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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Gratis 
bloembollen-
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Balplezier! 
Bij 
RKSV Nuenen

Rising stars 
oranje 
gekleurd!! 

Deze week als bijlage  

speel bewust 18+ lees verder in deze krant

WERKEN BĲ

WensAmbulance Brabant bedankt 
klanten en Jumbo Ton Grimberg
Maar liefst € 491,95 mochten Barry van Brakel en Anouk Koelewijn op 
vrijdag 7 mei, namens stichting WensAmbulance Brabant van Jumbo Ton 
Grimberg, in ontvangst nemen. De opbrengst van de statiegeldbonnetjes 
van de maand april. “Niet alleen het hoge bedrag is heel mooi, maar voor 
ons vooral ook het gebaar”, vertelt Anouk. “Dat mensen uit Nuenen een 
momentje stilstaan bij waar WensAmbulance Brabant voor staat en dat 
waarderen. En heel mooi dat Jumbo Ton Grimberg dit steeds faciliteert 
voor allerlei verenigingen.”

100 verpleegkundigen, 60 chauf-
feurs, 5 ambulances staan 24/7 klaar!

Niets is de bijna 200 vrijwilligers 
van WensAmbulance Brabant te 
veel om een terminaal zieke nog 
een laatste mooi moment te bezor-
gen: “Zeker afgelopen jaar zijn door 
corona veel mensen zich gaan reali-
seren wat het betekent als je bij-
voorbeeld je familie niet meer kunt 
zien. Hoe fijn is het dan als dat wel 
kan? 

En wij doen niets liever dan dat mo-
gelijk maken voor terminaal zieke 
mensen. Dat hun wereld even een 
moment weer wat groter wordt dan 
hun bed of hospice.”

De opbrengst draagt een steentje bij 
aan het kunnen uitkomen van laatste 
wensen van terminaal zieke mensen. 
En dat daarvoor materialen en ambu-
lances kunnen worden aangeschaft. 
De stichting krijgt geen overheids-
steun en is geheel afhankelijk van do-
naties: “Dit zijn voor ons echt de kren-
ten uit de pap!”

Vooraankondiging    
collecte Cultuurfonds   
door Showkorps O&V 
Van 28 mei tot en met 5 juni wordt er weer gecollecteerd voor het Prins Bern-
hard Cultuurfonds. Voorheen was deze collecte bekend onder de naam Anjer-
actie. Ook dit jaar zal Showkorps O&V | Nuenen zich weer inzetten voor deze 
collecte. De opbrengst die zij van het cultuurfonds zullen ontvangen, wordt 
ditmaal besteed aan uniformen, instrumenten en ondersteunt de opleiding 
van (jeugd)leden zodat zij mee kunnen gaan spelen in het korps.
Ook dit jaar is de collecte digitaal en kunt u doneren via een QR-code. Houd 
deze krant goed in de gaten voor de editie van week 21 waar de scanbare code 
in gepubliceerd zal worden.

Vooraankondiging    
collecte Cultuurfonds   

Scouting opent      
een online veiling 
Scouting Rudyard Kipling organiseerde dit jaar geen Neuzelmarkt, de co-
ronamaatregelen lieten dit niet toe. De Neuzelmarkt trekt immers jaar-
lijks meer dan 1000 bezoekers die graag langs de kramen snu� elen op 
zoek naar iets moois voor een klein prijsje. Ook de veiling trekt ieder jaar 
veel geïnteresseerden. Omdat de Neuzelmarkt voor de tweede maal niet 
kon doorgaan, bedacht de scoutinggroep een alternatief: er komt bin-
nenkort een online veiling. 

meer blij met die antieke lamp of 
staat er een platte TV in de weg? U 
maakt er de scouts blij mee.
Ook boeken, elektrische apparaten, 
lp’s, verkoopbare fietsen, of populair 
speelgoed is geschikt voor de veiling. 
Helaas kunnen wij geen potten, va-
zen, glaswerk, kleding, grote meu-
bels en decoratie kwijt. 
Op zaterdag 29 mei komen de scouts 
bij u aan de deur. Zij vragen ook of u 
interesse hebt om de scouting direct 
te steunen met een steunbon. Bent u 
niet thuis, maar hebt u wel iets dat u 
graag aan de scoutinggroep wilt ge-
ven, dan kunt u tegen die tijd op 
www.rudyardkipling.nl meer infor-
matie vinden over de opties om uw 
veilingitem te doneren. 

Op zaterdag 29 mei lopen de ruim 100 
scouts in kleine groepen door de wij-
ken van Nuenen. Waar zij normaalge-
sproken een hele verzameling aan 
spullen meenemen, mogen zij per 
huishouden nu maar 1 item meene-
men. Wat ze meenemen is van waarde 
en wordt later via de online veiling te 
koop aangeboden. De opbrengst is 
voor de scoutinggroep die er program-
ma’s mee kan verzorgen en de blokhut 
en materialen van kan onderhouden. 
Bent u al begonnen aan een lente-
schoonmaak in uw huis? Bent u niet 

Scouting opent      Scouting opent      

Online escaperoom    
Maria’s Eeuwige Villa
Ook al lang weer iets samen willen doen met je vrienden? Deze online 
escaperoom brengt iedereen weer even nieuwerwets ‘samen’. 

vrienden via www.mariasvilla.nl/son-
breugelnuenen. Laat het mysterie 
beginnen! Veel succes! Game on!
Mocht je nog vragen hebben dan kun 
je contact opnemen met Ali Al Zubai-
di (ali.alzubaidi@levgroep.nl) of Bjorn 
Pinsel (bjorn.pinsel@levgroep.nl).

Maria’s Eeuwige Villa is dé online es-
caperoom van dit moment! Deze on-
line escaperoom staat bol van uitda-
gende puzzels waardoor je als team 
vol aan de bak moet. In verschillende 
kamers puzzelen jullie je via raadsels, 
puzzels en breinbrekers samen een 
weg door de geheimzinnige Villa Ma-
rialust. Deze wordt aangeboden door 
het jongerenwerk van de LEVgroep 
samen met de gemeente Nuenen en 
Son & Breugel. 

Goed om te weten
Maria’s Eeuwige Villa speel je als team 
van 2 tot 8 personen en is geschikt 
voor jongeren van 15 jaar en ouder. 
Je kunt uiteraard ook coronaproof 
spelen, ieder vanuit zijn eigen huis. Je 
hebt één ticket nodig per team en bij 
inschrijving ontvang je per e-mail 
een toegangscode en een link naar 
het spel en uiteraard ook instructies.
Er is een beperkt aantal spellen be-
schikbaar dus schrijf je snel in met je 

Online escaperoom    

Uiteenlopende wensen 
en bijzondere momenten
Ook mensen uit Nuenen deden de 
laatste tijd een beroep op de Wens-
Ambulance Brabant. Wat zijn dan die 
wensen? “Dat is heel verschillend”, 
vertelt Anouk. “Van een laatste bezoek 
aan familie, om bij de uitvaart van een 
geliefde te kunnen zijn of nog een 
keer naar een bepaalde plek willen die 
een speciale betekenis heeft, zoals de 
zee of gewoon in de omgeving rond-
rijden. Er kunnen ook altijd twee fami-
lieleden mee. Dan ontstaan er vaak 
mooie gesprekken. Iedere rit die we 
doen is uniek en waardevol. Deze bij-
drage maakt dat mede mogelijk.”
Meer weten? Kijk dan voor alle info op 
www.wensambulancebrabant.nl

Actie voor Lesbos groot succes!
Griekse hapjes konden we bestellen om zaterdagmiddag af te halen bij De Re-
genboog. De samenwerkende kerken hadden daar ruim 250 pakketten à € 10,- 
klaargemaakt met als doel: de organisatie Because We Carry. 
Deze organisatie zet zich in met vrijwilligers uit allerlei landen op het eiland 
Lesbos om mensen, die op de vlucht zijn, te helpen. In dit specifieke geval gaat 
het om hulp aan jonge moeders met pasgeboren baby’s. 
De diaconieën van beide kerken hebben de opbrengst van de actie verdub-
beld, zodat er deze week een prachtig bedrag zal worden overgemaakt. Wilt u 
ook bijdragen? Stichting Because We Carry. IBAN: NL85 TRIO 0391 0737 96.
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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:

Gun uw goede spullen een 2e leven, 
breng het naar de kringloop Het Goed.

het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluit-
vorming. 

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

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 04-05-2021 EN 10-05-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Zuiderklamp 54 Vervangen en plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collseweg 21 Plaatsen reclame 
Laar 33A Plaatsen dakkapel voorzijde 
 en achterzijde 
Dennenlaan 20 Plaatsen dakkapel 
Lijsterbesstraat 5 Plaatsen dakopbouw 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Berg 43A Splitsen woning 
Vincent van  Plaatsen handelsreclame en 
Goghstraat 14 raamrooster aan voorgevel 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Enodedreef 3 Aanvraag wijziging Horeca LACO 
 leidinggevenden 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-05-2021 Duivendijk  Ontwerp-omgevings-
 perceel  vergunning bouw woning,
 naast nr.2 Duivendijk perceel naast 
  nummer 2, Nuenen c.a. 
05-05-2021 Zandstraat  Ontwerp bestemmingsplan 
 29 ‘Zandstraat 29, Nederwetten’ 
  als wijziging van het bestem-
  mingsplan Buitengebied ten 
  behoeve van vergroting 
  bouwvlak voor de bouw van 
  een overkapping 

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

AFVALINZAMELING
Wijziging inzameldag in verband met Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag zal op donderdag 13 mei 
geen afval worden ingezameld. Houd hier rekening mee 
met het aanbieden van uw container en PMD zak. De in-
zameling vindt plaats op zaterdag 15 mei.

COMMISSIEVERGADERING - 
DIGITAAL
De vergaderingen zijn live te volgen via het LON en via 
nuenen.nl/gemeenteraad (en kunnen achteraf terugge-
keken worden). 

18 mei 2021 Commissie Ruimte
• Zienswijze ODZOB
• Zienswijze begroting 2022 BLINK
• Input ophalen concept RES 1.0

19 mei 2021 Commissie Samenleving 
• Startnotitie Accommodatiebeleid
• Zienswijze begroting WSD
• Zienswijze begroting GGD

20 mei 2021 Commissie Algemene Zaken
• Stimuleringsregeling voor ondernemers
• Herstelbesluit subsidieverordening ROW
• Informatiebeleid
• Zienswijze op begroting VRBZO 2022
• Zienswijze begroting DDV
• Zienswijze begroting MRE

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

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
aanmelden voor: 
• Ruimte maandag 17 mei, voor 12.00 uur.
• Samenleving dinsdag 18 mei, voor 12.00 uur.
• Algemene Zaken woensdag 19 mei, voor 12.00 uur.

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

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: inwo-
ners, ondernemers en 
overheden. Daarom on-
derzoeken 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 zon-
ne- en windparken op 
een objectieve manier in 
kaart gebracht. Op deze 
manier zorgt de regio dat 

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.

Rising stars oranje gekleurd!! 
Op 26 april wachtte mij, geheel verrast, een lintje van de Koning! Dit was 
werkelijk de opsteker van het afgelopen jaar: De mooie toespraak van de 
burgemeester, de vrienden die allemaal gekomen waren, de bloemen die 
ik kreeg, de kaarten die ik mocht ontvangen, de versiering die was aange-
bracht in de vorm van ballonnen en de cadeautjes die mij werden over-
handigd. Niets had dit feest nog meer feest kunnen maken! 

Ik was echt ontroerd en dat was ook 
duidelijk te zien op alle foto’s. Dank 
aan alle mensen die hier aan mee 
hebben gewerkt. De toespraak van 
de burgemeester, daarvan heb ik niet 
alles meegekregen, maar wel het ge-
deelte over Rising Stars. En dat ligt 
heel dicht bij mijn hart. De kinderen 
in Kings and Queens zijn het waard! 
En ja we zijn heel druk bezig om alles 
in goede banen te leiden met onze 
stichting. En dit lintje geeft weer 
meer kracht om dit prachtige werk 
voort te zetten: wij gaan, zoals afge-
sproken, door met de ondersteuning 
van zorgboerderij Kings and Queens 
en de daarin wonende kinderen en 
hun begeleiders. Daarnaast willen we 

ons de komende jaren (blijven) inzet-
ten voor kinderen en jongeren met 
een verstandelijke of meervoudige 
beperking elders in Ghana. Tenslotte 
hopen wij na coronavaccinaties in 
het voorjaar van 2022 weer op werk-
bezoek naar Ghana te kunnen gaan. 

Jammer genoeg zijn er geen markten 
het afgelopen jaar en dat is jammer 
want onze eigen gemaakte spullen 
verkopen wij wat moeizamer dan 
voor de coronapandemie. Maar we 
gaan dapper door met verkopen en 
via de social media komen we een 
heel eind! Allerlei Ghanese kunstnij-
verheid is te koop vanuit onze winkel 
thuis. En ook zelfgemaakte artikelen 

zoals: gastendoekjes met een Ghane-
se rand en kaartenhangers (zie foto) 
gemaakt van Afrikaanse Katoen. 
Even een belletje naar 040-2833811 
en dan kunnen we kijken wanneer 
het u schikt. 

Met vriendelijke, oranje groet 

Henny Matser 
Jaap Matser 

Contact en informatie
www.rising-stars.nl 

Hebt u interesse in het werk van Rising 
Stars in Ghana of in onze promotieac-
tiviteiten in Nederland; heb je interes-
sante tips of prospects voor onze 
fondsenwerving, dan stellen we con-
tact zeer op prijs via: www.rising-stars.
nl; e-mail: jaapmatser@rising-stars.nl 
of via: 040-2833811 of via 06-13321117
Ons Rising Stars bankrekeningnum-
mer in Nuenen is dag en nacht bereik-
baar via het IBAN rekeningnummer: 
NL09 RABO 0134 6344 38. Voor het bui-
tenland is onze BIC code: RABONL2U 
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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

Iedere dag, verse maaltijden & 
maaltijd salades, uit eigen keuken!

Riblappen
“Geheel of in blokjes”  ...................... 500 gram 7,45
Haas op Stok
“Heerlijk op de grill”  ....................... 100 gram 2,30
Japanse Biefstuk
puntjes  ............................... 500 gram 8,75
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade ............... samen 3,95
Pancettina
.......................................................... 100 gram 1,85
Rucola Rolletje
.......................................................... 100 gram 2,25

Ook de best belegde broodjes

KOOPJE

SPECIAL

SNEL KLAAR

OP BROOD

SPECIAL

Binnen ons team is er per direct plaats voor
een vriendelijke, vlotte en actieve

TANDARTSASSISTENTE
Voor 24 tot 28 uur p/w, met ervaring.

H.C.A. Holleman
Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG Nuenen
Holleman.tandarts@gmail.com

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

HEMELVAARTSDAG 
GEOPEND

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

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)

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

vrijblijvend 

advies

Wat kost een klikgebit?

Neem contact met ons op

Wij krijgen regelmatig de vraag; wat kost nou een klikgebit? Logisch want u wilt graag weten 

waar u aan toe bent. Een gebitsprothese op implantaten wordt eens per 5 jaar vergoed uit de 

basisverzekering en kent de volgende vergoeding:

•  Gebitsprothese op implantaten in de onderkaak 90%

•  Gebitsprothese op implantaten in de bovenkaak 92%

•  Gebitsprothese op implantaten in één van de kaken i.c.m. een 

    volledige gebitsprothese 83%

Uw eigen bijdrage varieert tussen de 8 en 17%. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er 

een contract is met de zorgverzekeraar. Het is dan goed te weten dat wij overeenkomsten met 

alle zorgverzekeraars hebben. 

Het totaalbedrag is afhankelijk van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld het aantal implanta-

ten. Wij maken vooraf altijd een begroting op maat.

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

kosteloos. Momenteel werken wij alleen op afspraak.

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTEN
ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN
DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)
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Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

waardebon|RdL

Fietszadel 
naar keuze 

nu met 

20% korting
geldig t/m 22 MEI 2021

Mierloseweg 23 Helmond

|

20% korting Mierloseweg 23 Helmond20% korting

Gazelle Orange Limited EditionGazelle Orange Limited Edition
Normaal 2599.00 met 300wh accu, alleen dit weekend met gratis accu upgrade naar 500wh, dit is een voordeel van maar liefst 350.-

Dus nu van 2949.- voor 

 2599.-
Bosch middenmotor Active Plus met 50nm, 500wh accu 

en verende voorvork en zadelpen.

SSS210301_slaapprobleem_adv_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 17-04-2021   17:24
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
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

Studie verkeersleefbaarheid    
en bereikbaarheid
De laatste weken staan de lokale kranten er vol van: verkeersproblemen in Nuenen en 
de bedachte oplossingen. Over de ontsluiting van de nieuwe wijk Nuenen-West is on-
langs een besluit genomen door de gemeenteraad. Over de gekozen oplossing heb ik 
geen mening maar voor mij is belangrijk dat men geprobeerd heeft een lokaal Nue-
nens probleem op te lossen.

Als ik echter de Studie verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid lees dan is het voor mij 
duidelijk dat de geschetste drie scenario’s geen Nuenens probleem proberen op te los-
sen maar dat de regio ‘een aap op de schouder van Nuenen’ zet. Nuenen moet de nade-
lige gevolgen oplossen van een probleem dat grotendeels door de regio veroorzaakt 
wordt en wel door het doorgaande woon-/werkverkeer naar Eindhoven vanuit Lies-
hout, Gemert, Beek en Donk etc. Wanneer daarbij de Oostelijke randweg ter sprake 
komt is één van de argumenten dat dat over Nuenens grondgebied kan en dat maakt 
de besluitvorming gemakkelijker. Misschien moet deze mogelijke oplossing dan ook 
door Nuenen betaald worden. Waarmee zijn we nu eigenlijk bezig?

Nuenen kan naar Eindhoven prima ontsloten worden via de Smits van Oyenlaan (naar 
de (N270)en via de Europalaan. Maar dan moet ervoor gezorgd worden dat dit geen 
‘bundelroutes’ zijn voor regioverkeer. Als dat wél gebeurt dan hebben we over een aan-
tal jaren dezelfde situatie als vele jaren geleden in Son toen het doorgaande verkeer het 
dorp in tweeën spleet. Dat kan dus nooit een duurzame oplossing bieden. Elke paar 
jaar nieuwe maatregelen!
Een Oostelijke randweg zou de SvO ontlasten maar vele nadelen hebben die al uitge-
breid beschreven werden.
Een mogelijke oplossing is misschien om vanuit de brug bij Lieshout de weg naar het 
Westen door te trekken (ten zuiden van het kanaal) richting de Kennedylaan in Eindho-
ven. Wat betreft afstand maakt het niet veel uit maar het is waarschijnlijk een bedui-
dend snellere verbinding. Zou hier al naar gekeken zijn?

In ieder geval moet Nuenen niet opdraaien voor een probleem dat door anderen wordt 
veroorzaakt.

Twan Geenen, Tweerijten 24, Nuenen

Een beter scenario….
In de online enquête verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid komen 3 scenario’s aan bod.

In scenario (1A) Multimodaliteit worden een aantal positieve kenmerken genoemd 
zoals het temperen van de groei van het autoverkeer de focus op fiets en OV.
Echter, het autoverkeer dat door de aanstaande ontsluiting van Nuenen West op de 
Geldropsedijk uitkomt zal zeer waarschijnlijk niet de omweg via Eeneind gaan maken, 
maar als sluipverkeer door Nuenen Zuid een snellere route gaan vinden. Volgens een 
commissiedocument kan het verkeer dan via de Klamperlaan ‘inprikken’ op de bundel-
route Smits van Oyenlaan zoals dat verkeerstechnisch heet. Nog meer verkeersellende 
in Nuenen Zuid dus!

Een ander scenario (1B) Capaciteit auto, is ook een gruwel. Ook hierin wordt de Smits 
van Oyenlaan als bundelroute bestempeld met als toevoeging een verbetering van de 
doorstroming.
Als de doorstroming wordt verbeterd zal dat een nog meer aanzuigende werking heb-
ben op verkeer dat in Nuenen niets te zoeken heeft. Bovendien wordt de huidige 50 km 
limiet verhoogd naar 70 km!
Al vele jaren wordt door omwonenden middels petities met honderden handtekenin-
gen en bij inspreekbeurten aan de gemeente duidelijk gemaakt dat er bij de huidige 
verkeersdruk al flinke overlast wordt ervaren door geluid en fijnstof. 
En het gaat hier niet alleen om beleving. Om dit te bekrachtigen zijn we op eigen initia-
tief gestart met het meten van fijnstoffen en geluid middels professionele meetappara-
tuur toegerust met sensoren die ook gebruikt worden door het RIVM.

Dan het volgende scenario (2), Oostelijke randweg. 
De aanleg van een Oostelijke randweg stuit natuurlijk ook op bezwaren zoals aantas-
ting van de natuur. 
Daartegenover staat een flinke verbetering qua gezondheid en woongenot voor een 
groot aantal inwoners. En als deze randweg verdiept en ver genoeg van de huidige ver-
bouwing aangelegd wordt vallen er veel bezwaren weg.
Dit scenario is overigens door de gemeenteraad min of meer al van tafel geveegd. 
De wethouder Caroline van Brakel beschouwt het nog wel als een optie om de groeien-
de verkeersdruk in Nuenen beheersbaar te houden.

Geen enkel van bovengenoemd scenario is voor iedereen ideaal.
Echter zijn we wel van mening dat we lasten met elkaar moeten verdelen en niet moe-
ten redeneren “not in my backyard”.
Smits van Oyenlaan en omgeving kan niet het afvoerputje worden/blijven voor de hele 
plaatselijke en regionale verkeersproblematiek! 

Daarom moet er ruimte worden gemaakt voor een extra scenario hetgeen voor de ge-
meente Nuenen geen eenvoudige maar wel noodzakelijke uitdaging betekent.
De gemeente heeft namelijk nogal wat goed te maken. 
De Nuenense gemeenteraad heeft De Ruit, die de potentie had om veel mobiliteitspro-
blemen in de kiem te smoren, de nek omgedraaid.
Bovendien is door het Nuenense bestuur aan de regiogemeente toegezegd de komen-
de jaren 20%-30% extra verkeer van regionale afkomst op Nuenense wegen te gaan fa-
ciliteren!

Daarom een extra en beter scenario:
 De gemeente Nuenen gaat, met de wethouder voorop, in regionaal en provinciaal ver-
band zich eindelijk eens sterk maken voor de belangen van de Nuenense burgers.
De vanzelfsprekendheid van de status van Smits van Oyenlaan als bundelroute moet 
onherroepelijk van tafel. Ook mag er eens gekeken worden hoe de overlast veroorzaakt 
door de A270, die n.b. ook door Nuenens grondgebied loopt, beperkt kan worden.
Huiswerk zal opnieuw gemaakt moeten worden. De Ruit of een alternatief moeten 
weer bespreekbaar gemaakt worden.
Het idyllisch en groene karakter van ons dorp mag immers ook buiten het dorpscen-
trum ervaren worden.

Actiegroep Smits van Oyenlaan
Belangengroep Refelingse Erven, Witte Put en Zandschel

https://www.petities.com/oproep_aan_alle_bewoners_woonachtig_aan_of_in_de_
buurt_van_de_smits_van_oyenlaan_in_nuenen

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

Ingezonden brievenDorpsraad Lieshout blij met 
burgerinitiatief ‘Plan Lieshout’
Dorpsraad Lieshout is blij dat een groep burgers het initiatief heeft geno-
men om alternatieven te bekijken voor het centrumplan voor Lieshout. 
Burgerinitiatieven wil zij graag ondersteunen: dat doet de Dorpsraad 
Lieshout steeds waar het mogelijk een verbetering voor Lieshout kan op-
leveren. Echter, de keuze welk plan nu het beste is voor de revitalisatie 
van de Heuvel is uiteindelijk volledig aan de politiek.

Plan Lieshout
‘Plan Lieshout’ heeft daarop het initia-
tief genomen om namens een groep 
bewoners een alternatief plan te ont-
wikkelen, met een duidelijk achterlig-
gende visie. Een mooi initiatief, waar-
door de revitalisatie van het plein ook 
van andere kanten bekeken gaat wor-
den. Ook de gemeente is blij met het 
initiatief en heeft Plan Lieshout de 
kans gegeven om de alternatieven op 
een rij te zetten. Zij hebben ‘Plan Lies-
hout’ daarvoor o.a. met de project-
ontwikkelaar in contact gebracht. En, 
zoals te lezen is op de site van ‘Plan 
Lieshout’ zijn ze samen met Rialto aan 
het kijken om de ideeën te bundelen 
en met een breder gedragen plan te 
komen. Overigens willen ze, naast dit 
breder gedragen plan, nóg een alter-
natief plan ontwikkelen.

Politiek beslist
Dorpsraad Lieshout wil in deze graag 
de procedure volgen en ‘Plan Lies-
hout’ ondersteunen zodat hun 
plan(nen) bij het juiste loket terecht 
kan komen. Belangrijk is dat ‘Plan 
Lieshout’ voor het maken van de 
plannen de mening van de inwoners 
bundelt en verwerkt in de plannen: 
dat doen ze volop met een transpa-
rante wijze van werken. De laatste 
stem is echter aan de (politieke) ge-
meenteraad. Maar, een goed geïnfor-
meerde gemeenteraad kan de beste 
besluiten nemen als ze van alle kan-
ten geïnformeerd zijn en kennis heb-
ben kunnen nemen van alle visies. 
Dorpsraad Lieshout gaat er van uit 
dat de mening van Lieshout, samen-
gevat in de verschillende plannen van 
‘Plan Lieshout’, bij die beslissing vol-
doende mee zal worden genomen.

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

Revitalisatie hard nodig
Al jaren is iedereen het er over eens dat 
er iets moet gebeuren op ‘de Heuvel’, 
het centrale driehoekige plein in het 
hart van Lieshout. Helaas wordt het 
plein al vele jaren geteisterd door leeg-
stand en biedt het vaak een troostelo-
ze aanblik. Om die reden heeft de poli-
tiek lang gewacht op zakelijke en bur-
gerinitiatieven om ‘iets van het plein’ te 
maken. Toen die er niet kwamen heeft 
de gemeente uiteindelijk zelf het heft 
in handen genomen en ontwikkelaar 
Rialto in de hand genomen. Deze ont-
wikkelaar heeft nu een eerste plan ont-
wikkeld en gepresenteerd.

‘Plan Lieshout’ is volop bezig met het on-
derzoeken van alternatieven voor invul-
ling van de Heuvel in Lieshout 

Diamanten echtpaar    
Henk & Toos Hageman-Peeters
Zestig jaar geleden, op 13 mei 1961, trouwde Henk met zijn grote liefde Toos. 
Toos werd op 22 april 1940 geboren in Gerwen, ze komt uit een gezin met ne-
gen kinderen. Haar vader en moeder hadden een loodgieter- en fietsenwinkel 
in Gerwen op de Gerwenseweg. Toos was één van de weinige leerlingen uit 
Gerwen die een klas mocht overslaan. Al heel vroeg ging Toos werken in de 
huishouding bij mensen thuis. Henk werd geboren op 30 juni 1940 in Eindho-
ven. Zijn ouders hadden een café op de Eckartseweg in Eindhoven. Henk ging 
naar de ambachtsschool in Eindhoven. Hij kwam bij Nolte in dienst, dit bedrijf 
werd later overgenomen door Stork. Henk heeft veertig jaar gewerkt en was 
opgeklommen tot manager bij Stork. Henk voetbalde vroeger en deed ook aan 
wielrennen, dit was zijn passie. Hij is zelfs kampioen van Nederland geweest. 
Henk ontmoette Toos op een dansavond in Gerwen. Hij kwam steeds op de 
fiets vanuit Eindhoven, naar zijn grote liefde. Zij hield erg van dansen. Nu houdt 
ze ervan om lekker gezellig ergens kletsen onder het genot van een kopje kof-
fie en sigaretje, en kijken ze graag samen naar het fietsen en voetballen op tele-
visie. Ze hebben gewoond op de Opwettenseweg en wonen nu al vanaf 1974 in 
de Kapmeeuwhof in Nuenen. Ze kregen drie kinderen en ze hebben nu vier 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Henk gaat graag met zijn kleinzoons 
naar hun sporten kijken. Toos en Henk vinden het geweldig als de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen op bezoek zijn. Alles gaat dan aan de kant zodat 
de kleintjes kunnen spelen in huis. Ze zijn dankbaar met alles wat ze hebben. 
Luxe is niet nodig, gezelligheid en welkom-zijn is voor hen het belangrijkste. 

Brommer op zee
Zo heet de nieuwe boekenrubriek van de VPRO TV
Het brommertje siert de tafel als een miniatuur
En luistert naar de schrijver die, vol vuur,
Vertelt over zand en de ziedende zee
‘Brands met boeken’ was op zondagmorgen
Een gesprek van een-op-een
Wim Brands ging heen
Daarna mocht Jeroen van Kan het vervolg 
verzorgen
Lange tijd voor Jeroen van Kan
Was er ‘Zeeman met boeken’
Gepresenteerd door Michael Zeeman
Op een rode bank zonder hoeken
Zeeman begon niet met: ‘Hier is.....’
Het succes met joelend publiek
Was voorbehouden aan Adriaan van Dis
Want wat is een boekenprogramma zonder 
repliek?

Joke van Overbruggen©
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speel bewust 18+ casinoadmiral.nl

06 53 63 69 26

Als je vragen hebt, neem contact op met
Sheranie op telefoonnummer

werkenb novomatic.nl

Neem dan snel een kĳkje op onze website:

Ben j  de casinotopper naar wie w  op zoek z n? 

En sta j  open voor een nieuwe, leuke
uitdaging in een dynamische omgeving?

Nuenen - Henk (69 jaar) 
en Jose (65 jaar) waren 
al een tijdje alleen en op 
zoek naar een nieuwe en 
betekenisvolle relatie. Via 
Relatiewens kwamen ze met 
elkaar in contact. De eerste 
ontmoeting, gewoon in een 
lunchroom in Eindhoven, 
verliep heel positief. Henk: 
“Het was heel gezellig en we 
voelden meteen een klik.”

Toen ze daarna nog een dag 
samen doorbrachten wisten ze 
het zeker, ze besloten om samen 
door te gaan. José is enthousiast: 
“Zo verliefd dat we elkaar niet 
meer kunnen missen. Dat 
hadden we op onze leeftijd niet 
verwacht!” Afgelopen juli zijn ze 
getrouwd.

Een partner vinden via 
Relatiebureau Relatiewens

Doordat het bureau zich 
richt op de regio, liggen de 
slagingspercentages een stuk 
hoger. “Twee keer met de trein 
naar Amsterdam is nog leuk,
maar wij merken dat onze leden 
het liever dicht bij huis zoeken.” 

“Het verschil? wij kennen onze 
leden en daardoor gaan we net 
dat stapje verder” geeft Anne 
aan en vervolgt: Tijdens een 
informatief gesprek legt een 
consulent de werkwijze uit 
zodat de leden weten wat ze 
kunnen verwachten. Gedurende 
het gesprek in een vertrouwde 

omgeving voor de leden wordt 
specifiek ingegaan op de wensen 
en voorkeuren.  
Bel voor meer informatie naar: 
040-3080150 of kijk op 
www.relatiewens.nl

De verwachtingen steeds te overtreffen, dat is wat ons team drijft.

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: 

€ 19,50
DRIE-GANGENMENU

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

ASPERGESOEP 
OF

BOUILLON MET GEKRUIDE PANNENKOEKREEPJES
OF

SALADE MET ASPERGES, BOERENHAM & EI
OF

GEITENKAAS MET RODE BIET
***

KABELJAUWFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OF

VARKENSHAAS MEDAILLONS MET STROGANOFFSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

POMPOENCURRY
***

AARDBEIENTRIFLE
OF

BOKKENPOOTJES CHEESECAKE
OF

YOGHURT MET GRANOLA & BLAUWE BES

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

MEI 

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

Pinkster 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 € 20,00

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 - 12.30 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

Bezorg Specials
CHILI CON CARNE MET TORTILLACHIPS & SALADE € 9,50
MACARONI MET GERASPTE KAAS & SALADE € 9,50
KIP PILAV MET CASHEWNOTEN & SALADE € 10,50
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 € 12,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
PASTA MET GAMBA’S, SPINAZIE & CHERRYTOMAATJES € 13,50
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

Helpt Elkander is een compacte, ambiti euze woningcorporati e in Nuenen. Zij verhuurt 
circa 1.400 woningen, staat dicht bij de huurders en is sterk lokaal verankerd in de 
Nuenense samenleving. Met als mott o ‘Onze naam is onze missie’ zet Helpt Elkander 
in op een inclusieve samenleving.

Helpt Elkander zoekt 

3 leden van de Raad van Toezicht
waarvan 2 op voordracht van de huurders

Belangstelling?
Kijk op www.helpt-elkander.nl
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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 9, 
De Walburg

Op Boord 64 komen we aan bij De 
Walburg. De Walburg is een oase 

van rust en landschappelijke 
schoonheid met zeldzame en mo-

numentale bomen, bijzondere 
heestersoorten en planten. Het 

pad voert langs rijke borders, een 
moestuin, een rozentuin en loopt 

via een overweldigende terras-
sentuin door tot aan de wilde wei-

de. Er is een speciale kunstroute 
met gedichten en sculpturen en 

veel aandacht voor natuur en na-
tuurbeleving. Jacqueline Bedaux-

Nas heet u van harte welkom! 

1888 Bouw ‘t Weefhuis 
In 1964 werd de oude linnenfabriek H.C. 
van Hoven van Jan de Kruijff verkocht aan 
de gemeente. Het was ooit een weverij van 
kwalitatief hoog niveau geweest, die ja-
renlang het predicaat Hofleverancier 
mocht voeren. Uit het nieuwe uitbrei-
dingsplan Nuenen-Oost werd duidelijk dat 
deze oude weverij, die stamde uit 1888, 
niet gespaard zou blijven. Dwars door die 
oude linnenweverij was een weg voorzien.

Interview met inwoner
Piet Teunisse, vrijheidsstrijder

Een oorkonde van het Regiment Limburgse Jagers herinnert aan Piet’s bijzondere 
inzet in Indonesië van 1947 tot 1950. Een bewijs van waardering voor diensten als 
wachtlopen, patrouilleren, dienstauto’s testen en privéchauffeur zijn voor officie-
ren. Het Regiment Limburgse Jagers is een militaire infanterie van de Koninklijke 
Landmacht van het Nederlandse leger en een van de oudste regimenten, vernoemd 
naar de provincie Limburg.

Meer weten? Kijk op: ngn200.nl 

200 jaar geschiedenis 
Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick 
kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 ven-
sters terug op 200 jaar Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Voor meer his-
torie zie ook www.drijehornick.nl 

De vensters worden iedere week aan-
gevuld tot ze alle 50 op een rij staan!!

Piet Teunisse draagt zijn tekst voor over de oorlog tijdens de bevrijdingsherdenking 
in 2015. Foto: schoonzoon John Aben

“Je voelt je bevrijd, al is dat maar even
Want voor een oorlogsveteraan

Duurt die oorlog tot het einde van zijn leven.”

Geclusterde woonvormen 
De meesten van ons wonen in een huis, maar het appartement rukt op. Van de 
bijna 8 miljoen huishoudens wonen er bijna 5 miljoen in een eengezinswo-
ning, variërend van rijwoning tot vrijstaande villa. Daarnaast telde het CBS re-
cent 2,8 miljoen meergezinswoningen, dus flatwoningen of appartementen. 
Dat aandeel is over een langere periode gezien wel licht groeiend. Van alle 
huishoudens behoort ruim 3,7 miljoen (47% van het totaal) tot de leeftijds-
groep 55+. En het aantal huishoudens in de categorie 75+ heeft in die groep 
een fors aandeel: dat zijn er maar liefst ruim 1 miljoen. Het aantal ouderen zal 
de komende decennia fors toenemen. Ouderenhuisvesting wordt dus een 
steeds belangrijker onderwerp. Daarom is een Monitor Ouderenhuisvesting 
opgezet en daaraan ontleen ik een aantal van de cijfers die ik zojuist gaf. 
Uit het meest recente onderzoek blijkt opnieuw dat 55-plussers minder ver-
huisgeneigd zijn dan jongeren. Ze vormen een derde deel van de totale bevol-
king, maar nemen nog geen 15% van het aantal verhuizingen voor hun reke-
ning. Ze zijn vaker tevreden over hun woning en hun woonomgeving en ge-
hecht aan de buurt. Het is altijd leuk om die cijfers te vertalen naar mensen in 
onze omgeving. Want natuurlijk kennen we allemaal mensen die als alleen-
staande oudere of als ouder echtpaar een redelijk ruim, vaak al afbetaald huis 
bewonen. En natuurlijk denken die ouderen zelf ook wel eens: ja, wat moet ik 
eigenlijk met al die ruimte en wat zou een gezin met pakweg drie kinderen hier 
blij mee zijn. Maar ja, de kleinkinderen komen toch nog wel eens logeren en 
om dan toch de stap te zetten naar een veel kleiner appartement, vaak tegen 

veel hogere lasten … daar komt het dan toch niet van. Tot 
men beperkingen gaat ervaren die het wonen in de ei-

gen vertrouwde woning bemoeilijken.
Het is in mijn ogen heel moeilijk om hier een vlotte 
doorstroming te realiseren. Veel mensen, ook oude-
ren, koesteren toch de ruimte waarover ze beschik-
ken, al zouden ze met minder toe kunnen. Ik zie dan 
ook weinig in pogingen om ‘geclusterde woonvormen 

voor ouderen’ tot een speerpunt van beleid te maken. 
Natuurlijk is er een categorie ouderen geïnteresseerd in 
‘knarrenhofjes’ en laten we die vooral mogelijkheden 

bieden. Maar ik denk dat dit een zeer beperkte groep 
is en dat het stimuleren van die geclusterde woon-
vormen weinig zoden aan de dijk gaat zetten. 

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

Roxane van Iperen    
bij Literair Café Dommeldal
Na de eerdere succesvolle edities vindt er binnenkort weer een online, 
live schrijversbezoek plaats, georganiseerd door Literair Café Dommel-
dal: op zondag 30 mei met Roxane van Iperen. Zondag 30 mei valt in het 
eerste weekend van de Boekenweek (29 mei t/m 6 juni 2021). Van Iperen 
zal deze zondagmiddag geïnterviewd worden door Mark van der Linden. 

mijdelijke verraad. Roxane geeft le-
zingen voor het bedrijfsleven, hoge-
scholen, universiteiten, boekwinkels 
en bibliotheken over verschillende 
onderwerpen. Sinds het verschijnen 
van ‘t Hooge Nest wordt zij veel ge-
vraagd voor lezingen of interviews 
over de periode van de Duitse bezet-
ting, de rol van Nederland daarin, en 
het ongelofelijke verhaal van de twee 
joodse verzetszussen. Ze hield op 4 
mei jl. in Amsterdam de literaire voor-
dracht tijdens de herdenkingsbijeen-
komst in De Nieuwe Kerk, vooraf-
gaand aan de plechtigheid op de 
Dam. 

Aanmelden
Via www.bibliotheekdommeldal.nl/
activiteiten kun je je aanmelden. Het 
webinar is gratis te volgen voor de le-
den van het Literair Café Dommeldal, 
maar wel na aanmelding. Niet-leden 
van het Literair Café die het webinar 
ook graag willen bijwonen, betalen 
€10,00 (jongeren tot 18 jaar: € 2,50) 
en dienen zich ook eerst aan te mel-
den via de bovenstaande link. Het 
publiek ontvangt na het aanmelden 
op de bovenstaande website, vooraf-
gaand aan het live schrijversbezoek 
een e-mail waarmee men kan inlog-
gen. Vervolgens kan het publiek 
meekijken en vragen stellen. Literair 
Café Dommeldal wenst eenieder al-
vast een heel inspirerende en pretti-
ge zondagmiddag toe!

Dit schrijversbezoek is een live webi-
nar, dat je dus thuis vanachter je lap-
top kunt volgen. Roxane zal een le-
zing geven van 14.00 tot 15.00 uur en 
na een korte pauze is er in het twee-
de deel tot 16.00 uur uitgebreid de 
gelegenheid om via de chatfunctie 
van het webinarprogramma vragen 
te stellen aan de schrijfster, die direct 
beantwoord worden. 

Tweestrijd
Het thema van de Boekenweek 2021 
is Tweestrijd. Roxane van Iperen: “Ik 
vind het een geweldige eer het Boe-
kenweekessay te schrijven en om in 
het voetspoor van literaire groothe-
den als Komrij, Dorrestein en Palmen 
het boekenvak en de literatuur te 
mogen vertegenwoordigen’’. Uitge-
rekend in de laatste Boekenweek 
kwam de wereld zoals we die kenden 
knarsend tot stilstand, en in de onze-
kere periode die we nu betreden 
kunnen goede verhalen en beschou-
wingen extra houvast bieden. Het 
thema Tweestrijd geeft daar alle 
ruimte voor: ‘’het gaat wat mij betreft 
niet alleen over het onderzoeken van 
(innerlijke) conflicten, maar ook over 
stellingname in politieke en sociale 
kwesties, en de keuzes die mensen 
maken - ten goede en ten kwade.”

Roxane van Iperen
Roxane van Iperen is jurist en schrij-
ver. Ze schrijft voor o.a. Vrij Neder-
land, Het Financieel Dagblad, De Cor-
respondent, Follow The Money, Het 
Parool en De Morgen. Ze schrijft over 
onderwerpen gerelateerd aan macht, 
de verhouding tussen publiek en pri-
vaat, en het effect van globalisering 
op de samenleving. In 2016 was ze, 
tijdens de Olympische Spelen in dat 
land, gastcorrespondent Brazilië voor 
De Correspondent en verscheen haar 
roman Schuim der aarde, waarmee 
ze de Hebban Debuutprijs won. Eind 
2018 verscheen ‘t Hooge Nest, het 
waargebeurde verhaal van twee 
joodse zussen in het verzet, een on-
derduikvilla in ‘t Gooi en het onver-

Foto: Klaas Hendrik Slump

Nieuwe hoogleraar Catharina Ziekenhuis:

Beginnende slokdarmkanker      
is steeds vaker orgaansparend       
te behandelen

Prof. dr. Erik Schoon / Catharina Ziekenhuis

Maag-darm-leverarts oncoloog prof. dr. Erik Schoon is de veertiende 
hoogleraar binnen de muren van het Catharina Ziekenhuis. Schoon be-
kleedt de leerstoel ‘Nieuwe technologie ten behoeve van diagnostiek en 
behandeling in de endoscopische oncologie’ aan de Universiteit Maas-
tricht. Hij gaat zich als hoogleraar inzetten om het opsporen en behande-
len van vroege tumoren van het maagdarmkanaal verder te verbeteren.

Opsporen en Behandelen
Slokdarmkanker is één van de snelst 
stijgende vormen van kanker in de 
Westerse wereld. Deze vorm van kan-
ker komt vaker voor bij mannen. De 
ziekte kan ontstaan vanuit de zoge-
noemde Barrett slokdarm; dit zijn ver-
anderingen in de slokdarm die ont-
staan onder invloed van chronisch 
maagzuur, ook wel reflux genoemd.

15 jaar geleden werden vanuit Japan 
technieken ontwikkeld om vroege 
vormen van slokdarmkanker via een 
endoscoop te behandelen. Schoon 
maakte zich deze nieuwe techniek 
meester en groeide daarmee uit tot 
wereldwijd specialist in dit vakge-
bied. In het Catharina Ziekenhuis 
werd een gespecialiseerd Barrett-
team opgericht, met medisch specia-
listen, verpleegkundig specialist, ver-
pleegkundigen en pathologen.

In totaal zijn in het Catharina Kanker In-
stituut nu al meer dan 400 orgaan-spa-
rende operaties van de slokdarm uitge-
voerd. Het intact laten van de slokdarm 
leidt tot een lager risico en een betere 
kwaliteit van leven voor de patiënt. Bo-
vendien zijn de ingrepen goedkoper 
dan een uitgebreide operatie. ”De in-
troductie van deze nieuwe technieken 
in Nederland is medisch gezien de 
meest spectaculaire ontwikkeling in 
ons vakgebied die ik heb meegemaakt”, 
zegt Schoon. “Na de eerste succesvolle 
behandelingen juichte het gehele 
team op de behandelkamer, zo blij wa-
ren we voor de patiënten.”

In het Catharina Ziekenhuis worden 
inmiddels alle Barrett-patiënten uit 
Zuid-oost Nederland behandeld. Het 
ziekenhuis is daarmee samen met het 
Amsterdam UMC het grootste cen-
trum van Nederland op dit gebied. 
Ook buiten Nederland staat het cen-
trum goed aangeschreven. Zo werden 
in het ziekenhuis de eerste patiënten 
in de Westerse wereld met een rest 
slokdarmtumor endoscopisch behan-
deld na radiochemotherapie.

Afwijkingen in de slokdarm zijn zeer 
moeilijk te herkennen. Naast zijn werk 
als MDL-arts geeft Schoon daarom in-
ternationaal onderwijs aan specialis-
ten en MDL-artsen in opleiding. Ook 
spreekt hij vaak op internationale 
congressen en is hij actief als adviseur 
voor onder meer de Europese Com-
missie. Zijn wetenschappelijk werk 
naar de vroege vormen van kanker 
leidde tot deelname aan meer dan 
150 internationale publicaties. Het 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
naast onder meer het KWF kanker-
fonds ook gesponsord door het eigen 
Catharina onderzoekfonds.

Samenwerking met 
universitaire centra
Samen met de ‘Video and Coding Ar-
chitecture groep’ van de afdeling 
Electrical Engineering van Professor 
Peter de With en ir. Fons van der Som-
men van de Technische Universiteit 
Eindhoven, ontwikkelde Schoon als 
eerste in de wereld een algoritme dat 
vroege vormen van kanker in de slok-

darm kan herkennen. Om die tech-
niek verder te verfijnen is er nauwe 
samenwerking met diverse universi-
taire centra zoals Maastricht, Amster-
dam, Rotterdam en Nijmegen.

Maag-en dikke-darmkanker
Schoon en het team van onderzoe-
kers richten zich inmiddels niet al-
leen meer op slokdarmkanker. Ook 
voor maagkanker en dikke darmkan-
ker is het van belang om vroege vor-
men van kanker te herkennen en te 
behandelen. Op dit moment loopt er 
een onderzoek waarbij met behulp 
van kunstmatige intelligentie een al-
goritme is ontwikkeld voor de opspo-
ring van poliepen in de dikke-darm 
tijdens een coloscopie.

Ook kan er op basis van de uiterlijke 
kenmerken van de poliep voorspeld 
worden of een poliep kwaadaardig kan 
worden of niet. Als uit onderzoek blijkt 
dat deze aanpak voldoende betrouw-
baar is, kan dit de veiligheid voor pa-
tiënten verhogen en de kosten van een 
onderzoek sterk reduceren. “De ont-
wikkelingen op dit gebied gaan ra-
zendsnel. Zeker nu er wereldwijd veel 
aandacht is voor de medische toepas-
singen van kunstmatige intelligentie. 
Toen wij tien jaar geleden startten was 
er weinig belangstelling in de medi-
sche wereld, nu is het booming.”
www.catharinaziekenhuis.nl
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Lupine is een eindeloos bloeiende zomerbloeier en daarmee een aanwinst 
voor de tuin. Ze straalt een vleugje nostalgie uit, zo lang kennen we haar 
al. Als extraatje lokken de stoere, vrolijk gekleurde bloemaren insecten. 

Wist je dat meer groen in je tuin niet voor alleen meer kleur en gezellig-
heid zorgt? Zomerbollen zijn onmisbaar omdat ze, naast het vergroenen, 
nog meer voordelen met zich mee brengen.

Nectar
Om de biodiversiteit te verhogen is 
het belangrijk om veel nectarrijke 
planten in de tuin te hebben. Nectar 
is een zoete stof die in de bloemen 
zit, waar insecten van smullen. Zo-
merbollen met open bloemen zor-
gen ervoor dat de insecten goed bij 
de nectar kunnen komen. Denk aan 
dahlia’s, gladiolen, (Gladiolus), free-
sia’s, kuiflelies (Eucomis) en lampe-
poetsers (Liatris). Deze zomerbollen 
plant je tussen maart en mei, waarna 
ze van juni tot oktober een zee van 
bloemen brengen.

Voordelen
Wanneer je een tegeltuin vergelijkt 
met een groene tuin, is er aanzienlijk 
meer baat bij de tweede. Een tuin 
met veel groen neemt namelijk meer 
water op, waardoor de overlast bij 
flinke regen beperkt blijft. Daarnaast 
houdt het je tuin heerlijk koel, voor-
ziet het insecten, zoals bijen en vlin-
ders, van voedsel en creëert het 
schuilplekken voor kleine dieren 
zoals vogels en egels. Binnen de cate-
gorie groen zijn zomerbollen essenti-
eel omdat ze voor meer biodiversiteit 
zorgen.

Gratis bloembollenpakketten 
voor basisscholen
Vanaf nu kunnen basisscholen zich inschrijven voor een gratis bloembol-
lenpakket van Bulbs4Kids, een internationale campagne voor basis-
schoolkinderen om kinderen op een interactieve en spannende manier 
kennis te laten maken met bloembollen. Er zijn in totaal 2.250 pakketten 
beschikbaar, waarvan 450 voor Nederlandse basisscholen.

Maak van je tuin een bijenweide      
met vaste planten

Drachtplanten
Het nectar en de stuifmeel uit de 
bloemen van veel vaste planten, is 
voedsel voor bijen. Het zijn zoge-
naamde drachtplanten. Bijen vervoe-
ren het stuifmeel in speciale korfjes 
op hun achterpootjes. Met het blote 
oog kun je de stuifmeelklompjes 
goed zien. Tijdens hun bezoek hel-
pen de bijen ook nog een handje bij 
de bestuiving, zodat zaden en vruch-
ten worden gevormd.

Bijenweide wegwijzer
Bijen worden gelokt door de geuren 
en kleuren van bloemen. Die zijn on-
weerstaanbaar voor ze. Veel bloemen 
hebben een extra wapen, in de vorm 

Heerlijke Nuenense aardbeien 
bij Tuinbouwbedrijf De Haas
Aardbeien. Die heerlijke zomerkoninkjes. Wie houdt er niet van? Op een 
beschuit of in de yoghurt, of gewoon lekker ‘uit het vuistje’. Veel van de 
Nederlandse aardbeien komen uit de kas, maar Tuinbouwbedrijf De Haas 
heeft vanaf deze week heerlijke verse Nuenense aardbeien van de volle 
grond. Het nieuwe ras Sonsation is een hele lekkere zoete aardbei. En la-
ten we eerlijk zijn, dat zijn toch gewoon de lekkerste!

Arjan de Haas kweekt de aardbeien-
planten op vanuit uitlopers. Uit de 
nieuwe jonge plantjes komen bloe-
men, die bestoven worden door bijen 
en hommels. De puur-natuur manier 
dus. Na de bestuiving vallen de witte 
bloemblaadjes af en zwelt het bin-
nenste deel van de bloem op. Dit heet 
de bloembodem en die groeit uit tot 
aardbei. De rijpe aardbeien worden 
bij De Haas met de hand geplukt. 

Aardbeien bevatten veel vitamine C. 
Van de populairste fruitsoorten bevat 
alleen de kiwi meer vitamine C. Daar-

naast dragen aardbeien bij aan de in-
name van foliumzuur en bevatten ze 
heel weinig calorieën. Genoeg rede-
nen dus om lekker te snoepen van dit 
gezonde fruit. Daarbij steunt u hier-
mee ook de plaatselijke agriër. 

De boerderijwinkel aan de Soeter-
beek 3 is iedere dag geopend. Op 
Hemelvaartsdag zijn ze geopend 
van 10.00 - 13.00 uur. 

Wist u dat de website helemaal ver-
nieuwd is? Neem eens een kijkje op 
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl 

Steeds meer onderzoeken bevesti-
gen de positieve invloed van natuur 
op de gezondheid. Groen is gezond, 
en spelen in en met een natuurlijke 
omgeving draagt bij aan een even-
wichtige en gezonde ontwikkeling 
van kinderen. Het maakt kinderen 
creatiever, slimmer én fitter. Echter, 
de afstand tussen mens en natuur is 
door de verstedelijking nog nooit zo 
groot geweest als nu. Voor Bulbs4Kids 
is dit de reden om 2.250 gratis 
Bulbs4Kids-pakketten aan te bieden 
aan basisscholen in Nederland, Duits-
land, Engeland, Canada, Frankrijk en 
Zweden, zodat kinderen samen met 
hun klasgenoten bloembollen kun-
nen ontdekken.

Hoe werkt het?
Met het Bulbs4Kids-bloembollenpak-
ket maakt de klas kennis met bloem-
bollen. Het pakket heeft alle ingre-
diënten om op een educatieve ma-
nier kinderen te laten zien en ervaren 
hoe bloembollen uitgroeien tot kleur-
rijke bloemen. In het pakket zitten 
verschillende soorten bloembollen, 
schepjes, plantenstekers, werkboek-
jes en een lesondersteuning voor de 
docent. Aan Bulbs4Kids is ook een 

leuke foto- en videowedstrijd verbon-
den. Dat maakt het planten van de 
bollen nóg spannender! De hoofd-
prijs is de Gouden Bloembol 2022.

Inschrijven 
Deelnemen aan Bulbs4Kids is een-
voudig. Meesters en juffen schrijven 
hun klas in op bulbs4kids.com. Zij 
krijgen hier een bevestiging van en 
ontvangen in het najaar, als het plant-
seizoen begint, het gratis Bulbs4Kids-
bloembollenpakket. Let wel op, want 
aan deelname zijn voorwaarden ver-
bonden; de bloembollenpakketten 
zijn geschikt voor kinderen van 6-12 
jaar (groep 3 t/m 8), de bloembollen-
pakketten worden alleen weggege-
ven aan basisscholen in Nederland, er 
wordt één pakket per basisschool 
weggegeven, en op is op.

Initiatief van iBulb
iBulb is de promotieorganisatie van 
Royal Anthos. Het doel is om via we-
reldwijde PR en advertentiecampag-
nes het gebruik van bloembollen, 
bolbloemen en bol-op-pot interna-
tionaal te stimuleren. Het is het acht-
ste jaar op rij dat iBulb deze campag-
ne mogelijk maakt voor basisscholen.

Of je nu een tuin hebt of een balkon, met bloeiende vaste planten maak je 
overal een mooie bijenweide. Daarmee geniet je van zoemend gezel-
schap van wilde en honingbijen én een zee aan bloemen. En omdat vaste 
planten elk jaar terugkomen, heb je er jaar in jaar uit plezier van. 

Wist je dat…
• Hommels onder de groep ‘wilde 

bijen’ vallen? 
• Bijensoorten voorkeur voor ver-

schillende plantensoorten hebben? 
Salie (Salvia), lavendel (Lavandula), 
duizendknoop (Persicaria), indigo 
lupine (Baptisia) en zonnekruid (He-
lenium) zijn een greep uit de vaste 
planten waar bijen dol op zijn. 

• Elke plantensoort z’n eigen kleur 
stuifmeel heeft?

• De hoeveelheid nectar schommelt 
over de dag? 

• Je op www.perennialpower.nl 
meer inspiratie en tips over vaste 
planten kunt vinden?

van een honingmerk van vlekjes en 
streepjes. Kijk maar eens goed naar 
de bloemen van slangenkop (Penste-
mon) of ooievaarsbek (Geranium). De 
honingmerken dienen als wegwijzer 
voor de bijen.

Diversiteit
Zorg voor veel variatie en bloeisprei-
ding over het jaar; van longkruid (Pul-
monaria) vroeg in het voorjaar tot 
herfstaster (Aster) in het najaar. En 
maak je bijenweide lekker bont. Vari-
eer met kleuren en zet grote bloemen 
tussen kleine bloemen. Je wordt be-
loond met zoemende bezoekers die 
zich naar hartenlust door de bloemen 
laten bedienen. Hoe gezellig is dat? 

Vergroen je tuin met zomerbollen Tips:
Voor vergroening heb je niet per se 
een tuin nodig. Zomerbollen doen 
het ook goed in potten of in bakken, 
die je op je balkon of terras kunt neer-
zetten.
Vlinders houden niet zo van tocht en 
wind. Plant de zomerbollen daarom 
op een beschut plekje in de tuin.
Zomerbollen combineren goed met 
heesters, vaste planten en siergrassen.
Wist je dat vlinders, hommels en bij-
en ieder hun eigen smaak hebben? 
Zet daarom verschillende soorten 
nectarrijke zomerbollen in je tuin.
Zomerbollen zijn niet vorstbesten-
dig. Haal ze daarom in de herfst uit de 
grond en bewaar ze of koop in het 
voorjaar weer nieuwe. Wil je meer 
weten over zomerbollen? Kijk dan op 
www.bloembol.org.

Bron: iBulb

Aanlokkelijke lupine

Vrolijke fakkels
Lupine kwam in de eerste helft van 
de 19e eeuw als tuinplant vanuit 
Noord-Amerika naar Europa. Sinds-
dien hebben kwekers veel nieuwe 
rassen ontwikkeld. Al in knop zijn ze 
aanlokkelijk. Van mei tot augustus 
vormen de van onder naar boven 
bloeiende aren, vrolijke fakkels in de 
tuin. Druppeltjes water blijven als 
glinsterende pareltjes op het lichtbe-
haarde blad liggen. De bloemen ver-
spreiden een zoete, kruidige geur. 
Bijen en vlinders zijn dol op deze 
nectar. 

Lupine als blikvanger
De Latijnse naam is Lupinus; lupus be-
tekent wolf. Hierover doen vele verha-
len de ronde. Zo zouden de grijsachti-
ge, wollige peulen die na de bloei ver-
schijnen, op de pels van een wolf lij-
ken. De plant groeit tot ruim een me-
ter hoog en past perfect in een ge-
mengde border. Ook is het een mooie 
blikvanger in een geveltuin. Lupine 

combineert goed met luchtiger groei-
ende planten als duizendblad (Achil-
lea) of zomeraster (Kalimeris).

Makkelijk
Lupines zijn makkelijk. Het enige 
wat ze nodig hebben is een zonnige 
plaats, op zure tot neutrale, goed 
waterdoorlatende grond. Lupine 
wortelt diep; geef als de plant een-
maal is gesetteld alleen bij langduri-
ge droogte water. Bemesten hoeft 
niet. Ze vangen, zoals veel andere 
vlinderbloemigen, stikstof uit de 
lucht en slaan dit op in wortelknolle-
tjes. Wil je een tweede bloei? Knip 
uitgebloeide bloemen weg en ge-
niet tot eind september van de nieu-
we bloemen.

Lupine tips
Lupine groeit prima in potten. Zorg 
dat de pot ruim en diep is.
Wil je meer lupineplanten in je tuin? 
Deel de plant om de drie jaar in stuk-
ken (dit heet scheuren). Dat kan in 

maart (na de vorst) en september/ok-
tober (na de zomerhitte).
Kijk voor meer info over vaste plan-
ten op www.perennialpower.nl

Bron: iVerde

Wethouder van Brakel scho� eert  
insprekers en manipuleert de raad  
met foute voorlichting!
De afgelopen weken stond Rullen volop in het nieuws in het Eindhovens Dagblad vanwege 
ruimte voor ruimte (RvR) plannen. Het gehucht dreigt in een paar jaar volgebouwd te wor-
den. Vanwege mijn roots heb ik deze berichten met grote belangstelling gevolgd. Ik was 
opgelucht toen ik las dat op 21 april in de commissie ruimte besloot dat deze plannen op-
nieuw bekeken zouden worden en er een nieuwe omgevingsvisie komt. Maar afgelopen 
week hoorde ik dat de gemeenteraad op 29 april had gestemd en dat de plannen gewoon 
door gaan. Wat is er in de tussentijd gebeurd achter de schermen? Ik ben de uitzendingen 
van de commissie en raadsvergaderingen online terug gaan kijken en kwam al snel tot een 
conclusie: achter de schermen heeft de coalitie afspraken gemaakt vanwege duistere be-
langen en besloten de plannen gewoon door te drukken. De reden? Waarschijnlijk gewoon 
ordinair geld.
Kritische vragen bleven onbeantwoord en protesteren heeft blijkbaar totaal geen nut.
Een bevriend raadslid stuurde mij alle documenten die hierbij zijn ingebracht en ik ben 
gaan zoeken.  W70 profileerde zich weer eens als de partij voor het centrum van Nuenen 
door te stellen dat er aan alle regels voldaan is.
Maar zijn die regels wel duidelijk en eerlijk? D66 ging nog een stapje verder door de inspre-
kers te verwijten dat zij de ondersteunende rapporten in twijfel trekken wat de wethouder 
volmondig beaamde. De voorzitter liet het maar gebeuren en zat ongeïnteresseerd onder-
uit gezakt. Dat ze de situatie niet ter plekke bekeek zoals bijna alle fracties wel hebben ge-
daan op uitnodiging van de insprekers zegt al voldoende. De rapporten van Rullen 11 en 
13a en 3 staan online. Op 11 wordt gewerkt aan Hof van Rullen. Daarin wordt melding ge-
maakt van unieke beschermde diersoorten. Maar op 3 en 13a zouden nauwelijks be-
schermde diersoorten wonen terwijl iedereen op Rullen deze feiten kan tegenspreken. Op 3 
moet een mooie vijver en bos wijken voor een nieuwe niet passende woning. Dat is terecht 
volgens het rapport!
De wethouder stelde dat op 7a de plannen niet meer terug gedraaid kunnen worden. Hoe-
zo? Dit plan is ook nog niet eens aangemeld volgens een kennis werkzaam bij de provincie. 
Het project is in handen van het projectbureau van de provincie en de initiatiefnemer heeft 
daarbij geen risico. Saillant detail: de eerste inspraak mogelijkheid moet zelfs nog komen!
Bij de raadsstukken zat een brief van de Heemschut waar de insprekers wel naar verwezen 
maar deze is in de gehele discussie niet besproken. De inhoud laat niets aan duidelijkheid 
over want de Heemschut stelt dat deze plannen de cultuurhistorische waarden onherstel-
baar zullen verpesten.
Bij de stemming werd een amendement van de oppositie vervolgens door de inbreng van 
mw v Brakel weggestemd. En het besluit over 13a werd met grote meerderheid aangeno-
men. Ook werd er met de alternatieve ideeën die de insprekers aandroegen niets gedaan. 
Een aanfluiting voor de democratie!
De wethouder en ook D66 zouden de insprekers hun excuses moeten aanbieden.
De wethouder heeft het vertrouwen van de raad misbruikt en is niet meer geloofwaardig.

Naam en adres bij de redactie bekend

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

Ingezonden brieven
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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
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 
10.00 uur: viering, orgelspel, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zaterdag 15 mei 18.30 uur: Woord en 
Communieviering, orgelspel, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 16 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor P. Cle-
ment.

Misintenties
Donderdag 13 mei 10.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders en overle-
den ouders Sanders - de Greef.
Zaterdag 15 mei 18.30 uur: Harrie van 
den Boomen.
Zondag 16 mei 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege priesterwij-
ding); overleden ouders Jan en Miet 
Dijstelbloem-Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij-van de Kam; Wille-
mien Coolen-van Santvoort; Wouda 
Swinkels-Meeuws (vanwege verjaar-
dag).

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Merel 
van Hedel, Irenestraat 1. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk.

Voor Sponsoractie Zuster Bonnie: zie 
mededelingen St. Clemenskerk te 
Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
R. van Eck.

Mededelingen
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 
is er alleen in Nuenen een viering. 

Sponsoractie voor zuster Bonnie
Het is bijna traditie geworden om zo 
rond Hemelvaartsdag de sponsorac-
tie op te starten voor zuster Bonnie 
op Kalimantan. Ook dit jaar vragen 
we weer uw aandacht om de activi-
teiten die zuster Bonnie op medisch 
gebied ontplooit op het eiland Kali-

mantan in Indonesië te willen onder-
steunen.

Zij heeft daar samen met diverse In-
donesische zusters jaren geleden 
een ziekenhuis opgericht en biedt 
vandaar uit heel veel medische zorg 
aan de arme binnenlandse bevol-
king. In vergelijking tot de bittere ar-
moede op Kalimantan hebben wij 
het, ondanks de gevolgen van de co-
ronacrisis, op materieel gebied nog 
erg goed. 
Daarom vragen wij u ook dit jaar 
weer een financiële bijdrage te leve-
ren voor de medische zorg op Kali-
mantan. Zuster Bonnie en haar colle-
gae kunnen daar heel veel goeds 
mee doen.

We zullen u op de hoogte houden 
wat de opbrengst is van deze actie. 
De actie loopt tot einde juli.

Bij voorbaat héél, héél hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

Uw kunt uw eventuele gift overma-
ken op de bankrekening van onze 
parochie: 
NL32 RABO 0137 40 42 47 t.n.v. RK Pa-
rochie Heilig Kruis te Nuenen ca.; on-
der duidelijke vermelding van: ‘gift 
voor zuster Bonnie’.
Of u kunt uw gift deponeren in de 
brievenbus in de kerkdeur van de 
kerk te Gerwen of in het speciale hou-
ten collectekistje dat tijdens de ope-
ningstijd achter in de kerk van Neder-
wetten staat.

De Klankbordgroepen Gerwen en 
Nederwetten.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 mei 09.30 uur: viering met 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Mededelingen
Voor Sponsoractie Zuster Bonnie: zie 
mededelingen St. Clemenskerk te 
Gerwen.

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

Op Hemelvaartsdag, 13 mei, zal er 
vanaf 10.00 uur vanuit De Regenboog 
een kerkdienst via livestream worden 
uitgezonden. Voorganger is drs. W. 
v.d. Wouw, em. geestelijk verzorger. 
De kerkdienst van zondag 16 mei zal 
worden geleid door pastor Jos Dec-
kers. Ook deze dienst kunt u online 
volgen via de website www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding. De dienst zal vo-
caal worden ondersteund door een 
aantal gemeenteleden. Er zal een col-
lecte worden gehouden voor het dia-
conaal werk in Nuenen. De dienst be-
gint om 10.00 uur, maar u kunt even-
tueel ook nog op een later tijdstip kij-
ken. U wordt van harte uitgenodigd 
deze dienst mee te beleven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 13 mei. Hemelvaart van 
de Heer. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis. 
Vrijdag 14 mei 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Bonifatius, marte-
laar.
Zaterdag 15 mei 09.00 uur H. Mis, H. 
Johannes Baptista de la Salle, belij-
der. 10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 16 mei. Zondag na Hemel-
vaart. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 17 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paschalis Baylon, belijder.
Dinsdag 18 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Venantius, martelaar.
Woensdag 19 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Petrus Celestinus, paus en belijder; 
gedachtenis van H. Pudentiana, 
maagd.

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').

Een ‘lekkere’ actie voor Lesbos! 

en hartige lekkernijen zijn allemaal in 
de eigen keukens thuis gemaakt. 
Deze week werd er dus druk doosjes 
gevouwen en voorzien van informa-
tie, taarten en muffins gebakken, tzat-
ziki gemaakt, groente gesneden en ga 
zo maar door. Er kwamen uit de diver-
se keukens heerlijke geuren. 

Zaterdag 8 mei was het dan zover. 
Voor de Regenboogkerk werd een 
tent opgezet en alles feestelijk ver-
sierd, de gevulde dozen werden op-
gestapeld. Ieder kon zijn bestelde 

De jaarlijkse solidariteitsmaaltijd kon 
ook dit jaar helaas niet doorgaan. 
Met 160 mensen een gezamenlijke 
maaltijd houden, is in deze tijd ui-
teraard niet mogelijk. Maar met goe-
de moed en enthousiasme werd een 
alternatief plan bedacht, want er zijn 
genoeg doelen, waarvoor extra geld 
hard nodig is en waarvoor het be-
langrijk is om aandacht te vragen. 

Het idee werd geboren en binnen de 
kortste keren stond er een actie in de 
steigers. Het idee was om op een leu-
ke manier geld op te halen voor de 
op Lesbos zeer actieve stichting Be-
cause we Carry. Anneke en Lianne 
Geerts uit Nuenen hebben als vrijwil-
liger op Lesbos diverse keren gehol-
pen, en hierdoor was bekend dat 
geld en goederen daar goed worden 
gebruikt. 
Het creatieve plan was om doosjes te 
gaan vullen met Griekse lekkernijen 
en deze te verkopen. Dat werd en-
thousiast ontvangen. Per voorinschrij-
ving werden er bijna 200 doosjes ver-
kocht. Meer dan verwacht. De zoete 

gestapeld. Ieder kon zijn bestelde 

Er zijn veel activiteiten die door corona niet door kunnen gaan, maar het 
is de kunst om in mogelijkheden te blijven denken. Dat hebben de werk-
groepen ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse en de Katho-
lieke kerk (ZWO en MOV) gedaan! 

doosje, die de ‘Lesbox’ werd genoemd, 
ophalen. De sfeer was goed bij de 
tent, de mensen enthousiast en er was 
gezellige Griekse muziek op de ach-
tergrond. Het doosje kostte maar tien 
euro en soms werd er meer gegeven. 
Al met al is er meer dan tweeduizend 
euro opgehaald en er komen nog gif-
ten binnen. Zeker is, dat er een mooi 
bedrag wordt overgemaakt naar de 
stichting Because we Carry. Het geld 
wordt specifiek besteed aan hulp voor 
zwangere vrouwen en pasgeboren 
baby’s. Een steuntje in de rug om te 
zorgen dat de moeders in hun belab-
berde situatie goed verzorgd worden 
rondom de bevalling en dat de klein-
tjes een goede start kunnen maken. 
Dit wordt gedaan door goede voor-
lichting, verzorging en spulletjes. Het 
is een druppel op een gloeiende plaat, 
maar alle kleine beetjes helpen. 

De leden van de leden van de werk-
groepen ZWO en MOV hebben een 
hele drukke week achter de rug, maar 
zijn enorm voldaan. Blij en dankbaar 
dat zoveel mensen deze actie heb-
ben ondersteund. Wilt u ook geld 
overmaken naar Because we Carry, 
dan kan dat uiteraard. 

Kijk gerust eens op hun website: 
www.becausewecarry.org en done-
ren kan op IBAN: NL85 TRIO 0391 
0737 96.

Omdat molendag anders was dan 
anders hebben molenaars Mario en 

St. Vrijwilligerszorg Thuis  info@vrijwilligerszorgthuis.nl
• vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers, i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. ____________________________________________________________________________

Archipel - De Akkers archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
• div. vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren____________________________________________________________________________

St. Walburg tuinen 
• tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen. diverse tijden, 

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• coronapoortwachters gevraagd voor het in goede banen leiden van de bezoekersstromen.
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr) in overleg een middag (op afroep)
• tuinmannnen/tuinvrouwen voor de bloementuin en/of de groentetuin ____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg 
• multi-mediaspecialist (regelen van alles wat te maken heeft met digitale communicatie), tijden i.o.  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p. mnd. 
• vrijwilliger gevraagd voor website-beheer. Tijd zelf in te delen. Kan vanuit huis.____________________________________________________________________________

Savant van Lenthof www.savant-zorg.nl/locatie/savant-van-lenthof
• vrijwilligers gevraagd voor o.a. begeleiding activiteiten ouderen, ondersteuning maaltijden e.a.  ____________________________________________________________________________

Wereldwinkel Nuenen info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• Wereldwinkel vraagt enthousiaste vrijw. voor verschillende functies: o.a. winkelmedewerker, tijden i.o. ____________________________________________________________________________

Cliëntenraad de Akkers info: dhr. P. Verbraak, T: 06-29043905
• vrijwilligers gevraagd om de belangen van cliënten te behartigen in de cliëntenraad, ca. 4-6 u./mnd ____________________________________________________________________________

Stg. Leergeld info: hr. Hendrickx (voorz.) T: tel. 06-13938146
• coördinator voor beoordelen/toetsen van aanvragen en inzet bij spreekuur op maandag van 10.00-12.00 u____________________________________________________________________________

LEVgroep - Match Mentor info: bernadeth.heijenk@levgroep.nl T: 0402831675
• vrijwilligers gevr. die jongeren 10-23 met een hulpvraag tijdelijk kunnen ondersteunen. Training vooraf.____________________________________________________________________________

LEVgroep - Steunouder info: hans.vankleef@levgroep.nl  T: 06-40730799
• vrijwillige steunouders om kinderen op te vangen/gezinnen te ondersteunen. Training vooraf. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

AutoMaatje info: ria.diender@automaatjenuenen.nl
• vrijwillige chauffeurs voor vervoer minder mobiele dorpsgenoten met de eigen auto. Onkostenvergoeding____________________________________________________________________________

Stg. Fietsmaatjes info: www.fi etsmaatjesnuenen.nl
• vrijwilligers gevraagd die samen met iemand met een beperking willen fi etsen op een duo-fi ets.____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Vacaturebank vrijwilligers 19

Nationale Molendag 2021
Door de RIVM-maatregelen werd het, evenals in 2020, een totaal andere 
Nationale Molendag; helaas geen molenbezoekers en rondleidingen. Wel 
herfstachtig weer en voldoende wind voor het malen van meel.

Rick een prijsvraag uitgeschreven. 
Per mail of ter plaatste kon men ra-
den naar het gewicht van een linnen 
zak met gemalen tarwemeel. Nie-
mand van de ruim dertig deelnemers 
aan de prijsvraag had het juiste ge-
wicht, nl. 26,2 kg, geraden maar het 
dichtstbij was Petra Joustra en daar-
om winnaar van het Roosdonckpak-
ket. Voor de kinderen werden nog 
molentjes uitgedeeld en zoals altijd 
was er pannenkoekenmeel, meel 
voor brood, pasta (Durum), koeken 
en vlaaibodems.

Hopelijk mogen we weer snel bezoe-
kers in de molen toelaten zodat heel 
Nuenen een maalvaardige windmo-
len kan bekijken. Molenaar Mario 
Collombon zal dan het mooie vak 
van molenaar demonstreren. 

Kijk ook eens op www.roosdonck.nl



ROND DE LINDE week 19 Woensdag 12 mei 2021

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 19

Horizontaal: 1 betweter 6 samenvoeging 11 keukenkruid 12 jaartelling 14 geladen atoom 
15 eerwaarde vader (afk.) 17 valse toon 20 junior (afk.) 21 tam 23 gevaarlijk 24 Grieks eiland 
25 gespuis 27 ter inzage (afk.) 28 deel v.h. been 29 openbare functie 30 huursysteem
32 longkwaal 34 Laus Deo 35 Bescherming Burgerbevolking 37 onguur persoon 
40 uitgaan 44 toestand van razernij 46 broeder (afk.) 47 uitgesloten aansprakelijkheid (afk.) 
48 Surinaamse pannenkoek 50 sterke drank 51 beroep 54 gevuld 55 westerlengte (afk.) 
56 parasiet 58 fi rma (afk.) 59 voorgevel 60 kunstproduct 61 speelgoed 63 binnenkomst 
64 kaassoort.
Verticaal: 1 affectie 2 heilige (afk.) 3 afgunst 4 vorstentitel 5 zitting 6 land in Noord-Amerika 
7 band 8 loterijbriefje 9 annexus (afk.) 10 rangtelwoord 13 kledingstuk 16 pl. in Frankrijk 
18 bedrukt katoen 19 keukenkruid 20 baan 22 ijzig 24 militair opleidingsinstituut 
26 voorspoed 29 welriekende stof 31 adjunct (afk.) 33 ten behoeve van 36 klus 
37 rekenopgave 38 riv. in Spanje 39 zegeteken 40 Europese vrouw 41 vruchtbare plaats 
42 november (afk.) 43 zuil 45 korrelig 49 fi deel 51 telwoord 52 zwarte delfstof 
53 muziekinstrument 56 vulmiddel 57 sterrenbeeld 59 platina (afk.) 62 lumen (afk.).

B R O N S T P A G I N A

G R A V E L G E V O L G

R E I B O E Y E N S I R

O S G K R O O N L B I

E T S E R O I R B E G I N

F T O E T S K L I E R D

L A R G O A D R E M

G A G E N T S N E D E G

E C R I N A L M T A P I R

Z A A H A R E M M C I

E R F H O I T O D M O L

T R E M E L E E R V O L

E E M N E S O R K A A N

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

Oplossingen wk 18
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

E C H O P U T

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

AMBACHT
AMBTENAAR
BALSEM
BLIEP
BRIEFJE
CADANS
FIBERGLAS
FRUITZAAK
GAMMA
GAPPEN
GELUKKIG
JARIGE
KIKKERPOEL
MARGE
PIKET
PISTE
PLUSJE
PRISMA
PROEVEN
PUBER
RAFTING
ROUGE
RUMBA
STAAR
TOEPASBAAR
TRIPPELEN
URAAN
VERDERAF
WAARDIG
ZWELGEN

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

9 7 4
4 3 9

1 2 9 3
2 9 6
1 5

4 8 9
4 2 1 9

9 5 8
7 4 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 17, Dhr. T. de Groof, Nuenen.

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

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

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

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

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

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

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

Met pensioen of tijd over? 
Wij zoeken een zelfstandige 
tuinman voor één halve 
dag/week. Inlichtingen 06-
53738537.

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

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.
(Ik heb cadeaubonnen)

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

 

 

 

 

Gezocht: een gezellige, vrijstaande gezinswoning in Nuenen 

Wij, de familie ten Oever momenteel woonachtig in Zuid- Duitsland, zijn 
(vanwege werk en familie) voornemens in 2021 terug te verhuizen naar regio 
Nuenen.   

Waar zijn wij naar op zoek? 

• Een gezellige, vrijstaande gezinswoning 

• In omgeving van gemeente Nuenen (+5km) 

• Met 3 slaapkamers en 2 slaap/werkkamers  

• Een ruime tuin (>500M2)  

• Een ruime keuken, liefst met zitgedeelte en een aparte eethoek met 
ruimte voor een grote eettafel 

• Gelegen aan een rustige straat/wijk met eigen parkeergelegenheid 
voor 2 auto´s 

• Sleuteloverdracht tussen Juli en December 2021 

Kunt u iets voor ons betekenen? Dan vragen wij u, contact met ons op te 
nemen via het vermelde telefoonnummer. 

Met vriendelijke groet, familie ten Oever 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

TELEFOONNUMMER: 
0049 162 3092681 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gezocht: een gezellige, vrijstaande gezinswoning in Nuenen
Wij, de familie ten Oever-Verhappen momenteel woonachtig in Zuid- Duitsland, zijn 
(vanwege werk en familie) voornemens in 2021 terug te verhuizen naar regio Nuenen.  

Waar zijn wij naar op zoek?
• Een gezellige, vrijstaande koopwoning
• In omgeving van gemeente Nuenen (+5km)
• Met 3 slaapkamers en 2 slaap/werkkamers 
• Een ruime tuin (>500 m2) 
• Een ruime keuken, liefst met zitgedeelte en een 
 aparte eethoek met ruimte voor een grote eettafel
• Gelegen aan een rustige straat/wijk met 
 eigen parkeergelegenheid voor 2 auto´s
• Sleuteloverdracht tussen juli en december 2021

Kunt u iets voor ons betekenen? 
Dan vragen wij u, contact met ons op te nemen 
via het vermelde telefoonnummer.

Met vriendelijke groet, 
familie ten Oever-Verhappen

Contactgegevens 
tel.: 0049 162 3092681

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

Met nieuw bandenlabel kunnen Brabanders 
eenvoudiger voor betere banden kiezen

3 tips voor    
betere autobanden
1 mei werd het nieuwe Europese bandenlabel voor perso-
nenauto’s in gebruik genomen. Het label geeft consumen-
ten inzicht in de brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek 
en het afrolgeluid van nieuwe banden. Met het bandenla-
bel maak je een bewuste keuze voor betere banden. Hier-
onder 3 tips om veiliger, zuiniger en schoner te rijden. 

1: Vraag naar het bandenlabel
Ga je een nieuwe auto kopen, of is jouw auto toe aan 
nieuwe banden? Vraag dan bij je autodealer, garage of 
bandenspecialist naar het bandenlabel. De informatie 
op het bandenlabel helpt je een bewuste keuze te ma-
ken. Daarmee draag je bij aan de verkeersveiligheid en 
verminder je de belasting op het klimaat. Kijk op kiesde-
besteband.nl voor meer informatie en handige tips.

2: Vergelijk de prestaties op het bandenlabel
Het nieuwe bandenlabel geeft je inzicht in de zuinigheid 
van de band. De banden worden ingedeeld in vijf klas-
sen, van A tot en met E. Hierbij is A het meest zuinig. Bij 
personenauto’s kan je met de meest zuinige band tot 
7,5% besparen op brandstof. Hierdoor wordt minder 
CO2 uitgestoten. Als je kiest voor een zuinige band be-
spaar je dus niet alleen geld, maar je draagt ook een 
steentje bij aan het klimaat. 

Op het nieuwe bandenlabel kan je ook aflezen hoeveel 
grip de banden hebben op een nat wegdek. Als je maxi-
maal remt bij een snelheid van 80 kilometer per uur, dan 
kan je jouw remweg met de beste banden verkorten tot 
maar liefst 18 meter.

Een stillere band vermindert het geluid naar de omge-
ving. Op het bandenlabel zie je hoeveel geluid de ban-
den maken, het externe afrolgeluid. De geluidsproduc-
tie van de banden wordt ingedeeld in de klassen A tot en 
met C, waarbij klasse A ten minste 3 decibel (dB) stiller is 
dan de wettelijke limiet. Dat lijkt weinig, maar een daling 
van 3 dB wordt ervaren als het geluid van de helft min-
der voertuigen.

3: Pomp je banden regelmatig op
Of je nou veel of weinig rijdt, je banden lopen vanzelf 
met ongeveer 0,1 - 0,2 bar per maand leeg. Een lage ban-
denspanning zorgt voor een hoger brandstofverbruik, 
langere remweg en je banden slijten harder. Daarom is 
het belangrijk om je banden elke twee maanden op de 
juiste spanning te brengen en te checken op beschadi-
gingen. Wanneer je je banden elke twee maanden op de 
juiste spanning brengt, kan je bovendien tot wel €100,- 
per jaar besparen.

Simpele tips voor een duurzamer leven
Door te kiezen voor een zuinige band wordt de CO2-uit-
stoot verminderd. Dit draagt bij aan een beter klimaat. 
Meer tips en informatie om klimaatbewust te leven zijn 
te vinden op www.iedereendoetwat.nl

Vrijwilligers maatschappe-
lijk werk gezocht 
Heb jij ook zo’n behoefte om iets voor een ander te 
kunnen betekenen, dan is dit je kans! Wij zijn op zoek 
naar meerdere VIA’s, wat staat voor: vrijwilligers in 
het algemeen maatschappelijk werk. 

Als vrijwilliger bied je naast de professional, ondersteu-
ning aan cliënten van het algemeen maatschappelijk 
werk. Voor meer informatie over wat het maatschappe-
lijk werk doet, willen we je verwijzen naar onze website 
www.levgroep.nl 

De vrijwilliger werkt doelgericht volgens het hulpverle-
ningsplan van de maatschappelijk werker. Je taken kun-
nen bestaan uit: het ondersteunen van de cliënt bij het 
verbreden van zijn netwerk, begeleiding bij het bezoe-
ken van instanties, ondersteuning bij praktische zaken, 
zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een woning. Stimu-
leren van de zelfredzaamheid en het versterken van de 
zelfregie, maar ook het bieden van een luisterend oor 
zijn belangrijk. Je rapporteert je bevindingen aan de be-
geleidend maatschappelijk werker. 
Het is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, wat je 
rol zal zijn in een specifieke situatie. Uiteraard stemmen 
wij van tevoren met jou af wat jij wil en kan betekenen 
voor een cliënt. Wij vinden het belangrijk dat je kan wer-
ken volgens de visie van de LEVgroep en de cliënt kan on-
dersteunen in het versterken van zijn eigen kracht. De cli-
ent behoudt zelf de regie. 
Ben jij een persoon die sociaal vaardig is, zich goed kan 
inleven in de ander en enthousiast wordt bij het lezen 
van de bovenstaande vacature, dan nodigen we jou uit 
om een korte CV en motivatiebrief te schrijven. Deze kan 
je sturen naar e-mailadres sandy.kruijzen@levgroep.nl 
(coördinator VIA’s). 
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Gevonden sleutelbos 
in de Kerkstraat
Bos met 5 sleutels. 3 grote sleutels en 
2 kleintjes. Afgegeven bij het ge-
meentehuis in Nuenen.

Balplezier! Bij RKSV Nuenen
Balplezier! Is een gratis pilot bij RKSV Nuenen voor kinderen van 3 tot 5 
jaar die nog te jong zijn voor Sport en Spel maar toch spelenderwijs ken-
nis willen maken met de bal.

Bewegen op jonge leeftijd is goed 
voor de motoriek, coördinatie en het 
zelfvertrouwen. Dit stimuleren we bij 
Balplezier! door spel en plezier, met 
en zonder bal. We lopen warm, spe-
len tikkertje, we schieten op goal, we 
vangen, gooien, springen en dribbe-
len. Het spelmateriaal is aangepast 
op de ontwikkeling van het kind.

Ook kinderen die nog twijfelen of ze 
voetballen leuk vinden en nog ge-
woon willen spelen met leeftijdsge-
nootjes zijn natuurlijk van harte wel-
kom bij RKSV Nuenen. Alle kinderen 
van 3 tot 5 jaar zijn welkom op zater-
dagen van 09.15 tot 10.00 uur op 
Sportpark Oude Landen. Balplezier! 
is in samenwerking met Sport BSO 
Nuenen die voor de begeleiding en 
het spelmateriaal zorgt.

BCL kijkt vooruit
Met de aanhoudende lockdown liggen er weinig kansen voor de sporters 
van Badminton Club Lieshout om hun sport te beoefenen. Om die reden is 
de focus ook al enigszins verschoven naar het volgende seizoen: het sei-
zoen 2021/2022. Badminton Club Lieshout wil in dat seizoen, bij de senio-
ren, twee competitieteams gaan inzetten: één mixteam en één herenteam.

maar ook dichterbij tegen twee 
teams uit Veghel (BC’67) en één team 
uit Boekel (’t Veertje).

Herenteam
Het herenteam van Badminton Club 
Lieshout draait al jaren mee in de top 
van de ‘nylon-klasse’. In het vorig-
jaar-afgebroken seizoen, vlak voor de 
pandemie, stond het team met Wou-
ter van Vijfeijken, Bert Manders, 
Laurence Roijackers, Jeroen van der 
Heiden en Ruud van Vijfeijken nog op 
een keurige tweede plaats. Komend 
seizoen zal het team gaan spelen in 
de 3de afdeling van de Mannen-ny-
lon klasse. In die klasse zijn ze weder-
om gekoppeld aan ‘eeuwige rivaal’ 
Kerkdriel, maar mogen ze zich ook 
opmaken voor teams waar ze nog 
nooit tegen gespeeld hebben: o.a. 
een herenteam uit Roermond en uit 
Groesbeek.

www.badmintonclublieshout.nl

Twee teams
De inschrijvingen voor de competitie 
van het seizoen 2021/2022, dat eind 
augustus aanvangt, zijn inmiddels 
door Badminton Nederland ver-
werkt. De nationale badmintonbond 
heeft de inschrijvingen van Badmin-
ton Club Lieshout verwerkt conform 
wensen van de vereniging en dus is 
de vereniging komend seizoen met 
twee teams vertegenwoordigd. Eén 
mixteam en één herenteam.

Mixteam
Na een paar jaar niet vertegenwoor-
digd te zijn geweest in de mixklasse, 
is Badminton Club Lieshout er in ge-
slaagd een nieuw team samen te stel-
len voor deze klasse. Kartrekkers Tim 
van Bommel en Ainara Vandegard 
hebben een jong en nieuw team ge-
vormd dat uit zal gaan komen in de 
8ste afdeling van de 8ste divisie. In 
die klasse zullen ze gaan spelen te-
gen tegenstanders uit Venraij en Lith, 

Arriva Brabant rijdt 
een aangepaste  
dienstregeling  
op enkele lijnen
Vanaf maandag 10 mei 2021 rijdt Arri-
va in Brabant op enkele lijnen met 
een aangepaste dienstregeling. Zo 
gaat het vervoersbedrijf om met de 
reizigersaantallen die richting de zo-
merperiode standaard afnemen. On-
danks de nog verwachte versoepe-
ling van de coronamaatregelen denkt 
het bedrijf zo een passend aanbod te 
bieden tot aan 10 juli als de vakantie-
dienstregeling in gaat. 
Arriva past met enige regelmaat de 
dienstregeling aan op de vraag van 
de reiziger. Vanaf maandag 10 mei 
zijn er dan weer aanpassingen in de 
dienstregeling van het busvervoer in 
West- en Oost-Brabant. Het gaat 
daarbij om een aangepaste frequen-
tie in de ochtend- en de middagspits 
van een aantal buslijnen en om een 
aantal te vervallen ritten*. 
Arriva monitort de reizigersaantallen 
nauwgezet. Op basis van de trends 
en inzichten van reizigersaantallen 
worden nu op specifieke lijnen aan-
passingen doorgevoerd. Zo is de er-
varing dat met de komst van aange-
naam voorjaarsweer de ov-reiziger 
met een fiets of E-bike van A naar B 
gaan. Daarnaast heerst ook nog de 
trend om thuis te werken. 

De wijzigingen gaan in op 10 mei en 
gelden t/m 9 juli 2021. Daarna rijden 
de bussen van 10 juli t/m 5 septem-
ber, zoals elk jaar, de vakantiedienst-
regeling. 
Arriva adviseert reizigers om vooraf-
gaand aan een reis de reisplanner te 
raadplegen. Alle wijzigingen staan 
verwerkt in de reisplanners, hangen 
op de betreffende bushaltes en zijn 
online zichtbaar op www.arriva.nl

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers N uenen c. a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Niet alleen met Moederdag
Wij hopen van harte dat de w eg 
samen met uw  moeder goed  is 
geweest . at u de tijd hebt gehad  

om elkaar te leren kennen en w aar-
deren, om gedachten en gevoelens 
te delen.  N iet alleen op een dag als 
M oederdag, maar ook in de w eek 
daarna en op alle andere momenten 
die zich daarvoor lenen.

Het afscheid
D e meesten van ons w eten gelukkig 
uit eigen ervaring hoe onmisbaar 
een moeder is, ongeacht haar 
lee ijd. uist daardoor kan de 
intense band tussen moeder en 
haar kinderen bij anderen ons ook 
oprecht ontroeren.  Z o mooi, zo 
hecht, zo uur, of juist zo kwetsbaar 
of as geleden hernieuwd. ls de tijd 
van het afscheid gekomen is, doen 
w ij er alles aan om deze gevoelens 
zo puur en zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen.  

elaas is de moeder kind band 
niet bij iedereen zoals iemand zich 
dat wenst. n dat geval is er bij het 
overlijden soms berusting of bijvoor-
beeld een intens verdriet, wat niet 
altijd begre en wordt door de omge -
ving.  M aar het verdriet om alles w at 
iemand graag had gew ild en nooit 
meer gaat komen, kan erg intens zijn.  

De geboorte van een gemis
O ok dan zoeken w e naar een 
afscheid dat recht doet aan de 
persoon, maar dat geen gew eld 
doet aan de w aarheid.  En soms zie 
je dat het afscheid dan moeder en 
kind toch weer een beetje verbindt. 
A fscheid van een moeder is dan ook 
vaak de geboorte van een enorm 
gemis.

Recht doen aan onze moeders.
Staat u er wel eens bij stil dat bij uw geboorte destijds eigenlijk ook uw 
moeder als het ware ‘werd geboren’ in haar nieuwe rol? Waardoor u 
levenslang haar kind blijft en zij uw moeder? Voor beiden het begin van 
een nieuwe weg, met vallen en opstaan. De route daarvan verschilt voor 
eenieder van ons. De één is een lange weg gegund, de ander kent zijn of 
haar moeder niet of komt al vroeg op het kruispunt, waar de wegen zich 
voor altijd scheiden. Zoals wanneer een kind al jong afscheid moet nemen 
van diens moeder. Of een moeder van haar kind. Dat zijn nachtmerries die 
niemand onberoerd laten. 

ZomerChallenge 2021    
TV de Lissevoort
Deze zomer nog geen sportieve activiteiten gepland? Gebruik dan de ko-
mende zomermaanden om vrijblijvend (opnieuw) kennis te maken met 
tennis en ook met onze nieuwe sport padel!!

viljoen, een van de gezelligste tennis-
verenigingen in de regio. Meer infor-
matie kun je vinden op onze website.

Aanmelden voor de ZomerChallenge
Op onze website onder lidmaatschap 
vind je alle informatie over onze lid-
maatschappen en ook het lidmaat-
schap aanmeldingsformulier.
Dat dien je in te vullen en op te stu-
ren. Vergeet de pasfoto niet, want an-
ders krijg je geen toegangspasje voor 
het park.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan je ook con-
tact opnemen met de secretaris van 
TV de Lissevoort, e-mail info@tvdelis-
sevoort.nl. 
www.tvdelissevoort.nl

TV de Lissevoort (TVL) biedt in de zo-
mer aan Senioren en Junioren een tij-
delijk lidmaatschap voor de maan-
den juli, augustus en september aan. 
Je kunt dan gedurende drie maan-
den vrij tennissen en padellen wan-
neer het jou uitkomt. Beter nog, je 
krijgt naar wens een tennis en/of pa-
del clinic onder begeleiding van een 
van onze ervaren trainers. Meer infor-
matie en de mogelijkheid tot inschrij-
ving vind je op onze website.
Je kunt ook deelnemen aan de weke-
lijkse tennis toss avonden, waarvoor 
je geen afspraak hoeft te maken. (Dit 
onder voorbehoud van mogelijke be-
perkingen ten gevolge van corona). 
Ook kunnen er introductiesessies 
voor padel worden georganiseerd. 
Een Whatsapp groep wordt voor alle 
deelnemers opgezet om de introduc-
tie in onze vereniging optimaal te be-
geleiden.
De kosten voor de ZomerChallenge - 
inclusief 1 clinic - zijn € 40,- voor Se-
nioren en € 20,- voor Junioren.

Ben je eind september helemaal 
verk(n)ocht geraakt aan tennis en/of 
padel, dan kun je regulier lid worden. 
Dan krijg je drie maanden lidmaat-
schap cadeau. Je betaalt een jaar con-
tributie en bent lid vanaf 1 oktober 
2021 tot en met 31 december 2022.

Over TV de Lissevoort
TVL is met meer dan1000 leden, een 
schitterend groen park met 16 kunst-
gras tennisbanen, 2 padelbanen en 2 
overdekte tennisbanen in de ballon-
hal, alsmede een mooi en gezellig pa-

Nog geen Sport gepland deze zomer,

Wij dagen jou en je vrienden uit!

Senior/Junior lidmaatschap voor de maanden juli,

augustus en september bij tennis en padelvereniging

TV de Lissevoort
in Nuenen.

Junior 
€20

Senior 
€40

DUIZENDPOOT
met MODETALENT

Speciaal sterk in verkoop!
Zéker nu met alle vernieuwing.
Flexibel op veel gebied
zéker ook met sociaal media.

Voor minimaal 24 uur.
Job in directe omgeving.

Graag cv sturen naar Primeurmode 
Meester Strikstraat 3, 5708 GA Stiphout.

Telefoon 0492 - 523271.

Catharina Ziekenhuis twee keer genomineerd 
voor Zinnige Zorg Award

Kok bereidt speciaal menu voor patiën-
ten met slokdarmkanker

Catharina Ziekenhuis twee keer genomineerd 

Trots! Twee initiatieven van het Catharina Ziekenhuis zijn genomineerd 
voor de Zinnige Zorg Award 2021 van zorgverzekeraar VGZ. Een bijzonde-
re blijk van waardering voor alle zorgverleners die continu bezig zijn om 
de zorg te verbeteren en te vernieuwen. De twee initiatieven maken kans 
op een geldprijs waarmee zij hun ideeën nog verder kunnen ontwikkelen. 
Het algemeen publiek wordt gevraagd te stemmen op het beste initaitef.

Nominatie 1: 
Thuisbehandeling MS-patiënten
Het eerste initiatief van ons zieken-

huis dat - in samenwerking met het 
ETZ in Tilburg - genomineerd is voor 
de Zinnige Zorg Award 2021 is de 
thuisbehandeling van MS-patiënten. 
MS-patiënten - met een terugval in 
hun ziekteproces - werden voorheen 
in het ziekenhuis behandeld met me-
dicatie via een infuus. En dat hoeft 
niet meer!
Onderzoek heeft namelijk uitgewe-
zen dat de behandeling net zo effec-
tief en veilig thuis kan worden gege-
ven in de vorm van capsules. Die cap-
sules worden voor bijna heel Neder-
land gemaakt door de apotheek van 
het Catharina Ziekenhuis. Apotheker 
Arne Rutgers: “Het scheelt een hoop 
tijd voor de patiënt en de zorg veel 
geld.”
Stemmen op dit initiatief kan op de 
website: vgz.nl/thuisbehandeling-ms

Nominatie 2: 
Eten na slokdarmchirurgie
Het tweede initiatief gaat over direct 
eten na een slokdarmoperatie voor 
slokdarmkanker. Na een slokdarm-
operatie starten patiënten in ons zie-
kenhuis direct met het eten van nor-
maal, vloeibaar voedsel. Hierdoor is 
geen sondevoeding meer nodig en 
kunnen zij eerder én zonder thuis-
zorg naar huis.

Patiënten met slokdarmkanker die 
zo’n intensieve behandeling - chemo, 
bestraling en een operatie - moeten 
ondergaan, worden door chirurg dr. 
Misha Luyer en zijn team voorbereid 
alsof het een sportwedstrijd is. Vóór 
de operatie zorgt de fysiotherapeut 
voor een goede conditie en krijgt de 
patiënt van de diëtist voorlichting 
over goede voeding en eventueel bij-
voeding.

Na de operatie krijgen patiënten een 
speciaal op maat gemaakt menu, dat 
door de koks van het ziekenhuis sa-
men met de dietisten is ontwikkeld. 
Het menu bestaat uit voedzame klei-

ne vloeibare hapjes, die de patiënt op 
dezelfde dag van zijn operatie nog 
zittend aan een tafel opeet. Dat zorgt 
ervoor dat patiënten op dag 6 al naar 
huis kunnen, zonder sondevoeding 
en zonder thuiszorg! Chirug dr. Misha 
Luyer: “We verwachten een toppres-
tatie van onze patiënten, dan moet je 
ze ook voorbereiden alsof het een 
sportwedstrijd is!”
Stemmen op dit initiatief kan op de 
website: vgz.nl/eten-na-slokdarmchi-
rurgie

Zinnige Zorg Award
De Zinnige Zorg Award is een nomi-
natie voor initiatieven die de zorg in 
Nederland eenvoudiger, slimmer en 
patiëntvriendelijker maken. VGZ 
zoekt samen met zorgverleners naar 
vernieuwingen die dat mogelijk ma-
ken. Uit al die ideeën zijn er nu veer-
tien initiatieven geselecteerd die 
kans maken op een gouden, zilveren 
of bronzen Zinnige Zorg Award.

De vorige editie werd gewonnen 
door de vooruitstrevende aanpak 
van het stoma-team van het Cathari-
na Ziekenhuis. Zij slaagden erin om 
patiënten met een stoma op een vei-
lige manier en vol zelfvertrouwen 
zonder thuiszorg naar huis te laten 
gaan. Een initiatief waardoor vooral 
de druk op de thuiszorg afnam. Met 
dat geldprijs is een stoma-app ont-
wikkeld om patiënten nog beter te 
kunnen informeren.

Twee nieuwe initiatieven van het zie-
kenhuis maken dus kans op €10.000,- 
aan prijzengeld dat ze kunnen beste-
den aan zorgvernieuwing. 
www.catharinaziekenhuis.nl
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Grote tuinmeubel collectie

Hemelvaartsdag 
& zondag open!

Susanne met 
de mooie ogen
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 14.99

& zondag 
Knolbegonia
Deze gemakkelijke tuinplant, 
bloeit de hele zomer. In di-
verse kleuren. 1.75 p.st.

Zanthedeschia XXL
Of Aronskelk heeft prach-
tige felgekleurde bloemen 
en kan zowel binnen als 
buiten. Diverse kleuren, in 
19cm-pot. 13.99

Hangverbena
Heeft een rijke, lange bloei. 
Geschikt als hangplant of als 
bodembedekker. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren. 1.75 p.st.

Geurende minigeranium
Of Geranium ‘Bella Donna Angel 
Parfum’. In diverse kleuren, in 
12cm-pot. 3.49 p.st.

1.29

9.99

8.99

1.29

1.99

Fuchsia
In diverse soorten en 
kleuren. In 11cm-pot. 1,75

1.29

Tomaat aan rek of komkommer
Dagverse snacks uit eigen tuin. 8.99

6.99

A
anbiedingen zijn geldig t/m

 18 m
ei 2021 en zolang de voorraad strekt.

Nuenen Kapperdoesweg 8 | Elke zondag open
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