hij aan 
de toeristen die hij een mooi beeld 
van Nuenen wil meegeven. Hij krijgt 
veel positieve reacties van voorbij-
gangers. In het dagelijks leven werkt 
Arno als verkeersregelaar, en hij is 
zich bewust van het verkeer als hij in 
de bermen vuilraapt. Hij houdt zijn 
ogen en oren open als hij bezig is. 
Ook zet hij zijn telefoon op stil en 
loopt hij altijd alleen. Hij ziet regel-
matig gezinnen met kinderen die en-

Wonen op het ‘platteland’
DE NVM constateert een toename van het aantal verhuizingen naar het ‘platte-
land’. Nu is platteland natuurlijk nogal een rekbaar begrip. Volgens de definitie 
is alle gebied buiten de bebouwde kom platteland of landelijk gebied. Dus wie 
een stap buiten Nuenen of pakweg Best zet, zit er dan middenin. Maar ja, om 
nou te zeggen dat je in dat geval plotseling in een dunbevolkt gebied zit, met 
veel minder voorzieningen en een heel andere cultuur, wat ook weer kenmer-
ken van het platteland zijn? Het is meer ‘verstedelijkt platteland’ zou je kunnen 
zeggen. Zelf denk ik eerder aan gebieden rond Bergeijk en Reusel-De Mierden 
om maar iets te noemen.
Hoe dan ook, een licht groeiende belangstelling voor het landelijk gebied was 
al enkele jaren waarneembaar. Zeker vanuit de Randstad was er al een trek 
naar bijvoorbeeld gebieden als de Achterhoek, Zuidoost-Drenthe en Zuid-
west-Friesland. Overigens betreft het dan vaak mensen met wat hogere inko-
mens die in de stad soms nog een etage aanhouden ook. Maar thuiswerken 
door corona zou een extra impuls hebben gegeven, waardoor deze trend iets 
versterkt wordt, wijzen de cijfers van de NVM uit. In 2020 is het aandeel van 
mensen dat vanuit de Randstad een landelijke woning kocht toegenomen van 
16% naar 18%. Geen aardverschuiving, maar wel een duidelijke versterking 
dus. En daardoor nemen ook de krapte en de verkoopsnelheid in de buitenge-
bieden toe, evenals de prijsstijgingen. De prijzen van landelijk gelegen wonin-

gen stegen in 2020 met 13%.
Ik heb de afgelopen jaren nogal eens betoogd dat de gro-

te stad meer en meer als een magneet werkt en sterk in 
trek is bij jongeren en internationale kenniswerkers. 
Die beweging zal niet radicaal omkeren, maar we 
zien wel meer bereidheid om een paar kilometer ver-
der te rijden voor een mooie woonplek. De krapte in 
de stad heeft daar natuurlijk ook mee te maken. En 
het platteland biedt in de toekomst - mede door de 

transformatie die de landbouw gaat doormaken - wel-
licht meer ruimte aan de stedeling. Maar wie in het bui-

tengebied nog grote prijsvoordelen denkt te kunnen 
boeken, moet er wel snel bij zijn. Want ook op het 
gebied van prijsstijging is de inhaalrace door het 
platteland ingezet.

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Twee Nuenense ondernemers 
brengen een slimme drink� es 
op de markt
Gedreven door hun eigen nieuwsgierigheid naar wat er speelt in de we-
reld, hebben deze twee jonge ondernemers uit Nuenen hun eigen bedrijf 
opgestart. Samen met vier medestudenten hebben zij SipIt opgericht. Si-
pIt is een onderneming die écht wil bijdragen aan een betere wereld.

Met de verkoop van een slimme 
drinkfles ‘Sippy’ willen zij als jonge 
ondernemers iedereen helpen om 

genoeg water te drinken. De drink-
fles is voorzien van een reminder-
functie die om het uur acht keer knip-

Een verrijking voor de straat
Ruim een jaar geleden werd er een foto 
geplaatst van een huis in aanbouw 
(Boord 4) met een negatieve ondertoon. 
Het was een patriciër woning, protserig 
en misplaatst op deze plek.
Op dit moment is het huis af, ernaast is 
ook een statig huis gebouwd en de ande-
re buren hebben de kleur aangepast.
Het geheel is prachtig en in mijn ogen een 
verrijking voor de straat geworden. 

Jean-paul de Zoete, Berg 52a te 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

pert. Ook is deze fles ideaal om on-
derweg mee te nemen. Door het 
mooie design en de thermosfunctie 
is de fles zowel geschikt voor warme 
als koude dranken. Op het OLED dis-
play kun je de temperatuur van jouw 
drankje zien. Deze temperatuur gaat 
gepaard met een lichtje. Bij een rood 
lichtje is je (warme) drankje nog te 
warm om te drinken. Bij een groen 
lichtje is je drankje perfect om te 
drinken en bij een blauw lichtje is je 
drankje afgekoeld. 
Een zeefje, dat rust op de dop, nodigt 
uit om met een schijfje citroen of 
stukje komkommer het water op 
smaak te brengen. 
En het mooiste van alles; met de aan-
vullende producten van SipIt draag 
jij bij aan een mooiere wereld. De ge-
hele winst van deze producten wordt 
namelijk gedoneerd aan Water for 
Life, een goed doel dat wereldwijd 
schoon drinkwater en een toilet toe-
gankelijk wil maken.

Enthousiast geworden? Zowel de fles 
als het aanvullend assortiment is nu 
te bestellen via www.sipitstore.com

Nuenenaar Marc van Loo runt       
een Eco-resort in Indonesie

afval water zuivert en tevens in 
schoon drinkwater voorziet. Zoals u 
begrijpt, is sinds januari 2020 zijn re-
sort gesloten vanwege corona.

Om inkomsten te genereren, om zijn 
personeel (dat qua inkomen geheel 
van hem afhankelijk is) voor 50% 
door te kunnen betalen en het goede 
doel door te laten gaan, heeft hij een 
nieuw initiatief ondernomen, nl. vir-
tueel reizen. Schoolklassen en ande-
re groepen staan daarbij in interac-
tief contact met de mensen waarvoor 
de Safe Water Garden wordt aange-
legd. Er is sinds kort een Nederlandse 
organisatie bij betrokken, die vóór 

Safe Water Garden* 
LooLa Eco Adventure
Hij runt dit resort met uitsluitend me-
dewerkers uit de omliggende dorp-
jes, ongeveer 60 mannen en vrou-
wen. In dit resort kwamen vooral in-
ternationale schoolklassen en team-
buildingsgroepen (voornamelijk uit 
Singapore), die een avontuurlijke va-
kantie koppelden aan een dag waar-
bij ze meewerkten aan een project 
ten dienste van de plaatselijke bevol-
king van Bintan. Deze combinatie 
van vakantie en maatschappelijk zin-
vol werk sloeg heel erg aan. Hierbij 
werd vooral gewerkt aan het Safe Wa-
ter Garden Project, dat huishoudelijk 

Sinds 1989 woont Marc in Singapore en bezit daar een Eco-resort in het 
dichtbij gelegen Indonesische eiland Bintan.

corona ‘echte’ schoolreizen organi-
seerde die natuurlijk ook niet kunnen 
doorgaan en nu deze virtuele reis 
aanbieden aan scholen zoals u op on-
derstaande site kunt zien:
https://www.diogenesreizen.nl/
eco-kamp-indonesie

We steunen Marc als ouders zoveel we 
kunnen en bewonderen zijn onvoor-
stelbaar optimisme, doorzettingsver-
mogen, enorme werklust en creativi-
teit om alles tot een goed einde te 
brengen. Met zijn werk maakt hij de 
wereld een klein beetje beter.

Mieke en Frans van Loo-Crijns

Kunst uit Nuenen
In deze tijd, waarin door corona zo 
ontzettend veel niet door kon gaan of 
gesloten was, ontstond er een mooi 
initiatief. Chris Dekkers, die jarenlang 
als vrijwilliger gewerkt heeft voor de 
Lokale Omroep Nuenen en voor Stu-
dio040 richt zich nu met filmen op de 
creatieve sector. Hij gaat in zijn nieu-
we serie Kunst uit Nuenen de komen-
de maanden in gesprek met de kun-
stenaars van Atelier Nuenen. Profes-
sioneel geschoolde kunstenaars en 
autodidacten. In korte filmpjes praat 
hij met ze over hun creatieve werk. 
Elke vrijdagavond vanaf 22.00 uur op 
Youtube (www.youtube.com/chrisdek-
kers), Facebook (www.facebook.com/
camdekkers) en Instagram (www.insta-
gram.com/chrisdekkersfilms) komt er 
een kunstschilder aan het woord in 
Kunst uit Nuenen. De filmpjes worden 
ook gedeeld in de Facebook-groep 
Nuenen Gerwen Nederwetten Een-
eind, een groep met 5200 leden, waar-
van je lid kunt worden.

Chris Dekkers en Atelier Nuenen

Sleutelbos   
gevonden
Sleutelbos met 2 sleutels en flosje ge-
vonden in het bos bij de sportvelden 
Oude Landen. Voor info of contact: 
peterbastiaansen@onsnet.nu



ROND DE LINDE week 18 Donderdag 6 mei 2021

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

Nationale Molendag 2021:   
anders dan anders
Zaterdag 8 mei is het Nationale Molendag. De Roos-
donck bezoeken is dit jaar niet mogelijk helaas. Als het 
weer het toelaat, zal hij wel draaien, maar bezoek is in 
verband met de RIVM- maatregelen niet mogelijk.

Wat wel 
kan is (op 
bestelling) 
afhalen van 
tarwevolkorenmeel, 
tarwebloem, speltmeel, speltbloem, 
roggemeel, durum pastameel, pan-
nenkoekenmeel, boerencakemix etc.

Zie hiervoor onze website:
www.roosdonck.nl

Hoe kun je van een draaiende Roos-
donck toch genieten? Trek je wandel-
schoenen aan of pak de fiets en ge-
niet van de omgeving rondom de 
Roosdonck, een Van Gogh monu-
ment. Zeker is dat je een foto gaat 
maken; de Roosdonck staat fier in 
een mooie omgeving.

Molenaars Mario en Rick hebben een 
raadsel bedacht met een bijbehoren-
de prijs, nl. een prachtig Roosdonck-
pakket.
Vraag: hoeveel weegt de linnen zak 
met gemalen tarwemeel op de foto? 

De oplossing kan worden doorgege-
ven op e-mail hmerks@onsnet.nu 
Graag vermelden: de oplossing, je 
naam en telefoonnummer. Bij meerde-
re goede inzendingen wordt er geloot. 
De prijswinnaar wordt telefonisch op 
de hoogte gesteld door Mario op za-
terdag 8 mei om 15.00 uur.

Machteloos toezien hoe een onom-
keerbaar besluit wordt genomen
Frustrerend om voor je ogen te zien gebeuren dat er een onomkeerbaar 
besluit wordt genomen, waarvan je aan alle kanten voelt dat het niet 
goed is voor Nuenen. De VVD en de Combinatie hebben er alles aan ge-
daan het gezond verstand te laten zegevieren en een tweede aansluiting 
op de A270 vanuit Nuenen open te houden - zonder dat de bouwplannen 
voor Nuenen-West stagneren. 

baarheid in ons dorp. Oog hebben 
voor meer dan één straat of één 
wijk. Dan gaan we voor het grotere 
geheel, en laten we ons niet de wet 
voorschrijven door een College dat 
niet luistert naar de inwoners van 
Nuenen. 

Laat uw visie horen
Volgende kans is inspraak op de bun-
delroute door Nuenen heen. Het col-
lege presenteerde recent (slechts) 
drie scenario’s die de doorstroming 
zouden moeten bevorderen. Denk 
mee, en laat uw stem horen! Omwille 
van de leefbaarheid, onze gezond-
heid, en omwille van ons mooie dorp 
Nuenen - zie de enquête op de web-
site van de gemeente.

Namens fracties VVD Nuenen c.a. en 
Combinatie Nuenen c.a.

Judith Tesser en Monique Donkers

Insprekers lieten meerdere keren na-
mens een aanzienlijke achterban 
hun visie vanuit verschillende stand-
punten horen. Hoop was er dat W70 
- met 6 mensen in de raad allesbepa-
lend in deze raadsperiode - zich aan 
de eerder gedane belofte zou hou-
den. Enige kritiek op de wijze waar-
op CDA Wethouder Van Brakel haar 
plan doordrukt was er wel, noem 
deze woorden maar “blaffende hon-
den bijten niet”. Het resultaat is af-
sluiting van de verbinding naar de 
A270 via de Wolvendijk voor gemo-
toriseerd verkeer en groen licht voor 
projectontwikkelaar BPD op het be-
stemmingsplan Herijking Nuenen-
West. 

Hoezo behoud dorps karakter 
Nuenen-West? 
Het beloofde een mooie groene wijk 
te worden passend bij het karakter 
van Nuenen. Inmiddels is de nu bijna 
stadswijk verdicht met 40 extra wo-
ningen. 
De hoofdinfrastructuur ligt vast. In-
woners kunnen per fiets of met het 
openbaar vervoer naar de stad. De 
Laan door de Panakkers wordt bij de 
school afgesloten. Het Wettenseind 
krijgt een ontsluiting op de 
Geldropsedijk. Het wachten is op 
het openstellen van de busbaan bij 
de Geldropsedijk naar de A270, 
waar straks door de aan te leggen 
spoortunnel bij Eeneind nog meer 
verkeer overheen komt. De voorma-
lige tweebaans Europalaan vormt 
nu - met busbaan en fietspaden aan 
beide kanten - de ontsluitingsweg 
voor heel Nuenen. Een onveilige si-
tuatie en een weg waar je tijdens 
het spitsuur - dankzij het doorgaan-
de te hard rijdende niet-bestem-
mingsverkeer - nu al niet meer op 
kunt komen. Het verkeer dat nu ge-
bruik maakt van de Opwettenseweg 
zal een andere weg moeten vinden 
naar de A270 als zij naar Helmond of 
Eindhoven gaat. En dus een nog 
drukkere Smits-van Oyenlaan.
Als wij het dorpse karakter van 
Nuenen willen behouden, dan 
moeten we knokken voor de leef-

Recti� catie
In de editie van vorige week (29-4-
2021 week 17) is verslag gedaan van 
de lintjesregen in Nuenen. Mevrouw 
Henny Matser-Regterschot was één 
van de gedecoreerden. In de be-
schrijving stond vermeld dat zij 
werkzaam zou zijn geweest als di-
rectiesecretaresse in het Catharina 
Ziekenhuis. Dit is echter onjuist; zij 
was Secretaresse op de Spoedeisen-
de Hulp. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-04-2021 EN 03-05-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Spijkert ongenummerd,  Plaatsen regenwater
perceel naast nr. 17 opvangput 
De Spijkert ongenummerd,  Tijdelijk plaatsen
perceel naast nr. 17 stacaravan 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Venakker 2,3 en 5, Panakkers- Oprichten van
dreef 3, Hoge Panakker 9 t/m 19 37 woningen
oneven, Drieloper 19 t/m 51 
oneven en Drieloper 2 t/m 20  

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 2 Reguliere terras-
 vergunning Bravoy 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-04-2021 Den Binnen  Kennisgeving melding
 14A Activiteitenbesluit 
  milieubeheer door 
  NV Autoservice: oprichting 
  van een garagebedrijf 

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

tijdens de bestrijding te sluiten. Als u ziet dat er gespoten 
wordt en u bent te voet of met de fi ets, adviseren we u 
onder de spuitnevel vandaan te blijven. 

Tijden
In verband met de korte bestrijdingsperiode en de drukte 
bij de aannemer zal er ook in de avonduren en weekenden 
worden bestreden. De aannemer zal de overlast zoveel 
mogelijk proberen te beperken. Binnen de bebouwde kom 
wordt tussen 7.00 uur en 18.00 uur gewerkt. Buiten de be-
bouwde kom wordt gewerkt tussen 00.00 uur en 24.00 uur.

Locaties preventieve bestrijding
• alle straten met inlandse eiken, zitten in de preventieve 

behandeling.

Locaties geen bestrijding
De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurge-
bieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behoudens 
een enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. De 
gemeente hoopt zo de natuurlijke vijand van de proces-
sierups tot ontwikkeling te laten komen.

Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen 
later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaat-
sen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en mel-
ding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen neem 
dan contact op met de gemeente Nuenen, tel: 040-
2631631 of bij voorkeur via https://nuenen.nl/meldpunt/
meldpunt-meldingen-openbare-ruimte

Voor meer informatie over de processierupsen en gezond-
heidsklachten kunt u terecht bij de GGD in uw regio en op 
de websites; 
www.vlinderstichting.nl , https://www.rupsen.info

In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbo-
men de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de 
beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als 
jeuk, huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. 
Vorige week is geconstateerd dat de rupsen al uitkomen. 

Biologisch bestrijdingsmiddel 
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, is de aan-
nemer gestart met de biologische bestrijding van de rup-
sen. Dit biologisch middel wordt met een spuitkanon in 
de bomen geblazen. Het middel wordt elektrostatisch 
geladen waardoor het wordt aangetrokken door het blad 
om voor een goede bladbedekking en weinig drift te zor-
gen. De rupsen zullen deze bladeren eten maar zijn ex-
treem gevoelig voor dit middel en zullen daarom niet 
overleven. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen 
lichamelijke ongemakken voor de bewoners, de uitvoe-
renden, en voor dieren. 
De inzet van het spuitka-
non kan enige geluidshin-
der veroorzaken. Om te 
voorkomen dat het mid-
del tijdens het spuiten in 
huis komt, verzoeken wij 
u tevens ramen en deuren 

In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbo-
men de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

Online enquête scenario’s 
verkeersleefbaarheid    
en bereikbaarheid
Nu het probleem rond de verkeersleefbaarheid en de bereikbaarheid van 
Nuenen in kaart is gebracht, is het tijd om in oplossingen te denken. In-
middels hebben we drie schetsen van scenario’s klaar. Deze scenario’s be-
vatten alle drie een groot pakket aan maatregelen die invloed hebben op 
de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenen.

Online enquête
We willen graag weten hoe onze in-
woners en ondernemers over deze 
scenario’s denken. Daarom hebben 

we een online enquête opgesteld. 
We vragen per scenario in hoeverre 
dit volgens u een verbetering is voor 
de verkeersleefbaarheid en bereik-

Gemeente Nuenen 

baarheid van Nuenen. De input uit 
deze enquête nemen we mee in het 
voorstel aan de gemeenteraad.

https://enquete.toponderzoek.com/
nuenen
De enquête staat open t/m zondag 9 
mei. Bij voorbaat dank voor uw me-
dewerking!

Meer informatie
Op onze speciale webpagina  https://
www.nuenen.nl/studie-verkeersleef-
baarheid-en-bereikbaarheid vindt u 
meer informatie over de studie, het 
proces, de scenario’s en de veelge-
stelde vragen en antwoorden.
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Dit was Koningsdag 2021
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Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.�rstclassmodestiphout.nl

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 1 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

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

First Class
is direct goed begonnen 

met Eve in Paradise.

Een van de modernste 

collecties. Ook 

nog meer nieuws.....

ziet u vanaf maandag.

BCL trots op Koninklijk lintje 
oprichtster
Marianne Arends heeft dan eindelijk een koninklijke onderscheiding mo-
gen ontvangen voor haar vele inspanningen. Ze is (een van) de oprichter(s) 
van Badminton Club Lieshout en heeft ontzettend veel betekend voor de 
vereniging die volgend jaar exact 50 jaar bestaat. De vereniging is dan 
ook vereerd om haar nog steeds als actief lid én vrijwilliger in haar mid-
den te hebben.

Trots en dank
BCL is dan ook zeer trots op haar be-
noeming tot Lid van de Orde van 
Oranje-Nassau en dankt de initiatief-
nemer die heimelijk én met de nodi-
ge inspanning, volop gegevens van 
Marianne heeft verzameld om haar 
aan te kunnen bevelen voor deze be-
noeming. Ook dít vrijwilligerswerk 
‘achter de schermen’ kenmerkt de 
vereniging die zo graag ál haar vrij-
willigers in het zonnetje wil zetten.

Drijvende kracht
In 1972 was Marianne Arends één van 
de initiatiefnemers om BCL van de 
grond te krijgen. Samen met een paar 
andere actieve vrijwilligers heeft zij op 
15 oktober 1972 officieel de vereni-
ging opgericht. In 2022 bestaat de 
vereniging dan ook 50 jaar en nog 
steeds is Marianne Arends één van de 
drijvende krachten achter de vereni-
ging. Als vrijwilliger is ze nog steeds ac-
tief in de commissie clubshirts en ook 
op de baan laat ze zien dat badminton 
een sport is voor alle leeftijden. 

Veel betekend
In die, bijna, 50 jaar heeft Marianne 
Arends veel voor de vereniging bete-
kend. Zowel op het veld als er naast. 
Op het veld was zij één van de topspe-
lers van de vereniging en heeft ze vol-
op trainingen verzorgd en wedstrij-
den ‘gefloten’. Buiten het veld heeft ze 
diverse bestuursfuncties en ander 
vrijwilligerswerk vervuld voor de 
vereniging: een échte clubvrouw, dus.

Breder
Naast BCL was Marianne ook actief 
bij korfbalvereniging Spirit waar ze 
ook voorzitter van is geweest. Ook 
buiten de sport was/is Marianne ac-
tief. Zo zet ze zich in voor de KVL Lies-
hout, de KBO Lieshout en LEV Laar-
beek. Een ‘bezige bij’ die haar steen-
tje volop bijdraagt aan het sportieve 
én het maatschappelijke in Lieshout. 

(Mede)oprichtster van BCL Marianne 
Arends is geëerd met een benoeming tot 
‘Lid van de Orde van Oranje-Nassau’.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

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

De Twaalf Tuinen Tocht

Tuin 8
Aan Laar 60 vinden we de volgen-
de mooie tuin. Deze is aangelegd 

rondom het bedrijfspand van 
Tuintechnisch Bureau Smeulders 
en de privéwoning. De tuin heeft 

een zwemvijver, een zwembad en 
diverse terrassen met bloeiende 

borders. De borders zijn allemaal 
verschillend van stijl. Je ziet er het 
landelijke in terug, maar ook het 

moderne en daarin tevens de 
strakke stijl. Saskia en Frank 

Smeulders verwelkomen u graag 
op 26 en 27 juni!

1888 Oprichting 
St. Caeciliakoor in Gerwen
In mei 1888 bedenken enige enthou-
siaste zangers uit het kerkkoor van de 
Sint-Clemenskerk in Gerwen dat zij ook 
andere liederen willen zingen. Ze beslui-

Commissaris van de Koning 
Ina Adema in adviescomité NGN200

De nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant Ina Adema 
heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het Comité van Advies en Aanbeve-
ling ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ (NGN200). Zij volgt in het comité 
haar voorganger Wim van de Donk op. 

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

oud-burgemeesters Harry Terwisse en 
Willem Ligtvoet, Wim van der Leegte op-
richter/eigenaar VDL Groep en Henk Ki-
vits, oud-directeur Stage Entertainment 
Joop van den Ende en actief in raden van 
bestuur van diverse culturele en maat-
schappelijke instellingen. 
Vanwege de coronamaatregelen vinden 
in het officiële feestjaar alleen kleinscha-
lige activiteiten plaats. Eind juni gaat de 
Twaalf Tuinen Tocht in ieder geval door. 
Twaalf particuliere tuinen in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en op ’t Eeneind 
openen dan hun poorten. Grootschalige 
evenementen voor en door de inwoners 
worden in 2022 georganiseerd. Kijk op: 
www.ngn200.nl 

Commissaris van de Koning Ina Adema 
Foto: Ilse Wolf

Het comité geeft gevraagd en onge-
vraagd advies aan de stichting 
NGN200 in het kader van het feest- en 
jubileumjaar 2021, het jaar dat de ge-
meente in zijn huidige vorm 200 jaar 
bestaat. In 1821 ging Nederwetten sa-
men met Nuenen-Gerwen. In het ad-
viescomité hebben verder zitting de 

ten tot oprichting van een ‘liedertafel’ 
onder de naam ‘Vergenoegen’. Al 
gauw werd de naam gewijzigd in ‘St. 
Cecilia’ en later werd dit ‘St. Caecilia’.

Meer weten? Ga naar ngn200.nl

Connected to Namibia Nieuws

Koop een moederdagcadeau 
voor het goede doel
Het was voor mij een grote verrassing toen ik maandagmiddag naar de 
voordeur werd gelokt om ‘lang zal zij leven’ aan te horen. Buiten stond - ui-
teraard op gepaste afstand - een grote groep mensen met in hun midden 
de burgemeester. Ja, toen was het voor mij duidelijk dat het de koning 
heeft behaagd dat ik toetreed in de orde van Oranje Nassau. Er was een in-
ternetverbinding met Namibië. De zon scheen letterlijk en figuurlijk.

Ook de 28 Nuenense quilts zijn in-
middels verdeeld onder behoeftige 
mensen in Namibië. Dank aan ie-
dereen!

Moederdagcadeau
De verkoop van de sieraden kan nog 
wel een boost gebruiken. In ieder ge-
val wil ik in het kader van Moederdag 
eenmalig op zaterdag 8 mei van 
10.00 tot 20.00 uur open zijn. Alle ket-
tingen van imitatieparels kosten nu 
€10,- en op de andere kettingen zit 
een tijdelijke korting van 20%. Voor 
wie wil: de ingang bevindt zich bij de 
zijpoort aan de Kersenbogaard te Ne-
derwetten.

Toos Verbruggen-Nuijts

IBAN:NL43INGB0005219398
info@connectedtonamibia.nl
www.connectedtonamibia.nl

Dank aan alle mensen die hier een 
bijdrage aan hebben geleverd. Dank 
ook voor alle lieve woorden in mijn 
mailbox, bloemen, felicitatiekaarten 
en de donaties aan de stichting Con-
nected to Namibia. Hartverwarmend 
allemaal. Het is ook een stimulans om 
door te gaan met mijn werk voor de 
Stichting.
Inmiddels zijn de toilet- en douche-
units voor de school in Ombyarundu 
bijna klaar om vervoerd te worden. 
De school heeft een goede naam. Dat 
heeft als nadeel dat er eigenlijk niet 
genoeg klaslokalen zijn voor alle aan-
gemelde kinderen. Nog een punt is 
dat het hostel, waar de kinderen over-
nachten, ook te vol raakt en er onvol-
doende matrassen zijn, enz. We zullen 
toch met het Namibische Ministerie 
van Onderwijs om de tafel moeten 
gaan zitten om dit op een goede ma-
nier op te lossen. Hopelijk kan ik eind 
mei afreizen naar Namibië. Een afras-
tering voor het schoolterrein is een 
volgend project.

Alle imitatieparels op zaterdag 8 mei €10,-

Quilt gemaakt door de quiltgroep van de 
Regenboogkerk Nuenen voor de mensen 
in Namibië.

Scouting Rudyard Kipling 
Op zondag 2 mei konden Nuenense kinderen hun hart ophalen in de bos-
sen van de Papenvoortse Heide. Scouting Rudyard Kipling kon, met fi-
nanciële steun van de Gemeente Nuenen, een aantal mooie activiteiten 
aanbieden, om wat perspectief te bieden in deze tijden van corona. Er 
bleek veel enthousiasme te zijn, en de inschrijvingen stroomden binnen.

uiteraard kon ook hier een kampvuur 
niet ontbreken, met dit keer lekkere 
zelfgebakken broodjes.

Deze scoutingactiviteit is nog open
Heb jij ook nog zin in een gave scou-
tingactiviteit? Deze week is onze QR-
code tocht nog open voor deelname. 
Deze codes hangen verspreid over 
de PostNL brievenbussen in Nuenen. 
Je start de tocht door een willekeuri-
ge QR-code op één van de brieven-
bussen te scannen, of kijk op https://
rudyardkipling.nl/qr-tocht-rondje-
nuenen/. De tocht is bedoeld voor 12 
t/m 18 jaar, maar ook jongere kinde-
ren kunnen de tocht, met hulp doen. 
Het is wel een stukje fietsen.

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden naar 
scouting? En ben je tussen de 5 en 18 
jaar? Neem gauw een kijkje op onze 
website www.rudyardkipling.nl of 
kom een keertje (gratis) meedraaien 
in de bossen van de Papenvoortse 
Heide bij Scouting Rudyard Kipling!

Activiteiten op 2 mei
In de ochtend konden de jongsten (5 
t/m 11 jaar) zich lekker uitleven in de 
bossen tijdens het spel ‘Verover de 
vlag’ om daarna lekker op te warmen 
met een marshmallow bij het kamp-
vuur in onze kampvuurcirkel.
In de middag waren er allerlei scou-
tingactiviteiten voor kinderen van 6 
tot 18 jaar. Er werd volop getimmerd 
en geboord aan een groot insecten-
hotel dat bij onze blokhut een thuis 
gaat bieden aan veel insecten. Er 
werd opgewekt geweckt tijdens een 
live-demonstratie wecken, en met 
een smakelijk potje aardbeienjam 
ging iedereen naar huis. We gingen 
de hoogte in met ‘kratje stapelen’! En 

Sleutelbos   
gevonden
Deze sleutelbos is gevonden op Ko-
ningsdag op de Everard van Doernel-
aan ter hoogte van park Houtrijk. 
Contact via de gemeente Nuenen 
c.a., afdeling gevonden voorwerpen.
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 18

Horizontaal: 1 paardrift 6 bladzijde 12 gemalen steen 13 sleep 15 koordans 
16 uitroep v. afkeuring 18 vreemde munt 19 Engelse titel 20 Olympische Spelen 
22 koninklijk hoofddeksel 25 bouwkundig ingenieur (afk.) 26 graveur 29 nageslacht 
30 aanvang 32 test 34 zaniker 36 muziekterm 37 snedig 39 politieman 41 inkeping 
43 juwelenkistje 45 bergweide 47 woudrund 49 zie aldaar (afk.) 50 vrouwenverblijf 
52 civiel ingenieur (afk.) 53 grond om boerderij 55 populaire groet 56 oude lap 
58 ondergronds levend dier 59 molentrechter 61 roemrijk 63 pl. in Utrecht 64 hevige storm.
Verticaal: 1 pl. in Frankrijk 2 gebouw in Amsterdam 3 Oude Verbond 4 snavel 5 teug 
7 pl. in Frankrijk 8 erfelijkheidsdrager 9 in voce (afk.) 10 zendgemachtigde 
11 ontlastend bewijs 12 inkerving 14 kiezelsteen 17 liefdesgod 18 pl. in Engeland 
21 staat in Amerika 23 onzes inziens (afk.) 24 pl. in Zuid-Holland 27 oogziekte 28 neerslag 
30 zitbad 31 mestvork 33 vat 35 Local Area Network 38 dik 40 hardnekkig 41 vlek 
42 vleesrooster 44 vierkant 46 lage rivierstand (afk.) 48 heiligenbeeld 50 putje bij het golfen 
51 vrouwelijk dier 54 sprookjesfi guur 55 vrouwelijk dier 57 scheepsvloer 
58 memorie van antwoord 60 millimeter (afk.) 62 rondhout.

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

R G A C
T A G O R A M O R E S A
A P K N E G O O M K T V
P L E K K E R S T M A R E
A A R A U R A L K A T E R
S I A R S E N I C U M M IJ

D E S I G N M A L A G A

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

Oplossingen wk 17
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

P A P R I K A

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.

AANHALIG
ADJUNCT
CINEMA
DEKEN
DUINEN
EIGENSCHAP
ENORM
GARNAAL
IBIZA
INDRUKKEN
INKTEN
JAPAN
KAPHOUT
KASPLANTJE
MYSTERIEUS
NESTKORF
PEUTER
RAMEN
RANDMEER
REVISIE
SLAAN
SNEER
TABOESFEER
TALKPOEDER
TOETS
TUNER
UILTJE
UPDATE
ZADEL

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

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

9 7 2
7 9 5 4 1

8
1 4 5 3

3 8 4 1
6 5 3 2

4
1 3 2 9 6
2 6 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 16, Mw. M. Hollanders, Lieshout.

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!
Interesse? Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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 diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.
(Ik heb cadeaubonnen)

HULP BIJ STUDIE 040  
Ook examentraining! €40/ses-
sie.  Bel Paul: 06-83 35 68 98.

MOESTUINIERS OPGELET!
Er komt een nieuw moes-
tuinproject aan de Huikert in 
Gerwen. U kunt 100 tot 200 
m2 huren op deze prachti-
ge locatie. Heeft u interes-
se? Neem contact op via 
n.wijffelaars@kpnmail.nl 

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

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

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

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

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

TE HUUR PER DIRECT 
IN NUENEN Appartement 
85m2 met garage. 1 slaap-
kamer, ongemeubileerd. 
Huurperiode max 3 maan-
den, langere periode in over-
leg. Info tel.nr. 06-12384221.

€ 19,50
DRIE-GANGENMENU

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

ASPERGESOEP 
OF

LENTEBOUILLON
OF

SALADE MET ASPERGES, BOERENHAM & EI
OF

GEITENKAAS MET RODE BIET
***

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 

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

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

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

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: 

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
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 8 mei 18.30 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
P. Peters.
Zondag 9 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
P. Peters.
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 
10.00 uur: viering, orgelspel, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 8 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie.
Zondag 9 mei 11.00 uur: Johannes 
Donkers; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Harrie van den Nieuwen-
hof; Jeanne Straathof - Scholtes; Henk 
Donath; Lotte van Rooij (vanwege 
moederdag); Louis van de Linden. 
Donderdag 13 mei 10.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders en overle-
den ouders Sanders - de Greef.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Mies 
Bouw en Nelly Bouw-Verhagen; Piet 
en Dinie van Rooij-Roijakkers; Marie 
Jansen-Raaijmakers en zoon; Toon 
Jansen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 mei 09.30 uur: viering met 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Piet Coolen; Fons en Gerarda Renders 
- Foolen; Frans Saris en Dora Saris - 
Swinkels; Martien van de Wetering; 
Familie Migchels - Vlietstra.

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

De kerkdienst van zondag 9 mei zal 
worden geleid door een gastpredikant 
en wel ds. Gideon van Dam uit Eindho-
ven. Deze dienst kunt u online volgen 
via de website www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. De dienst zal vocaal wor-
den ondersteund door een aantal ge-
meenteleden. Er zal een ‘Noodhulp’-
collecte gehouden worden. De dienst 
begint om 10.00 uur, maar u kunt 
eventueel ook nog op een later tijdstip 
kijken. U wordt van harte uitgenodigd 
deze dienst mee te beleven. Op 13 mei 
- Hemelvaartsdag - is er ook een dienst 
met als voorganger drs. Werner-v.d. 
Wouw. Deze dienst zal onder dezelfde 
condities worden gehouden en begint 
ook om 10.00 uur.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 6 mei. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus, Hogepriester. 
Vrijdag 7 mei. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 H. Mis, 
uur votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Stanislaus, 
bisschop en martelaar. 
Zaterdag 8 mei. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 
Zondag 9 mei. Vijfde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 

Maandag 10 mei. Kruisdagen. 18.00 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis van H. 
Antoninus, bisschop en belijder; voor 
de H. Mis de Litanie van alle Heiligen 
en processie. 
Dinsdag 11 mei. Kruisdagen. 18.00 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis van H. Fi-
lippus en Jacobus de Mindere, Apos-
telen; voor de H. Mis de Litanie van 
alle Heiligen en processie.
Woensdag 12 mei. Kruisdagen. 07.15 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis van Vigi-
lie van Hemelvaart; voor de H. Mis de 
Litanie van alle Heiligen en processie.

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 ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

10 mei 1961 - 10 mei 2021

André en Sien van Rooij-Hesius
Op 10 mei 2021 is het 60 jaar geleden dat André en Sien in het huwelijks-
bootje stapten.

André en Sien hebben elkaar leren 
kennen op een tuinfeest op het Een-
eind, waarna ze elkaar na enkele we-
ken weer ontmoetten op de kermis in 
Aarle-Rixtel.
Na een verkeringstijd van 6 jaar ga-
ven zij elkaar het jawoord in de Koe-
pelkerk van Lierop. Zij gingen wonen 
in het ouderlijk huis van André, waar 
ze samen op de boerderij werkten op 
het gemengde bedrijf met varkens 
en koeien. Een aantal jaar later ver-
huisden André en Sien naar de Pa-
penvoortse Heide, waar het varkens-
bedrijf werd voortgezet.

Na een jaar huwelijk werd Martèn ge-
boren en nog eens drie jaar later Ani-
ta. Er was ook nog tijd voor hobby’s. 
André heeft jaren bij de Rijvereniging 
St. Clemens paard gereden en later 
was hij commandant bij de ponyclub. 
Ook van voetballen kijken, kan hij ge-
nieten. Jaren ging hij naar PSV en te-
genwoordig kijkt hij alle voetbalwed-
strijden op tv. Sien houdt van zingen 
bij het koor van de Vrouwenvereni-
ging, dit doet ze nog steeds met veel 
plezier. Ze wonen nu alweer 25 jaar 
op het Nieuwveld. Samen maken zij 
regelmatig leuke fietsrondes in de 
omgeving en genieten enorm van 
het bezoek van de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen.

Sien werd geboren in Lierop als 7e uit 
een gezin van uiteindelijk 9 kinderen. 
Sien is opgegroeid op de boerderij 
aan ’t Eindje. Eerst ging ze naar de 
huishoudschool, waarna ze werk-
zaam was bij een slager in Helmond. 
Wat later kwam ze terug in Lierop om 
daar mee te helpen in het huishou-
den van haar ouders.

André is een rasechte Nuenenaar en 
geboren en getogen aan de Beek-
straat. André is de jongste uit een ge-
zin van 8 kinderen. Hij heeft altijd op 
de boerderij van zijn ouders gewerkt 
en samen met Sien heeft hij deze 
boerderij later overgenomen.

Janne en Jax: nieuwe inwoners 
in onze gemeente

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

Trotse oma Astrid meldt dat op 
woensdag 21 april Janne is geboren. 
Haar trotse ouders zijn Jimke van der 
Zouw en Tanja Ilbrink, zij wonen in de 
Lijsterbesstraat in Nuenen.

Al fietsend door de Zilvermeeuwlaan 
zaggen we in een tuin twee geboor-
teborden met de naam Jax.

Janne en Jax welkom in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

ANBO lanceert Aangifte Hulplijn

deren vertelt in de peiling dat ze zijn 
gebeld door een zogenaamde mede-
werker van Microsoft, die de compu-
ter wil overnemen om een probleem 
op te lossen: “Ik was net op tijd om de 
pc van de stroom af te halen en de 
bank te bellen om het geld vast te 
houden. Het is me gelukt, al heb ik 
wel een venijnig virus in mijn pc ge-
kregen.”

In de ANBO-peiling zegt 17% wel 
eens slachtoffer te zijn geworden. 
Toch zegt twee derde van de oude-
ren die slachtoffer zijn geworden in 
de peiling dat ze geen aangifte gaan 

De ANBO Aangifte Hulplijn is onder-
deel van een grote veiligheidscam-
pagne om ouderen weerbaarder te 
maken tegen deze vormen van crimi-
naliteit. Want van de ongeveer 2500 
mensen van 60 jaar en ouder die mee 
hebben gedaan aan een peiling van 
ANBO heeft bijna de helft wel eens te 
maken gehad met een poging tot op-
lichting.

Criminelen proberen mensen vooral 
via ‘phishing mails’ geld of gegevens 
afhandig te maken. Veel ouderen 
trappen gelukkig niet in deze redelijk 
bekende poging tot oplichting. “Ik 
kreeg een mail waarin stond dat ik 
een grote prijs had gewonnen. Men 
had natuurlijk mijn gegevens nodig 
om de prijs te kunnen storten. Ik be-
greep gelijk dat er iets mis moest 
zijn!”, schrijft een van de ondervraag-
de ouderen.
Verder krijgen ouderen nogal eens 
een neptelefoontje, die soms ook 
goed wordt doorzien. Een aantal ou-

Online presentatie: 
Dagbeleving   
voor mensen   
met dementie 
Wat is een zorgboerderij? Wanneer 
komt een zorgboerderij in beeld? 
Welke financiering kan ik inzetten?

Na het succes van de eerste webinar 
‘Warme Technologie’ heeft de Geheu-
genbibliotheek Geldrop-Mierlo een 
tweede online activiteit op het pro-
gramma staan. Francien van de Ven, 
manager van een zorgboerderij en au-
teur van de boeken ‘Dementie in 
beeld’ en ‘Hoe dan?’, neemt u mee op 
een digitale presentatie van de zorg-
boerderij en laat zien hoe de bewo-
ners met dementie en deelnemers van 
de dagbeleving, op een fijne manier 
de dag doorkomen. Na haar presenta-
tie is er ruimte om vragen te stellen. 
Op dinsdagavond 18 mei om 19.30 
uur bent u van harte welkom bij dit 
webinar, en wordt georganiseerd 
door Geheugenbibliotheek Geldrop-
Mierlo. U kunt deze lezing gratis bij-
wonen in uw eigen omgeving. U kunt 
zich opgeven via geheugenbiblio-
theek@bibliotheekdommeldal.nl Wij 
sturen u dan de link toe waarmee u 
kunt inloggen. 
Ook op afstand heten wij u in deze 
moeilijke coronatijd van harte wel-
kom!!

ANBO is op 29 april gestart met de Aangifte Hulplijn, bedoeld voor men-
sen die slachtoffer zijn geworden van internetcriminaliteit of babbel-
trucs. De ouderenorganisatie geeft mensen tips en hulp bij het doen van 
aangifte bij de politie.

doen bij de politie. Ze zeggen dat er 
toch niets mee wordt gedaan of ze 
vinden het incident te klein.

ANBO Aangifte Hulplijn
ANBO wil ouderen helpen om wél die 
stap te zetten naar aangifte doen, zo-
dat de kans groter wordt dat crimine-
len worden opgespoord. Slachtoffers 
kunnen bellen met de ANBO Aangif-
te Hulplijn (0348 - 238591), waar zij 
tips en adviezen krijgen over het 
doen van aangifte.

Leden van ANBO kunnen ook een vei-
ligheidsconsulent inschakelen, die 
meegaat naar het politiebureau. Want 
28% van de gedupeerden geeft aan 
dat ze hulp wel fijn hadden gevonden. 
“Als het goed is kan de politieagent je 
ook wel helpen, maar het is fijn als er 
iemand is die je moreel kan steunen”, 
zegt een van hen.
www.anbo.nl

redactie@ronddelinde.nl
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Programma LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 
18 en 19 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien: 
• Uitreiking lintjes in Nuenen
• Koningsdag in Nuenen 
• Buurtbus 260 rijdt weer
• Vrijwilliger van het Jaar
• Gesprek met de burgemeester 
 op 11-05
• Opening speeltuin de Kievit
• In de serie ‘Lokale Midden- 
 stand’: slagerij Evert Tebak
• Nieuw lunchcafé Beyond
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.

De programma’s van LON TV zijn ook 
te volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op 
deze website actuele nieuwsberich-
ten lezen en oude LON-opnames be-
kijken. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en 
Facebook en via www.youtube.com/
lokaleomroepnuenen. Hebt u een 
idee of een tip voor een door LON TV 
te verzorgen reportage? Stuur dan 
een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl

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

Met moederdag in het vooruitzicht plaatsen we deze week 
twee foto’s van héél veel Nuenense moeders! We zien de leden van het da-
meskoor Enode uit 1985, door de gildebroeders liefkozend de ‘Anthony Sis-
ters’ genoemd. De andere foto is heel wat ouder en toont de dames van de 
vrouwenbond die op 27 februari 1962 een bezoek brachten aan de Vlisco-fa-
brieken in Helmond en bij die gelegenheid op de foto gingen.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 259.

Herenschoenen 
gevonden
Wie is er op donderdag 29 april op de 
parkeerplaats bij het Kernkwartier een 
paar herenschoenen verloren (nog in 
de doos)? Als je het merk en de maat 
weet mag je mij bellen 06-23452512.

Met vriendelijke groet,
Nel Vrijaldenhoven

vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Neem contact met ons op

Benieuwd wat de kosten 

van een klikgebit zijn?

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)

Catharina Ziekenhuis plaatst eerste  
onderhuidse bluetooth-hartmonitor 
In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is de eerste patiënt van Neder-
land geïmplanteerd met een nieuwe onderhuidse Bluetooth-hartmoni-
tor. Cardioloog Tim Simmers plaatste het innovatieve apparaatje, dat ge-
koppeld is aan de mobiele telefoon van de patiënt. 

eerste in Nederland. “In ons hartcen-
trum werken wij voortdurend samen 
met partners zoals Medtronic om de 
zorg voor patiënten verder te verbe-
teren en innovatieve oplossingen be-
schikbaar te hebben. Nieuwe tech-
nologie betekent vaak dat de patiënt 
daar direct voordeel van ondervindt. 
Zoals in dit geval dat de patiënt volle-
dig op afstand gemonitord wordt en 
ook zelf zijn waardes in de gaten kan 
houden. Ook dat dit soort innovaties 
‘minimaal invasief’ zijn, dus dat we 
door kleine openingen in het lichaam 
al veel kunnen doen. Bij de eerste 
plaatsing was zo’n minimale incisie 
nodig, dat we het wondje niet eens 
hoefden te hechten.” 

In de loop van de komende maanden 
is de implanteerbare Bluetooth-hart-
monitor in steeds meer Nederlandse 
ziekenhuizen beschikbaar.
www.catharinaziekenhuis.nl

“We kunnen over een langere pe-
riode de prestaties van het hart van 
de patiënt op afstand volgen en ook 
de instellingen op afstand aanpassen 
als dat nodig is”, zegt cardioloog Tim 
Simmers. De kleine draadloze hart-
monitor is bedoeld voor patiënten 
met een abnormaal hartritme die 
symptomen ervaren als duizeligheid, 
hartkloppingen, flauwvallen en pijn 
op de borst, waardoor langdurige 
controle nodig is. 

Twee lucifers groot
Het apparaatje, dat door medisch 
technologisch bedrijf Medtronic is 
ontwikkeld, heeft de grootte van 
twee lucifers en wordt onder de huid 
in de borstkas geïnjecteerd. De in-
greep wordt in minder dan tien mi-
nuten onder plaatselijke verdoving 
uitgevoerd. Het apparaatje is verbon-
den met een app die voortdurend en 
heel nauwkeurig ECG-gegevens re-
gistreert en deelt met het zorgteam 
in het ziekenhuis, ook als eventuele 
ritmestoornissen zich voordoen. 

Als de monitor eenmaal onder de 
huid is gebracht, wordt het via Blue-
Sync-technologie gekoppeld aan de 
app op de telefoon van de patiënt, 
zodat de gegevens kunnen worden 
overgedragen naar het ziekenhuis. 
Ondanks de minimale afmeting heeft 
de monitor een levensduur van 4,5 
jaar. Cardioloog Simmers: “Deze hart-
monitor communiceert via de eigen 
mobiele telefoon met de remote-
care-afdeling van het ziekenhuis in 
plaats van de gebruikelijke manier 
via een zender die patiënten ‘vast’ op 
het nachtkastje moeten zetten. Het is 
sowieso in deze Covid-19-pandemie 
goed dat we hartpatiënten op af-
stand kunnen monitoren!” 

Minimaal invasief
Het Catharina Ziekenhuis in Eindho-
ven plaatste de nieuwste monitor als 

Nieuwe hartmonitor heeft de grootte van 
twee lucifers

De� nitief ontwerp    
uitbreiding 
Na het akkoord op het schetsontwerp in juni 2020 ligt op 4 mei het defini-
tieve ontwerp voor bij Team Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

Op basis van de gemeentelijke struc-
tuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ 
heeft architectenbureau diederen-
dirrix uit Eindhoven een expressieve 
en eigentijdse versie van een langs-

kap boerderij ontworpen. Deze doet 
recht aan het dorpse en Brabantse 
karakter, met zijn typerende schaal 
van toen. De materiaalkeuze van de 
nieuwbouw sluit aan bij de voorkeur 
van de kunstenaar voor natuurlijke 
en eerlijke materialen en taferelen.

Voor een goede landschappelijke in-
passing zorgen de tuin aan de achter-
kant en enkele laanbomen aan de 
straatzijde.

     

Sylvester Putters 
nieuwe bestuurder 
Helpt Elkander
Sylvester Putters is per 1 juni 2021 de 
nieuwe directeur-bestuurder van 
Woningstichting Helpt Elkander. Hij 
volgt Ton Streppel op die in juli 2020 
aantrad als interim bestuurder.

Sylvester heeft uitgebreide kennis en 
ervaring opgedaan in de sector. Hij 
heeft diverse managementfuncties 
vervuld, onder andere op het gebied 
van financiën en vastgoedontwikke-
ling. Ook was hij directeur-bestuurder 
bij Woonstichting ‘t Heem in Uden-
hout. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw 
een bestuurlijke rol te vervullen”, al-
dus Sylvester. “En om samen met part-
ners, Huurdersplatform, medewer-
kers en Raad van Toezicht te werken 
aan de flinke volkshuisvestelijke op-
gave die er in Nuenen ligt.” 

Helpt Elkander stelde na het vertrek 
van Bas Maassen een interim be-
stuurder aan. “De afgelopen periode 
heeft Ton Streppel de organisatie op 
uitstekende wijze geleid en ervoor 
gezorgd dat er een goede basis ligt 
voor zijn opvolger”, aldus Carla Groot-
jen, voorzitter Raad van Toezicht.  
“We zijn ontzettend blij met de komst 
van Sylvester en zijn ervan overtuigd 
dat hij op een goede manier verder 
invulling gaat geven aan onze opga-
ve in Nuenen”. 
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Oranje Fonds zoekt organisaties die 
meer jonge vrijwilligers in willen zetten
Het Oranje Fonds is op zoek naar lokale sociale initiatieven die graag 
meer jonge vrijwilligers aan hun organisatie willen verbinden. Het Fonds 
start een nieuw programma genaamd ‘De verschilmakers: jong-sociaal-
oranje’, voor organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen ver-
jongen. Er is plek voor 25 deelnemers die drie jaar lang ondersteuning, 
begeleiding en een financiële bijdrage krijgen om jongeren, in al hun di-
versiteit, te bereiken en bij hun werk te betrekken. Aanmelden kan tot 30 
mei via oranjefonds.nl/de-verschilmakers-jong-sociaal-oranje.

train-de-trainer methodiek. Zo ont-
staat een olievlek die ervoor zorgt dat 
steeds meer organisaties ertoe in staat 
zijn jonge vrijwilligers te betrekken.

Maatschappelijke diensttijd
De verschilmakers is een programma 
dat aanvullend is op het Actieprogram-
ma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). 
Jongeren die daaraan meedoen ont-
dekken hun talenten terwijl ze tegelij-
kertijd vrijwillig iets goeds doen voor 
een ander. De verschilmakers wordt 
mede mogelijk gemaakt en gefinan-
cierd door het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport.
www.oranjefonds.nl

Het programma bestaat onder meer 
uit werksessies, netwerkbijeenkom-
sten en individuele coaching en be-
geleiding. Deelnemende organisa-
ties leren van elkaar, van jongeren, en 
van organisaties die veel ervaring 
hebben op dit gebied. Daarnaast krij-
gen deelnemers financiële onder-
steuning voor ontwikkeluren (maxi-
maal € 35.000 per jaar).
Om in aanmerking te komen voor 
deelname is het belangrijk dat de so-
ciaalmaatschappelijke organisaties 
actief zijn binnen het werkterrein van 
het Oranje Fonds. Hun activiteiten 
moeten uitsluiting tegengaan en er-
voor zorgen dat iedereen mee kan 
doen in onze samenleving. Ook rui-
me ervaring met de inzet van vrijwil-
ligers en een sterk lokaal netwerk zijn 
vereisten.

Kennis overdragen
Het is de bedoeling dat de deelnemers, 
nadat ze hun eigen organisatie heb-
ben versterkt, hun kennis overdragen 
aan vijf andere lokale sociale initiatie-
ven. Dat gebeurt via de zogenoemde 

Doet je kind mee?
St. Leergeld Nuenen is er voor kinde-
ren tussen 4 en 18 jaar die een extra 
steuntje in de rug extra goed kunnen 
gebruiken.
Wij helpen gezinnen vooruit die moei-
te hebben met rondkomen. Vooral in 
deze moeilijke tijd hebben gezinnen 
het zwaar om aan alle behoeften van 
hun kinderen tegemoet te komen. 
Wat zou het fijn zijn als ouders met 
minder geld zouden weten dat er mo-
gelijkheden zijn om hulp te krijgen. 
Behoort u tot deze gezinnen? Dan 
kunt u zich aanmelden bij St. Leergeld 
Nuenen. Schroom niet om contact 
met ons op te nemen. Ook vinden wij 
het belangrijk om een beroep te doen 
op de verantwoordelijkheid van fami-
lie/kennissen/vrienden/buren en leer-
krachten dat zij gezinnen die dat no-
dig hebben attent kunnen maken op 
het bestaan van Leergeld.

Misschien kent u gezinnen die aan bo-
venstaande situatie voldoen? Wijs ze 
dan op het bestaan van St. Leergeld.
Meer informatie vindt u op de site:
leergeldnuenen.nl

Hoe groot is de achtertuin van    
de Opwettenseweg?
Wel, heel Nuenen mag je aanrekenen als de achtertuin van de Opwettenseweg. Het 
raadsbesluit van 29 april 2021 om in te stemmen met het Collegevoorstel herijking Be-
stemmingsplan Nuenen-West in de daarin opgenomen afsluiting van de Opwettense-
weg, heeft immers grote impact op het verkeer in heel Nuenen. Jammer dat met uitzon-
dering van VVD en De Combinatie de overige fracties blijkbaar geen gevoel hebben bij 
de sluiproute die de huidige circa 5.000 auto’s per dag van de Opwettenseweg in Nue-
nen moeten gaan zoeken. De waarschuwingen van de scholen aan de Brabantring, 
Meijerijlaan en de 4 sportverenigingen aan het Wettenseind werden vooralsnog gene-
geerd. De Wethouder gaf immers aan dat dit verkeer zijn weg wel zou gaan vinden……! 
Vele bewoners van Nuenen Zuid, Centrum, Zuid Oost en Oost hebben nu al dagelijks 
problemen om vanuit hun eigen wijk richting de Helmondweg te komen en daar komt 
bij de afwikkeling via de Geldropsedijk ook Eeneind, het industrieterrein Eeneind en het 
verkeer uit Geldrop nog bovenop. Straks heeft heel Nuenen inclusief haar achterland 
Lieshout, Laarbeek, Gemert nog maar 1 optie richting Helmond en Eindhoven: het via-
duct Smits van Oyenlaan/ Collsehoefdijk met de A270. Je moet er niet aan denken dat er 
een calamiteit in Nuenen is en alle toegangswegen geblokkeerd zijn want het enige al-
ternatief is de al dicht geslipte Europalaan. Dank beste instemmers met dit Raadsbe-
sluit.
Of toevallig ook aan mijn achtertuin grenst aan dat traject Volkstuinen, Wettenseind, 
Geldropsedijk? Zeker, als direct aanwonende zelfs dus voor de volle 100%, maar ik ben 
autoliefhebber dus die 3.000 auto’s per dag over het Wettenseind zullen mijn levens-
kwaliteit niet beïnvloeden. U begrijp dat ons Dorps Geluk in decibellen, fijnstof, CO2 en 
onveiligheid is opgegaan, maar ik verheug mij er op u dagelijks in de optocht naar en 
van de A270 te kunnen begroeten. 

H van den Nieuwenhof, 
Krommenakker 13 Nuenen

Natuur vóór asfalt
Mijn ingewanden trekken samen. “Wat zijn ze van plan?!” Dat was mijn reactie op de mo-
gelijke plannen voor een Oostelijke Randweg (scenario 2) toen ik er vorige week van 
hoorde. Ik zal jullie niet vermoeien met een rationeel betoog met alle tegenargumenten 
tegen een Oostelijke Randweg, deze zijn uitgebreid aangeboden aan de gemeenteraad. 
Dit is een betoog vanuit mijn hart.
Als kind groeide ik op in Nuenen (Tomakker) en was ik veel te vinden in de bossen van de 
Papenvoortse Heide als lid van scouting Rudyard Kipling. Hier heb ik mijn Brabantse hart 
verpand aan Nuenen. Niet alleen het Brabantse dorpskarakter, mooie wijken en gezelli-
ge centrum met historische gebouwen en ruim winkelaanbod maken Nuenen aantrek-
kelijk, de omringende natuur is daar minstens zo belangrijk voor. Toen ik naar Utrecht 
verhuisde om te studeren, bleef ik hier wekelijks terugkomen om in de bossen bij scouting 
ook de volgende toekomstige generatie zich te laten ontwikkelen, met oog voor de na-
tuur. Met Nuenen-West leveren we al landelijk akker- en weidegebied in, gaan we nu ook 
natuur aan de oostkant van Nuenen inleveren?
Als huisarts zie ik in de spreekkamer dagelijks het belang van een gezonde leefstijl en de 
gezondheidsschade die ontstaat bij een gebrek daaraan. De waarde van een bosgebied 
waar mensen naar hartenlust kunnen wandelen, fietsen, paardrijden en de scouting be-
leven reikt verder dan ‘een fijn ommetje’. Natuur en bewegen helpt tegen een scala aan 
gezondheidsproblemen, van hart- en vaatziekten, beroertes en dementie tot burn-out 
en depressie. Natuur draagt bij aan een gezonde en gelukkige Nuenense bevolking.
Als wereldburger maak ik me zorgen om klimaatverandering en het verlies aan biodiver-
siteit. Is onze planeet over 50 jaar nog wel leefbaar? Juist op lokaal niveau moeten we bij-
dragen aan het behoud van een gezonde toekomst voor onze planeet. Beslissingen van 
nu, zoals de keuze voor een extra provinciale weg, hebben grote impact op die toekomst. 
Natuur behouden in plaats van extra asfalt, dat is pas toekomstbestendig handelen. 
De Papenvoortse bossen zijn van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en aantrek-
kelijkheid van Nuenen, nu en voor toekomstige generaties. Ik roep de raadsleden op bij 
hun hart te rade te gaan om de juiste keuze te maken.
En Nuenense burgers, laat je stem horen TEGEN een Oostelijke Randweg, een stem VOOR 
natuur. Dat kan via de petitie (https://www.petitie24.nl/petitie/3723/geen-nieuwe-
rondweg-in-nuenenoost) en publieksraadpleging (https://enquete.toponderzoek.com/
nuenenwl) 
De natuur en toekomstige generaties zijn u dankbaar.

Rick van Uum, opgegroeid in Nuenen
voorzitter Scouting Rudyard Kipling, huisarts in opleiding

Alle lof voor presentatie hightech  
Eindhoven Brainport op Koningsdag
Alle lof voor de presentatie ‘Hightech Eindhoven Brainport Regio’ op Koningsdag. Dit in 
tegenstelling tot de negatieve berichtgevingen en commentaren in de regiopers (ED) over 
het verloop van het, wat door de pers werd genoemd ‘knullige presentatie’ van de high-
tech die onze koning met zijn gezin op Koningsdag bij zijn bezoek aan de High Tech Cam-
pus in Eindhoven Brainport Regio voorgeschoteld kreeg. Immers, je zult maar tot de inwo-
ners van Eindhoven Brainport Regio behoren met zo’n trotse en enthousiaste burgemees-
ter/voorzitter John Jorritsma aan het roer, die samen met velen als gastheer optrad en 
deze Koningsdag 2021 tot een onvergetelijke en historische gebeurtenis heeft gemaakt. 
Het was niet alleen een virtueel kijkfeest voor de inwoners van deze stad en de regio, maar 
nog meer een promotie van deze regio voor heel het land dat op deze wijze kennis heeft 
kunnen maken met allerlei hightech-, design- en innovatieve snufjes vanaf de High Tech 
Campus Eindhoven Brainport Regio. Ondanks dat het bijwonen van dit feestprogramma 
vanwege coronatijd alleen beperkt en voorbehouden was aan de aanwezigheid van de 
Koning met zijn voltallig gezin, met op de achtergrond enkele bestuurlijke- en onderne-
mende personen uit stad en regio en enkele bekende optredende muzikale artiesten, 
heeft men onze regio leren kennen als de meest ‘slimste regio’ en derde economische 
‘mainport’ van ons land, waarbij gerust aan toegevoegd mag worden van zelfs heel Euro-
pa en ver daarbuiten. 
Televisiekijkend Nederland heeft kennis kunnen maken met de vele hightechnieken die 
Brainport Eindhoven in huis heeft, dankzij o.a. ASML, Philips, Sioux Technologies, Techni-
sche Universiteit en vele andere daaraan verwante hightechbedrijven. Het heeft dan wel 
wat mogen kosten, maar de revenuen, en daar gaat het ook een ( heel veel) beetje om, zul-
len in de toekomst merkbaar zijn. Ondanks dat men zich nog al eens vanuit de randge-
meenten naar de grote stad niet al te complimenteus opstelt en , vaak tegen beter weten 
in, onterechte opmerkingen laat horen en vooral laat blijken dat men ‘de stad liever op af-
stand houdt’, moeten we er trots op zijn dat we in deze innovatieve kennisregio wonen, le-
ven en werken en mee willen profiteren van de promotionele voordelen en voorzieningen 
die dat met zich meebrengen.

Rens Kuijten, 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 brievenNatuurlijk Nuenens landschap!
Of een nieuwe randweg in Nuenen
De gemeente Nuenen is op zoek naar oplossingen voor het verminderen 
van de verkeershinder in Nuenen. Hiervoor hebben ze drie scenario’s uit-
gewerkt. Het derde en laatste scenario is het aanleggen van een nieuwe 
randweg dwars door het historische landschap, de natuur en de bossen 
aan de Oostzijde van Nuenen. Het aanleggen van deze randweg zal geen 
probleem oplossen. De weg verplaatst het verkeersprobleem alleen maar 
en zal geluids- en milieuoverlast geven voor Nuenen-Oost en de natuur, 
de bossen en het landschap daar onherstelbaar beschadigen. Iets waar 
alle Nuenenaren hinder van zullen ondervinden.

Toen was Nuenen nog de enige 
plaats in de regio, waar de das voor-
kwam. In de Flora- en Faunawet is de 
das een beschermde diersoort, die 
niet gedood, verontrust of anders-
zins verstoord mag worden.

Het geplande tracé van de Oostelijke 
Randweg loopt door De Papenvoor-
seheide en de Stiphoutse bossen, 
richting de snelweg A270. De Papen-
voortseheide en de Stiphoutse bos-
sen worden veel gebruikt voor recre-
atie zoals wandelen, fietsen, moun-
tainbiken, paardrijden, rust en na-
tuurbeleving.

Bovendien is dit een landbouwge-
bied waar voor jonge ondernemers 
hun toekomst ligt. Hun boerderijen, 
en landbouwgrond zullen ingeruild 
worden voor een tweebaansweg met 
ventweg. Het zal voor de dieren, het 
natuurgebied en daarmee voor de 
Nuenenaren nooit meer rustgevend 
zijn door het geraas van de vele au-
to’s over de randweg Nuenen-Oost.

Er is een petitie gestart door een on-
geruste bewoner van Nuenen-Oost. 
Het zou fijn zijn, als zoveel mogelijk 
mensen deze ondertekenen. Of je nu 
in Nuenen woont of hier komt om te 
recreëren!

Nuenenaren teken de petitie voor 
behoud van het Nuenens landschap, 
de natuur, boerderijen en recreatie-
mogelijkheden!
https://www.petitie24.nl/geen-nieu-
we-rondweg-in.

Landelijk groen en mooie natuur 
rondom Nuenen vormen het kern-
punt van de Omgevingsvisie van de 
Gemeente Nuenen, zoals onlangs 
formeel vastgelegd en gepubliceerd. 
Deze groene ambitie kwam mede tot 
stand door input van inwoners en on-
dernemers, op basis van het onder-
zoek dat de gemeente in 2020 uit-
voerde. Een heldere en eenduidige 
ambitie die haaks staat op de aanleg 
van een randweg in Nuenen-Oost.
De Papenvoortseheide en Stiphoutse 
bossen herbergen veel beschermde 
planten en dieren, zoals bijvoorbeeld 
vleermuizen en dassen. Bijzonder is 
dat het vleermuizen-beleefpad net is 
aangelegd door de gemeenten Nue-
nen en Helmond. De Oostelijke Rand-
weg doorsnijdt dit straks volledig.

Daarnaast loopt er momenteel een 
onderzoek naar de das. In 2017 heeft 
de Nuenense bevolking de das als 
ambassadeursoort gekozen, zijnde 
symbool voor het belang van de na-
tuur en biodiversiteit in Nuenen. 

Zelfs de ANWB zegt deze maand in 
haar ledenblad:
“Om te voorkomen dat we weer mas-
saal in de file staan, moet - naast in-
vesteringen in infrastructuur - de be-
schikbare capaciteit beter worden 
benut. Behalve thuiswerken en rei-
zen buiten de spits, kan het rijden 
van een (iets langere) alternatieve 
route bijdragen aan een betere sprei-
ding en dus benutting van de hele in-
frastructuur. De ANWB ondersteunt 
dit idee en verwacht dat met dit soort 
sociale en creatieve oplossingen de 
capaciteit veel beter kan worden be-
nut. Belangrijke voorwaarde is dat de 
alternatieve route veilig is en zonder 
negatieve impact op de leefomge-
ving kan worden gebruikt.”
De nieuwe CEO van de ANWB voegt 
daar nog aan toe: “De mobiliteit in en 
rond onze steden moet anders inge-
richt worden. We moeten waar we 
dat kunnen meer verspreid over de 
dag gaan reizen en slimmer gebruik 
maken van de verschillende vervoer-
middelen en innovatieve oplossin-
gen, die ons ter beschikking staan.”

De Correspondent (Samenwerkings-
verband onafhankelijke journalisten) 
schreef al in 2018: “Meer asfalt leidt 
altijd tot meer files.” 
Scenario drie, waarbij de oostelijke 
randweg aansluit op de N270 rich-
ting Eindhoven, gaat de oplossing 
niet bieden. Het verkeer dat omge-
leid wordt naar de nieuwe weg, komt 
helemaal niet uit Nuenen. Het is gro-
tendeels doorgaand werkverkeer 
van mensen die in en rondom Eind-
hoven werken. Daarnaast rijden veel 
automobilisten juist door Nuenen 
om de file op de N270 te ontwijken. 
Meer asfalt gaat dit dus niet oplos-
sen. Mensen staan door de Oostelijke 
randweg namelijk al veel eerder op 
de A270 richting Eindhoven in de file.

Rechtvaardigt een korte ochtend- en 
avondfile van doorgaand verkeer de 
aanleg van een dergelijke, verstoren-
de rondweg in Nuenen-Oost?
Stichting Belangen Nuenen-Oost 
vindt van niet en pleit voor een alge-
hele regionale verkeerstudie. Niet 
voor het ‘oplossen’ van de regionale 
verkeersproblematiek enkel en al-
leen op Nuenens grondgebied. De 
Stichting Belangen Nuenen Oost 
voert actie om deze Oostelijke Rand-
weg van de kaart te krijgen. Hierin 
werken wij actief samen met andere 
betrokken partijen, zoals bijvoor-
beeld Nuenen Groen en IVN Nuenen.

Wilt u zich hierbij aansluiten, geïnfor-
meerd blijven en/of uw steun betui-
gen? Stuur dan uw gegevens naar 
BelangengroepNuenenOost@gmail.
com. Meer info vindt u op de website 
www.belangennuenenoost.nl
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Aangepaste openingstĳ den
Slaapstudio Stĳ n is van di. t/m za. 
open van 12.00 tot 17.30 uur. Afspraken 
plannen we in tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Zon- en maandag alléén op afspraak. 

Opwettenseweg 81  Nuenen
040 - 284 00 13   

www.slaapstudiostĳ n.nl

Een heerlĳ ke overnachting
Iedereen heeft de afgelopen periode 
anders ervaren, de anderhalve meter 
voelde soms als een kilometer. 
Even niet meer naar je sportclub of 
gezellig met de hele familie samen. 

Gelukkig worden de beperkende 
maatregelen in voorzichtige stapjes 
teruggeschroefd en kunnen we 
straks - op veilige afstand - weer 
van een terrasje genieten. Die verre 
vakantie of grote reis moeten we nu 
misschien nog wat langer uitstellen 
helaas, maar wĳ  merken de 
afgelopen periode dat veel mensen 
nu juist hun plekje thuis meer 
waarderen. 

Een soort herboren besef dat het 
natuurlĳ k leuk is om erop uit te 
trekken, maar dat het zeker ook heel 
erg waardevol is om thuis de zaakjes 
perfect op orde te hebben. Als je 
dit jaar je vakantiepotje gebruikt 
om die heerlĳ ke overnachting thuis 
te realiseren, kom dan even bĳ  ons 
langs zodat we jouw persoonlĳ ke 
slaapoplossing aan kunnen meten. 

De openingstĳ den van onze slaap-
studio in Nuenen zĳ n aangepast 
naar aanleiding van de RIVM 
richtlĳ nen, maar je kunt ook altĳ d 
even bellen om een afspraak te 
plannen.

Pak je slaap

Iedere dag heerlĳ k overnachten

Per persoon 
per nacht
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Aangepaste openingstĳ den
Slaapstudio Stĳ n is van di. t/m za. 
open van 12.00 tot 17.30 uur. Afspraken 
plannen we in tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Zon- en maandag alléén op afspraak. 

Opwettenseweg 81  Nuenen
040 - 284 00 13   

www.slaapstudiostĳ n.nl

Een heerlĳ ke overnachting
Iedereen heeft de afgelopen periode 
anders ervaren, de anderhalve meter 
voelde soms als een kilometer. 
Even niet meer naar je sportclub of 
gezellig met de hele familie samen. 

Gelukkig worden de beperkende 
maatregelen in voorzichtige stapjes 
teruggeschroefd en kunnen we 
straks - op veilige afstand - weer 
van een terrasje genieten. Die verre 
vakantie of grote reis moeten we nu 
misschien nog wat langer uitstellen 
helaas, maar wĳ  merken de 
afgelopen periode dat veel mensen 
nu juist hun plekje thuis meer 
waarderen. 

Een soort herboren besef dat het 
natuurlĳ k leuk is om erop uit te 
trekken, maar dat het zeker ook heel 
erg waardevol is om thuis de zaakjes 
perfect op orde te hebben. Als je 
dit jaar je vakantiepotje gebruikt 
om die heerlĳ ke overnachting thuis 
te realiseren, kom dan even bĳ  ons 
langs zodat we jouw persoonlĳ ke 
slaapoplossing aan kunnen meten. 

De openingstĳ den van onze slaap-
studio in Nuenen zĳ n aangepast 
naar aanleiding van de RIVM 
richtlĳ nen, maar je kunt ook altĳ d 
even bellen om een afspraak te 
plannen.

Pak je slaap

Iedere dag heerlĳ k overnachten

Per persoon 
per nacht
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