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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

Verdriet en feest 
bij 
de Lindespelers
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Stichting Belangen 
Nuenen-Oost 
opgericht
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2e Pinksterdag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Portulaca in schaal
Heeft felgekleurde bloemetjes die zich 
overdag openen. In grote 27cm-pot. 
12.99

6.99

Scouting   
komt met een  
online veiling
Scouting Rudyard Kipling organiseert 
dit jaar een online veiling. De veiling 
is bedacht om zo toch inkomsten 
voor de groep te genereren. De Neu-
zelmarkt ging immers voor de twee-
de maal op rij niet door. De scouting-
groep hoopt de veilingitems van de 
inwoners van Nuenen te ontvangen.

De ruim 100 scouts komen zaterdag 
29 mei langs de deuren en verkopen 
steunbonnen en vragen of u iets wil 
doneren aan de scouting. Zij nemen 
echter maar één item per huishouden 
mee om het behapbaar te houden. Ze 
willen u vragen om iets te schenken 
dat van waarde is. Bijvoorbeeld elek-
trische apparaten, lp’s, pannen, fiet-
sen, boeken of populair speelgoed. 
De scouting verwacht deze materia-
len goed te kunnen verkopen. Daar-
om zullen zij ook geen potten, vazen, 
glaswerk, kleding, meubels en deco-
ratie aannemen.

Volgende week leest u in deze krant 
meer informatie over de ophaaldag 
op 29 mei en de online veilingsite die 
later in juni online komt. Bent u 
nieuwsgierig naar onze scouting-
groep? Kijk voor meer informatie op 
www.rudyardkipling.nl

Scouting   
komt met een  komt met een  

NL Doet! 
Het is bijna zover. NL Doet, de lan-
delijke actiedagen die in het teken 
staan van vrijwilligerswerk, vin-
den plaats op vrijdag 28 en zater-
dag 29 mei. NL Doet wordt jaarlijks 
georganiseerd door het Oranje-
fonds in maart. In verband met de 
coronasituatie is het dit jaar wat la-
ter geworden. 

Tijdens de NL Doet-dagen gaan heel 
veel Nederlanders aan de slag als vrij-
williger bij één van de vele maat-
schappelijke organisaties in ons land. 
Voor die organisaties is dit een kans 
om nieuwe vrijwilligers aan te trek-
ken en klussen uit te voeren waar ex-
tra menskracht voor nodig is.

Dit jaar zal NL Doet vooral buiten-
klussen en kleinschalige binnenklus-
sen betreffen waarbij de corona-
richtlijnen goed gehanteerd kunnen 
worden. Organisaties doen hun best 
om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

Klussen in Nuenen
In Nuenen c.a. zijn onder andere klus-
sen bij de Walburgtuinen, de Dorps-
werkplaats, het Bijna Thuishuis, scou-
ting Panta Rhei, Weverkeshof en 
basisschool de Wentelwiek. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk no-
digt iedereen in Nuenen c.a. van har-
te uit om mee te doen en een dagje 
de handen uit de mouwen te steken 
als vrijwilliger. Op de website van NL 
Doet (www.nldoet.nl) kunt u zien 
welke klussen er op 28 en 29 mei in 
uw woonplaats zijn en waarbij nog 
hulp nodig is. Kijk snel waar u aan de 
slag kunt op www.nldoet.nl 

Info
Voor meer informatie over mogelijk-
heden tijdens NL Doet, kunt u ook 
contact opnemen met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk via het CMD, tel. 040-
2831675, of u kunt een mail sturen 
naar: ismene.borger@levgroep.nl 

Oh Deer Graphics
Door Janneke Mes

Altijd leuk om een jong bedrijf te bezoeken. Julia van der Vorst heeft 
sinds 2018 haar bedrijf op de zolder van haar huis in de nieuwe frisse wijk 
van Nuenen aan de Europalaan. Ze is gra� sch ontwerpster en ontwerpt 
patronen voor verschillende producten. 

Na haar grafische opleiding in Neder-
land en Florence heeft Julia eerst 
freelance werk gedaan voor andere 
bedrijven, totdat ze uitkwam bij haar 
passie waar ze zich sinds maart vorig 
jaar nu geheel richt op het ontwer-
pen van patronen. Voor kussens, 
placemats, behang, tassen, etuis, 
dekbedovertrekken en babydeken-
tjes ontwerpt ze patronen van steden 
en dorpen.

Oh Deer Graphics

Altijd leuk om een jong bedrijf te bezoeken. Julia van der Vorst heeft 
sinds 2018 haar bedrijf op de zolder van haar huis in de nieuwe frisse wijk 
van Nuenen aan de Europalaan. Ze is gra� sch ontwerpster en ontwerpt 

Aftrap voor jubileumjaar 
100-jarige RKSV Nuenen
Op 15 mei 2022 is het zover, dan bestaat voetbalclub RKSV Nuenen 100 
jaar. In die 100 jaar is de club uitgegroeid van een klein clubje achter de 
kerk tot een van de grotere clubs in Brabant met zo’n 1300 leden.

Het honderdjarig bestaan betekent 
natuurlijk een feestje en dat gaat er 
dan ook komen. Niet zomaar een 
feestje maar een groots festijn dat 
een hele week zal duren, en waar ie-
dereen van klein tot groot aan deel 
kan nemen. Dit festijn zal plaatsvin-
den in de week van 9 tot en met 15 
mei 2022, met als hoogtepunt ui-
teraard de officiële dag van het jubi-
leum; zondag 15 mei 2022.

De eerste aftrap voor de feestelijkhe-
den is inmiddels gedaan. Afgelopen 
zaterdag 15 mei, precies op de 99ste 
verjaardag van de club, hief voorzit-

Kus My City 
Het begon met Den Bosch, Julia’s ge-
boortestad. Toen ze verhuisde naar 
Nuenen miste ze deze stad en wilde 
ze een stukje Den Bosch in huis ha-
len. Ze bedacht toen om patronen 
van typische gebouwen of beelden 
van Den Bosch op kussens te maken, 
zoals De Draak en de St. Jan. Het con-
cept was geboren en is verder uitge-
groeid naar patronen van twaalf an-
dere steden, zoals Rotterdam met 
zijn ‘Zwaan’, Hotel New York, en de 
Markthal, Amsterdam met typische 
Herengracht en de Arena, Maastricht 
met zijn Vrijthof. En natuurlijk hoort 
Nuenen ook in dit rijtje. Van bijvoor-
beeld de kiosk of Het Klooster maakt 
ze decoratieve sierkussens, in ver-
schillende kleuren. Ook met andere 
producten uit de Kus My City collec-
tie kan een stukje stad of dorp in huis 
gehaald worden of als cadeau aan ie-
mand gegeven worden ter herinne-
ring of  ‘groet’. 

Julia vindt het leuk om mee te den-
ken met de patronen en kleuren die 
passen bij een interieur. Ook andere 
prints en figuren maakt ze op maat. 
Zo maakt ze haar producten per-
soonlijk. De catalogus en meer infor-
matie (ook over de originele naam 
van haar bedrijf ) kunt u vinden op 
haar website www.ohdeer.graphics

ter Lawrence van Hevelingen het glas 
om te proosten op het komende 
feestjaar. Dit gebeurde vanwege de 
coronamaatregelen in klein gezel-
schap, maar dit zal over een jaar on-
getwijfeld heel anders zijn, dan is ie-
dereen uitgenodigd mee te feesten. 

Tijdens deze bijeenkomst werd alvast 
een tipje van de sluier opgelicht door 
de kartrekkers van de jubileumcom-
missie over de verschillende plannen 
die op stapel staan voor de viering 
van het jubileum. Er gaat veel gebeu-
ren, maar 100 jaar word je ook niet 
zomaar!

Voorzitter RKSV Lawrence van Hevelingen

Pinksteren 

Aanleveren redactioneel 

maandag 24 mei 

vóór 17.00 uur.

Advertenties dinsdag 

25 mei vóór 12.00 uur

Linnen tas 
gevonden
Gevonden: zaterdag 15 mei op par-
keerterrein bij de Boerenbond: zwar-
te linnen tas met portemonnee. Voor 
informatie: tel. 040-2833537.

2e Pinksterdag
open

24
MEI

12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

Al 50 jaar gezellig en 
vertrouwd winkelen

Fietsen 
met mijn 
� etsmaatje
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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:

Gebruik de groenbakken alleen voor uw 
tuin- en klein snoeiafval. Plaats geen 
zakken of andere materialen hierbij. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

VERKEER
Werkzaamheden Collse Heide
De Firma KWS start vanaf begin juni met het afwerken van 
de openbare terreindelen van de Collse Heide. De werk-
zaamheden houden hoofdzakelijk in:
- het stellen van verhoogde betonbanden;
- aanleggen herstellen en aanpassen van inritten;
- het herstellen van de asfalt rijweg;
- aanbrengen van een nieuwe asfalt toplaag. 
Deze werkzaamheden zijn voor de bouwvak in augustus 
afgerond. De werkzaamheden worden zonder afsluiting 
van het industrieterrein uitgevoerd, met uitzondering van 
het aanbrengen van een nieuwe asfalt toplaag. Deze asfalt 
toplaag wordt door KWS in het weekend van 31 juli - 1 
augustus aangebracht. Hiervoor sluiten ze de totale weg 
Collse Heide af. 
Al deze werkzaamheden zijn gecommuniceerd en afge-
stemd met de bedrijven en aanwonenden. 

OPROEP KANDIDATEN 
LINTJESREGEN 2022
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Ondanks de coronacrisis hadden we dit jaar weer enkele 

verraste blije gezichten 
toen de burgemeester aan 
de deur kwam bij vijf inwo-
ners met de mededeling 
dat zij een Koninklijke on-
derscheiding kregen. Ken jij 
iemand die waardering 
verdient, omdat hij of zij 
zich al vele jaren voor onze 
gemeenschap inzet? Meld deze kanjer dan nu aan voor 
een lintje. Aanvragen voor de Lintjesregen 2022 moeten 
1 juli 2021 bij de gemeente Nuenen binnen zijn.

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering 
voor jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet 
moet iemand minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de 
week vrijwilligerswerk verrichten. Deze verdiensten moe-
ten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? 
Er komt nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel in-
formatie verzamelen. Die info kan via de burgemeester, 
de Commissaris van de Koning, het Kapittel als adviesor-
gaan, de betrokken minister en uiteindelijk Zijne Majesteit 
zelf leiden tot de ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Begin tijdig
Ken jij iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer in-
formatie over het aanvragen van een Koninklijke onder-
scheiding? 
Neem dan tijdig contact op met de medewerkster Kabi-

netszaken via tel. 040-2631631 of mail: b.schulkes@nue-
nen.nl. Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmer-
king kan komen. En op welke manier de aanvraag het 
beste kan worden ingediend. Het aanvragen van een 
lintje is gratis. 

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzon-
dere gelegenheid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor 
moet zes maanden van tevoren binnen zijn bij de ge-
meente. Er zijn wel regels aan verbonden. Neem voor de 
zekerheid even contact op met de gemeente.

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie over dit onderwerp.

CO2-WEETJE
Wist je dat :
• energiebesparing direct loont;
• actie in plaats van uitstel het snelst resultaat geeft;
• kleine energiebesparende maatregelen een klein maar 

fi jn verschil maken;
• veel maatregelen een geringe inspanning vragen, maar 

veel bijdragen;
• je door isolatie blij wordt van extra comfort en lagere 

maandlasten.
Bron: www.milieucentraal /Ook interessant: www.hier.nl 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:

rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351

9 juni

Ontvang thuis
max. 4
personen

Groeps -
groo
e max. 4
personen

Recreatie
binnen open

Horeca voor
uit eten open 

Culturele
instellingen
open 

30 juni

Ontvang thuis
max. 6
personen

Groeps -
groo
e max.
6 personen

Overige
horeca open 

Evenementen
toegestaan

Uitbreidingen:

Sporten
binnen en
buiten

Uitbreidingen:

Bibliotheken
open

20 mei

Horeca voor
uit eten

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten  

Uitbreidingen:

Horeca voor
uit eten

Overige horeca 

Evenementen 

Culturele
instellingen 

Sporten
binnen en
buiten  

Uitbreidingen:

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk
Als het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen blij dalen en we ons aan 

de basisregels houden, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.

17 mei 2021

Klachten? 
Blijf thuis.

Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april

Hbo en wo
open

28 april

Einde
avondklok

Ontvang thuis
max. 2
personen

Horeca buiten
open

Detailhandel
open

De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is 
gedaald om de stap te kunnen zeen. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

21 juli

Ontvang thuis
max. 8
personen

Groeps -
groo
e max.
8 personen

Nog geen datum

De basisregels en 
alle maatregelen
vervallen, zoals:

Mondkapjes-
plicht

Thuiswerken

Maximale
groeps-
groo
es

Toegangs-
testen 

Sporten
buiten

Horeca
buiten

19 mei

Recreatie
buiten open

Sporten
binnen
toegestaan

Kunst- en
cultuur-
beoefening
binnen
toegestaan

Met toegangs -
testen meer
mogelijk

Met toegangs -
testen meer
mogelijk

Met toegangs -
testen meer
mogelijk

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor het beste vlees
met een goed advies!!!

Gekruid Gehakt
.......................................................... 500 gram 3,95
Biefstuk Spiezen
..............................................................4 stuks 7,95
BBQ Burger
“NIEUW puur kalfsvlees,
180 gram per stuk en heerlijk gekruid” 4 stuks 5,95
100 gram Boterhamworst +
250 gram Leverworst .......................... 3,45
Italiaans Pinkster Haasje
.......................................................... 100 gram 2,45
Haas op Stok
.......................................................... 100 gram 2,30
Oester Tonnato
“Kalfs Oester
 met parmaham en tonijnsaus” .......... 100 gram 3,55

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

VLEESWAREN

SPECIAL

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

vrijblijvend 

advies

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Plan een kosteloze intake

Benieuwd naar wat een 

klikgebit voor u kan doen?
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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

Dorpsraad Lieshout óók aan de slag 
in huiskamerwerkgroep
Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL), LEV Laarbeek en bibliotheek De 
Lage Beemden zijn de kartrekkers van een project waarmee in de Dorps-
huizen huiskamers zullen worden ingericht. Zij hebben hiervoor de samen-
werking met andere partijen als KBO en Franciscushof opgezocht en werk-
groepen samengesteld die de invulling van deze huiskamers verder gaan 
samenstellen: uiteraard participeert de Dorpsraad Lieshout in de Lieshout-
se werkgroep om zo de verbinding te leggen tussen de Lieshoutenaren aan 
de ene zijde en de invulling van de huiskamer aan de andere zijde.

ren en de stichting Dorpshuizen en 
de Bibliotheek richten zicht op de 
middengroep. Zo ontstaan werk-
groepen die de juiste achterban ver-
tegenwoordigen en hierdoor de 
juiste keuzes gaan maken voor de 
leeftijdscategorie waar zij voor 
staan. Omdat stichting Doen een be-
drag van € 20.000,- beschikbaar 
heeft gesteld voor het inrichten van 
de verschillende huiskamers lijkt er 
zo voldoende basis te zijn voor de 
passende realisatie.

Voortgang
Inmiddels hebben de werkgroepen 
al enkele bijeenkomsten gehad en 
beginnen de plannen vaste vorm te 
krijgen. “Het wordt een informatie-
punt en een gezellige ruimte in één, 
met een huiselijke sfeer” zegt initia-
tiefnemer Joost van Wijk van SDL. Dat 
de plannen al vaste vorm beginnen 
te krijgen moet ook wel, omdat het 
streven is de huiskamers ingericht op 
te leveren vóór het eind van dit jaar. 

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

Eigen huiskamer
Ieder dorp heeft zijn eigen gemeen-
schapshuis in de gemeente Laar-
beek. Ieder dorp krijgt dan ook zijn 
eigen huiskamer in dat gemeen-
schapshuis; dat hebben de kartrek-
kers van het project besloten. Om 
die reden hebben ze lokaal betrok-
kenen bij elkaar getrommeld om lo-
kaal de invulling van de huiskamers 
te bepalen. De Lieshoutse werk-
groep die daaruit ontstaan is heeft 
zichzelf weer gesplitst in drie delen. 
Omdat de huiskamer voor alle leef-
tijdsgroepen bestemd moet zijn 
hebben zij er voor gekozen om een 
deel zich te laten focussen op de 
jeugd, een deel op de ouderen en 
een deel op de middenleeftijden. 
Deze leeftijdsgroepen hebben im-
mers allemaal andere behoeften en 
willen graag hun éigen dingen terug 
zien in de huiskamer.

Dorpsraad Lieshout 
op jongerendeel
Samen met Dorpsondersteuner en 
jongerenwerker Bart Heldens en de 
&RG Teens-voorzitter richt Frank van 
Elderen, die namens de Dorpsraad 
Lieshout in de werkgroep zit, zich op 
het jongerendeel. Franciscus-hof en 
KBO richten zich weer op de oude-

Snel� etspad ook voor Nuenen?
Als bezorgde ouders en vooruitkijkende naar de toekomst zien wij enkel gevaar. Het 
snelfietspad verbinding Helmond -Eindhoven over woongemeenschap Eeneind.
Wij worden hier door onze wijkraad helaas niet in gehoord.
Ontsluiting Nuenen West die afgekaart is in de gemeenteraad gaat een groot gevaar op-
leveren voor het treinvervoer en gevaarlijke stoffen over de Collse Hoefdijk. Dit plan zit 
buiten de belangrijke bundelroutes en daarom ook niet meegenomen in eventuele geva-
ren. Helmond is eveneens net als Eindhoven een groeiende stad met een nog meer groei-
ende Summa Automotive Campus college. Vandaar een keuze voor het snelfiets pad.
Als het plan Nuenen West doorgaat, gaat het verkeer over het Wettenseind naar de 
Geldropsedijk of over een nieuw aan te leggen weg over de voetbalvelden van EMK en 
uitkomende op de rotonde Geldropsedijk/Brabant Ring bij de woonwagenbewoners. 
Als daarbij ook de busbanen opgesteld gaan worden is het einde helemaal zoek.
Dit is geen oplossing omdat de busbanen enkel richting Eindhoven gaan en hoogst-
waarschijnlijk word dan lijn 6 opgeheven.
Het verkeer richting Helmond maar ook Eindhoven gaat een andere weg zoeken onder 
andere naar de 2 rijbanen breed, de Smit van Oyenlaan en natuurlijk over de Collseweg/
Eeneind.
Dus direct bij het knelpunt snelfietspad en spoorwegovergang Collse hoefdijk.
Hier komt het verkeer samen met het verkeer uit de andere wijken en zal vastlopen bij de 
rotonde Intratuin op een stilstaande file, die van de A270 richting Eindhoven en Hel-
mond. Neem hierbij de achterban ‘de automobilist’ uit bijv. Geldrop en het verkeer van 
en naar industrie Nuenen Eeneind mee en het gevaar is aanwezig.
Bij eventuele filevorming kan de situatie ontstaan dat er auto’s stil komen te staan mid-
den op de spoorweg overgang (Venlo - Eindhoven) dit is een heel druk traject met veel 
gevaarlijke stoffen zoals bekend.
De kleine spoorovergang op het Eeneind heeft het gevaar dat als de fietser zijn voorrang 
opeist (wat vaak gebeurt) er ook auto’s moeten wachten op de spoorweg overgang.
Hoe ik als ouder mijn kinderen op tijd en veilig naar de Crijnsschool moet krijgen vanuit 
Eeneind is nog maar de vraag? Maar dit verkeer gaat ook haar weg zoeken langs onze 
Crijnsschool of langs de Wentelwiek.
Hier is het al erg druk en er wordt te hard gereden. Er zijn geen voet- c.q. fietspaden aan-
wezig bij de Crijnsschool, hoe moeten onze kinderen veilig op school komen?
Hoe kunnen de kinderen vanuit de Molvense Erven, Oude Kerkdijk e.d. veilig oversteken 
bij nog meer verkeer over de Brabant Ring.
Wij houden als bewoners van het Eeneind maar één uitgang uit de wijk over en deze zit 
niet in het plan Nuenen West, evenmin het snelfietspad Helmond Eindhoven.
Als het fietspad langs de A270 Helmondweg ligt zijn de obstakels spoorweg overgang er 
niet en kunnen wij Nuenenaren ook gebruik maken van het snelfietspad. Samen uit sa-
men thuis. Ook de achterliggende dorpen die nu gebruik maken van de Opwettenseweg 
zullen dan eerder kiezen voor het snelfietspad, wat weer ten goede komt voor de rust 
van de Opwettenseweg.
Wij zien en meerdere met mij een win/win situatie die ook minder kosten met zich mee-
brengt.
Op de foto heb ik het idee snelfiets pad met geel gemarkeerd, voor alle Nuenenaren. In 
het groen is waar het allemaal vastloopt door Nuenen West besluit. Rode ster is gevaar 
voor stilstaande auto’s op het spoor in Nuenen Eeneind gedeelte. Eindhoven en Vaarle 
zijn hier nog niet in meegenomen.

Namens een groep bezorgde ouders en bewoners van het Eeneind
Ramon Kuijpers, Dilis ariens Camp 10 Nuenen

Van de wal in het schip
Het kon dus toch erger. Maandagavond was de vierde en tevens laatste infosessie voor 
burgers vanuit de studie Leefbaarheid en Bereikbaarheid Bundelroutes. Het is op een 
haar na in kannen en kruiken. De studie is terecht gekomen in een technocratische be-
slissingsfase. Het verkeersmodel heeft een welhaast mythische status gekregen. Geïni-
tialiseerd en geparameteriseerd door ambtenarij, verschaft het model in de handen 
van de mobiliteitshogepriesters van de ‘nieuwe God’ het antwoord op alle vragen. Nul-
metingen, stand stil, uitstoot, milieubelasting en hinder voor burgers zijn van pro-
bleem getransformeerd tot positief kneedbare grootheden. Het bestuur heeft daar-
door een goed ‘verkoopbaar’ product in handen. Raadsleden hebben geen schijn van 
kans. Op 8 juli nemen zij een besluit dat alle kenmerken heeft van het mogen herschik-
ken van de deckchairs op de Titanic.

Rob van der Vorst, De Vroente 121 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 brievenStichting Belangen    
Nuenen-Oost opgericht
Op woensdag 12 mei is de Stichting Belangen Nuenen-Oost (BNO) opge-
richt door een aantal verontruste bewoners van Nuenen-Oost. Voorzitter 
Dieter Fraikin heeft de oprichtingsakte ondertekend bij een notaris te 
Veghel. Aanleiding voor de oprichting zijn de plannen van de gemeente 
om een randweg ten oosten van Nuenen aan te leggen. 

verplichting van burgerparticipatie 
wordt voldaan. Alleen suggesties en 
opmerkingen die in het straatje van 
provincie en gemeente pasten, wer-
den overgenomen. De verslagleg-
ging geeft slechts een impressie van 
de vergadering, maar is verre van 
compleet. Veel deelnemers voelen 
zich niet gehoord. 
Tijdens de laatste bijeenkomst op 17 
mei heeft voorzitter Dieter Fraikin na-
mens BNO én 7 andere deelnemers 
verklaard de resultaten voortkomend 
uit de werkgroep niet te willen en 
kunnen onderschrijven. Zij willen dit 
vastgelegd zien in het verslag. 

Daarnaast heeft de Stichting Belan-
gen Nuenen-Oost twee WOB-verzoe-
ken ingediend: één bij de gemeente 
Nuenen en één bij de provincie 
Noord-Brabant. Met deze twee ver-
zoeken vragen ze de gemeente en de 

BNO is van mening dat het verkeers-
probleem regionaal is en dat de op-
lossing ook in de bredere regio moet 
worden gezocht en niet slechts bin-
nen de gemeentegrenzen van Nue-
nen. De nieuwe stichting wil opko-
men voor de belangen van alle inwo-
ners van Nuenen. ‘Niet in mijn achter-
tuin’ is zeker niet de instelling van de 
nieuwe stichting. Daarom heeft het 
bestuur contact met andere organi-
saties, zoals Nuenen Groen, IVN, Het 
Collectief, scouting Rudyard Kipling, 
diverse buurtverenigingen, onderne-
mers, etc.. Met allemaal wordt ge-
zocht naar samenwerking. 

De voorzitter van BNO is één van de 
deelnemers aan de werkgroep ‘Stu-
die Verkeersleefbaarheid en Bereik-
baarheid’. BNO en enkele andere 
deelnemers hebben sterk de indruk 
dat er -ondanks de grote weerstand 
bij burgers- aangestuurd wordt op de 
aanleg van een oostelijke randweg. 
De door de gemeente georganiseer-
de werkgroep lijkt alleen maar voor 
de bühne, zodat aan een wettelijke 

provincie om openbaarmaking van 
overheidsinformatie (verslagen, ver-
keerstellingen, communicatie, etc.) 
over o.a. de verkeerstudie, verkeers-
tellingen en de randweg. Dit om te 
achterhalen of er achter de schermen 
al afspraken zijn gemaakt. Er zijn ster-
ke vermoedens in die richting.

Begin mei is Julia Gevers een petitie 
gestart. BNO heeft dat initiatief van 
harte omarmd. Op Moederdag heeft 
BNO 10 spandoeken opgehangen in 
het beoogde tracégebied. Op Hemel-
vaartsdag zijn in Nuenen-Oost 3.000 
flyers deur aan deur verspreid. Op 
beide media wordt opgeroepen de 
petitie van Julia te ondertekenen. Di-
verse posts op social media hebben 
deze oproep ondersteund. En met re-
sultaat: in één week tijd verdubbelde 
het aantal handtekeningen onder de 
petitie. Stand per 17 mei: ruim 1.800 
handtekeningen! Een resultaat waar 
we trots op zijn en waar we alle on-
dertekenaars voor bedanken!

Wilt u u ook bij de Stichting Belangen 
Nuenen-Oost aansluiten? 
Stuur dan een e-mail naar bestuur@
belangennuenenoost.nl 

Voor meer informatie zie de website 
www.belangennuenenoost.nl 

Daar staat op de eerste pagina ook een 
link naar de petitie van Julia Gevers. 
Facebook: 
Stichting Belangen Nuenen-Oost 

Is gratis busvervoer een optie?
Met interesse heb ik het artikel ‘Verkeer in Nuenen: er moet iets gebeuren’ gelezen. Met ons 
gezin hebben wij onder andere in Perth Australië gewoond. Hier was het busvervoer in het 
centrum gratis. Fantastisch! Op de website Freepublictransport.info worden gemeentes 
vermeld waar dit nog meer gangbaar is. Zoals Calgary, Luxemburg, Arkansas, Boston, 
Manchester, Adelaide etc etc etc.

Er valt te denken aan verschillende opties, busvervoer Nuenen - Eindhoven vv gratis of 
Nuenen - Eindhoven vv alleen tussen 07.00 - 09.00 en 16.00 - 18.00 gratis.

A. Corstjens, Nuenen
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DUURZAAMHEID
Update Regionale Energiestrategie 
De 21 gemeenten van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) 
werken sinds twee jaar aan de Regionale Energiestrategie 
(RES) om zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken hoe we 
naar 2030 en 2050 toe inzetten op de thema’s: energiebe-
sparing, duurzame warmte en duurzame opwek. Vorig jaar 
is een concept RES verschenen waarin op hoofdlijnen de 
mogelijkheden voor deze thema’s werden verkend. Het 
college van B&W heeft daar in juli 2020 reactie op gegeven.

Concept RES 1.0
Inmiddels zijn de bovengenoemde thema’s verder uitge-
werkt in een concept RES 1.0. We laten deze versie nog 
niet vaststellen door de gemeenteraden, omdat we nog 
wachten op uitkomsten van de planMER. De planMER is 
een milieu e� ecten onderzoek dat wordt uitgevoerd om 
de zoekgebieden voor grootschalige, duurzame energie-
opwekking verder te specifi ceren. De verwachting is dat 
de RES 1.0 eind 2021 ter besluitvorming aan de 21 ge-
meenteraden wordt aangeboden.
De concept RES 1.0 en de bijlagen kunt u vinden op www.
energieregiomre.nl. De gemeenteraad van Nuenen is ge-
vraagd een zienswijze hierop te geven. Deze zienswijze 
wordt op 3 juni 2021 in de raadsvergadering behandeld. 
De nadruk in de zienswijze ligt op dat de ontwikkelingen 
binnen de RES moeten passen binnen de kernkwaliteiten 
van Nuenen (dorps, gezellig, groen en rustig).

Wat betekent dit voor Nuenen?
Voor Nuenen is er ten opzichte van de concept RES in-
houdelijk weinig veranderd. We proberen aan te sluiten 
bij de besparingsaanpakken die in de concept RES 1.0 
worden aangeboden en we bekijken wat we van het the-
ma duurzame warmte kunnen vertalen in onze lokale 
transitievisie warmte. Voor Nuenen zijn er voor nu geen 
zoekgebieden voor grootschalige, duurzame energieop-
wekking opgenomen. Wel gaan we lokaal bekijken of hier 
mogelijkheden zijn, dit gaan we vertalen in beleid.
Mocht u vragen hebben over de RES of de energietransi-
tie in Nuenen, dan kunt u deze mailen naar j.habraken@
nuenen.nl. 

TAXUS TAXI START 
INZAMELING OP 25 MEI
De afgelopen twee weken werd er veel regen voorspelt. 
Voor veel Nederlanders was dit een domper op de mei-
vakantie, maar niet voor stichting Taxus Taxi. Integendeel! 

Met temperaturen tussen de 15 en 20 graden, zijn dit voor 
de taxusplant de perfecte omstandigheden om een groei-
spurt in te zetten. Voor de stichting dus reden genoeg om 
het startsein te geven voor de taxusinzameling van 2021.

De stijgende temperatuur in combinatie met de regenval 
zijn voor de taxushaag de ingrediënten voor groei. Inmid-
dels is dan ook bekend dat de inzameling start op dinsdag 
25 mei. Uw snoeisel aanmelden via taxustaxi.nl/afspraak 
is mogelijk vanaf maandag 24 mei (2de Pinksterdag), 
waarna de stichting vanaf 25 mei het verse groen bij u aan 
huis komt ophalen. 

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte welkom. De 
kleine taxustwijgjes bevatten, zoals vele inmiddels weten, 
de belangrijke stof 10-dab. Van deze stof wordt het me-
dicijn Taxol gemaakt, dat een kankerremmende werking 
heeft. Door uw taxushaag te snoeien tijdens de inzamel-
periode van Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke manier 
bijdragen aan de strijd tegen kanker. 

Inzamel voorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij u thuis komen op-
halen bij een minimum hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere 
hoeveelheden zijn in te leveren bij inzamelpunten welke 
vanaf 25 mei te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel 
van groot belang. Zo kan de stichting enkel het snoeisel 
gebruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. Takken en hele 
planten zijn helaas niet bruikbaar. Om het zo vers moge-
lijk in te zamelen vraagt de stichting u ook het snoeisel 
direct na het snoeien aan te melden. Voor meer informa-
tie en instructievideo’s kunt u terecht op taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden.
   
Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bijdragen aan 
de strijd tegen kanker? Dat kan! Het doorgewinterde team 
van taxusophalers is namelijk altijd op zoek naar vrijwil-
ligers die zich willen inzetten voor dit mooie doel. Als 
taxuschau� eur haalt u in de maanden juni, juli en augus-
tus het verse taxusgroen op bij ieder die het aan de stich-
ting wil doneren. Voor meer informatie kan gemaild wor-
den naar communicatie@taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer gratis ma-

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 10-05-2021 EN 17-05-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Berg 30 Plaatsen dakopbouw 
Opwettenseweg 92 Aanbrengen uitweg 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Beekstraat 36B Plaatsen erfafscheiding en  
 overkapping 
Draviklaan 22 Verbouwen woning 
Olen Perceel 
G nr. 81 en 72 Aanleggen peilgestuurde drainage 

Mededeling verlenging omtrent besluit 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Hoekstraat 1B Wijzigen gevel 

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

terialen verstrekt door Taxus Taxi. Door een grote vertra-
ging in de levering, laat de befaamde Taxus Taxi Tas nog 
even op zich wachten, maar de stichting heeft voor een 
passende oplossing gezorgd. De tassen en zeilen zijn, zo-
als u gewend bent, op te halen bij diverse partners van 
Taxus Taxi, waaronder; Boerenbond, Welkoop, en Intra-
tuin.. Heeft u geen tassen, dan kunt u het snoeisel ook 
gewoon op een hoop leggen. De stichting zorgt dat het 
netjes wordt opgeruimd. 

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en 
de stichting Taxus Taxi is te vinden via taxustaxi.nl of so-
ciale media. 
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Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel van groot belang. Zo kan de 
stichting enkel het snoeisel gebruiken dat in 1 jaar op de haag groeit. Takken en hele planten 
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kunt u terecht op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.
   
Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch bijdragen
aan de strijd tegen kanker? Dat kan! Het 
doorgewinterde team van taxusophalers is namelijk 
altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur haalt u in de 
maanden juni, juli en augustus het verse taxusgroen
op bij ieder die het aan de stichting wil doneren. Voor 
meer informatie kan gemaild worden naar 
communicatie@taxustaxi.nl.

Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in 2021 weer gratis materialen verstrekt door Taxus Taxi. 
Door een grote vertraging in de levering, laat de befaamde Taxus Taxi Tas nog even op zich 
wachten, maar de stichting heeft voor een passende oplossing gezorgd. De tassen en zeilen 
zijn, zoals u gewend bent, op te halen bij diverse partners van Taxus Taxi, waaronder; 
Boerenbond, Welkoop, en Intratuin.. Heeft u geen tassen, dan kunt u het snoeisel ook 
gewoon op een hoop leggen. De stichting zorgt dat het netjes wordt opgeruimd. 
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via taxustaxi.nl of sociale media. 
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Locatie Omschrijving

EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewo-
ners. Het doel is om bewoners en huiseigenaren te helpen met slim ener-
gie besparen en gratis voorlichting. Bewoners kunnen op de nieuwe web-
site deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om je woning te ver-
duurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 
acht gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is een voortzetting van de 
Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket Zuidoost Brabant. 

GroenLinks Nuenen zet in op duurzame 
ontwikkeling van bundelroutes
Een gezonde leefomgeving, veiligheid en het dorpse karakter van Nue-
nen vindt GroenLinks heel belangrijk. Wij kiezen voor een autoluwe in-
richting van Nuenense wijken met een veilige infrastructuur voor be-
stemmingsverkeer en maatregelen om doorgaand verkeer te weren. De 
zogenaamde bundelroutes (bijvoorbeeld de Smits van Oyenlaan en de 
Europalaan) zijn nodig voor het veilig en effectief ontsluiten van verkeer 
uit Nuenen en omstreken.

aan een goede doorstroming en ook 
aan beduidend minder geluid en be-
langrijk: fijnstof. 
Bovendien kan gedacht worden aan 
snelheidsremmende maatregelen op 
belangrijke punten om de veiligheid 
van voetgangers en fietsers te verbe-
teren.
Met de keuze voor een slimme inrich-
ting van de bundelroutes behoudt 
Nuenen het unieke groene dorpse ka-
rakter in deze snelgroeiende Brain-
portregio.

Neem bij vragen of suggesties gerust 
contact op met GroenLinks Nuenen 
via nuenen@groenlinks.nl. 
Wij horen graag van je!

Met dit uitgangspunt maakt Groen-
Links zich sterk voor een scenario 
waarbij we aansluiten op regionale 
ontwikkelingen. Wij willen de ver-
keersdeelnemers stimuleren tot ge-
bruik van de fiets en het openbaar ver-
voer. Met het bevorderen van open-
baar vervoer vermindert de groei van 
het autoverkeer waardoor de leefbaar-
heid in onze gemeente verbetert.
GroenLinks ziet veel winst in het reali-
seren van snelfietsroutes, mobiliteit 
hubs (hubs zijn locaties waar gemak-
kelijk overgestapt kan worden op ver-
schillende vormen van vervoer). Ook 
het versterken van het openbaar ver-
voer geeft een enorme impuls aan 
deze mobiliteitstransitie.
Naast het bevorderen van de mobili-
teit streven we naar het ontmoedigen 
van doorgaand verkeer door Nuenen. 
Daarbij past het handhaven van de 
snelheid op
de Smits van Oyenlaan en het verla-
gen van de snelheid op de A270. Lage-
re snelheden dragen volgens ons bij 

Met de nieuwe praktische website 
kunnen bewoners ‘Slim starten’ met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld 
aan een gratis ‘woning Quickscan’ die 
je woning een score toekent op be-
spaarmaatregelen. En met ‘Jouw rou-
teplanner’ kun je ‘Slim verder’ met di-
recte bespaarmaatregelen, opwekken 
van duurzame energie en subsidie-
mogelijkheden.

Gratis Serviceloket, 
voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert 
gratis webinars over Slim isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en 
daarnaast workshops over de wo-
ning Quickscan en hoe je Energie-
coach wordt. Bewoners kunnen een 
afspraak maken met een Energie-
coach voor gratis persoonlijke voor-
lichting over bespaarmogelijkheden 
of opwekken van duurzame energie. 
Het nieuwe Serviceloket is ook tele-
fonisch en per email bereikbaar voor 
korte vragen van bewoners en huis-
eigenaren. Kijk op de website bij 

‘Contact’ voor de (telefonische) ope-
ning- en bezoekerstijden of vul het 
contactformulier in.

Naast de praktische website kunnen 
bewoners het uitgebreide show-
room-informatiecentrum van het 
EnergieHuis in Helmond bezoeken. 
Hier kun je alle duurzame bespaar-
maatregelen bekijken en nieuwe 
ontwikkelingen zien en ervaren. Of 
stel je vragen aan de deskundige 
voorlichters. Ook kun je terecht bij 
Demonstratiewoning in Someren of 
Energyport Peelland in Deurne.

Op de website ontdek je via ‘Jouw ge-
meente’ of ‘In mijn buurt’ welke lokale 
bewonersinitiatieven helpen met ener-
gie besparen of zelf duurzaam opwek-
ken. Ook lokale collectieve inkoopac-
ties en activiteiten van lokale energie-
coöperaties vind je hier. Ga via ‘Jouw 
gemeente’ naar de lokale initiatieven 
en collectieve acties in de verschillende 
gemeentes.
EnergieHuisSlimWonen.nl

Het Promsfestival 
zoekt nog Sterren!
Zoals u weet zal op 8, 9 en 10 septem-
ber 2022 Nuenen op haar grondves-
ten daveren. Dan zijn namelijk de uit-
voeringen van het Promsfestival 2022. 
Een muziekspektakel waar nog lang 
over nagepraat gaat worden, wat we 
nog nooit eerder in Nuenen gezien en 
gehoord hebben.
We kunnen er nog niet alles over ver-
tellen, de organisatie is in volle gang, 
contracten zijn al gesloten, over de lo-
catie wordt nog onderhandeld enzo-
voort. 
Wie zoeken we nog? We zoeken nog 
mannenstemmen zowel solisten als in 
het koor. We zoeken nog een dijk van 
een percussionist en we zoeken nog 
strijkers; viool, cello, contrabas. 
We vragen veel maar bieden ook wat, 
je moet goed noten kunnen lezen en 
je instrument volledig beheersen, je 
moet alle repetities (vanaf januari 
2022) aanwezig zijn…daar voor krijg 
je een fantastisch podium, een top 
dirigent en een aantal spectaculaire 
optredens terug! 
Ben je die muzikant, heb je zin om 
mee te werken aan deze unieke mu-
zikale happening, onder leiding van 
dirigent Rob van Reijmersdal, meld je 
dan aan via: info@promsfestival.nl 

De audities zijn al snel: 
29 en 30 mei 2021 aanstaande! 
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Orkest GMK doet mee   
aan BOOST!
Sleur. Een woord wat je zou kunnen associëren met je baan, relatie, leven. 
Maar ook verenigingen zijn hier niet immuun voor. Al jaren worden onge-
veer dezelfde activiteiten gedaan. Er zijn wel leuke uitschieters, maar al-
les loopt zoals het loopt. Verandering is vaak lastig en kost veel energie. 

seerd waarbij we alle pijlers als het 
ware samen laten komen. Dit Event 
zal in het teken staan van kinderen 
en jeugd. Het Event zelf is de afslui-
ting van het traject, maar daarvóór 
zal er al veel gebeurd zijn. Zo zullen 
er film- en geluidsprojecten door 
middelbare scholieren worden ge-
volgd, zijn er interactieve lessen op 
basisscholen en krijgen jongeren in 
Nuenen ca. de kans om hun talenten 
te laten zien. 
Het mooie aan Boost is, dat dit Event 
het vliegwiel kan zijn voor de toe-
komst. Doordat we zo intensief wer-
ken aan pijlers die de vereniging ver-
der kunnen helpen, kan er een goed 
plan gemaakt worden voor die toe-
komst. Nú worden er contacten ge-
legd en in korte tijd een stevig net-
werk aangelegd om hier, ook ná het 
Event, mee verder te gaan. 

Kortom, dit is voor een vereniging 
een prachtige kans om verder te ko-
men, klaar te zijn voor de toekomst 
en alles uit de vereniging te halen. 

Wil je bijdragen aan deze mooie 
vereniging?
Wij doen mee aan de Anjeractie van 
het Prins Bernhardcultuurfonds en 
sparen voor nieuwe pauken. Binnen-
kort zul je in deze krant een QR-code 
vinden waarmee je kunt doneren. 

Meer info: 
info@gerwensmuziekkorps.nl
www.gerwensmuziekkorps.nl 

Hoe fijn zou het zijn als de vereniging 
af en toe een BOOST kan krijgen. Ge-
woon, even een zetje in de goede 
richting. Samen de tijd nemen om tot 
nieuwe inzichten te komen. Samen 
de tijd nemen om aan dát doel te 
werken waar je nooit aan toe kwam.

BOOST
Dit is precies waar het GMK mee be-
zig is. Vanuit de Bond van Brabantse 
Muziekverenigingen konden wij 
meedoen aan een pilot. Samen met 
een aantal andere verenigingen 
neemt het orkest deel aan BOOST. En 
ja, dit is dus écht om de vereniging 
een nieuwe impuls te geven. Samen 
met een coach en richtlijnen vanuit 
de Brabantse Bond voor Muziekver-
enigingen wordt gewerkt aan knel-
punten en doelen die binnen de 
vereniging spelen. Dit is dus geen 
standaard programma. Het wordt he-
lemaal aangepast aan de betreffende 
club. Als vereniging worden de doe-
len gesteld en als vereniging wordt 
hieraan gewerkt.
Er zijn verschillende pijlers opgesteld 
waarbij opleiding en ledenwerving 
centraal staan bij het GMK. Elke pijler 
wordt vertegenwoordigd door een 
aantal leden van de vereniging. Het 
voelt echt goed om hier als vereni-
ging mee bezig te zijn. 

BOOST Event
Het Boost programma zal tot de-
cember duren. Dan zal er een groot 
muzikaal Event worden georgani-

Verdriet en feest    
bij de Lindespelers
Wel en wee liggen soms dicht bij elkaar: de leden van de toneelvereniging 
de Lindespelers ontvingen het bericht van het overlijden van hun voor-
malig penningmeester André Sandbergen in de periode dat er plannen 
gemaakt werden voor iets feestelijks voor het gouden bruidspaar Jean en 
Ineke van der Wijst.

Jean en Ineke van der Wijst ter gele-
genheid van hun 50-jarig huwelijk.

Uiteraard beperkte de huidige situa-
tie de mogelijkheden, dus werd be-
sloten om voor het huis aan de Laan 
ter Catten het ‘Lang-Zullen-Ze-Leven’ 
op te leuken met een feestboog en 
ballonnen. Het bruidspaar nam blij 
verrast de Lindespelers-felicitaties in 
ontvangst.

Vorige week woensdag overleed op 
85-jarige leeftijd André Sandbergen 
die meer dan 20 jaar lid was van de 
toneelvereniging. Toneelspelen was 
niet zijn ding, maar gedurende die 
periode vervulde hij met verve de 
functie van penningmeester.

Enkele dagen later bracht een deel 
van de leden een aubade bij het huis 
van de Lindespelers-steunpilaren 

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

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

1896 Bouw Sint Lambertuskerk 
Nederwetten

In Nederwetten verrees in de jaren 1893-
1896 in de dorpskom een fraaie kruiskerk 
met neo-gotische en vooral neo-romaan-
se elementen en bekroond met een ranke 
toren met spits. Pastoor Petrus van Hoeck 
was de bouwpastoor en architect was Ed 
Corbeij, leerling van de bekende Roer-
mondse kerkenbouwer Pierre Cuijpers.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Burgemeester Oscar Ha� mans 
1955-1962

Oscar Haffmans was tussen 16 januari 1955 en 1 oktober 1962 burgemeester van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij is de 9e burgemeester sinds de 
vorming van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten per 1 januari 1821. Hij 
is de opvolger van jhr. mr. Cees van Rijckevorsel.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

200 jaar geschiedenis 

Tussen 1821 en 2021 zijn er vele be-
langrijke gebeurtenissen geweest. 
Heemkundekring De Drijehornick 
kijkt in een canon (tijdlijn) van 50 
vensters terug op 200 jaar Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 
Voor meer historie zie ook www.
drijehornick.nl 

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

Zin in inspiratie? Kom naar beeldentuin Ruimte in beeld!

Kunst in vele vormen,   
binnen en buiten
De lente-expositie van Ruimte in beeld is gestart op 18 april en loopt tot 
het begin van de zomer. In de binnenruimte zijn bijzondere werken te 
zien van gast-kunstenaars Bram Heynen (fotografie), Astrid Stoels (schil-
derijen), Josemieke Segers (sieraden en objecten) en Noor Geurts (schil-
derijen). Er zijn unieke beelden te bewonderen in de heerlijk grote beel-
dentuin van Hans Baten (keramiek), Jack van Iwaarden de Vreede (staal) 
en Atelier Licht in zicht (glas).

Atelier & Beeldentuin Ruimte in beeld
06-23670405
Dubbestraat 61, 5674 AE Nuenen
info@ruimteinbeeld.nl
www.ruimteinbeeld.nl

Vanzelfsprekend toont het beeld-
houwcollectief ook eigen werk. De 
sculpturen van Antoinet Verhagen, 
May Oudenhoven, Kitty Tijbosch, Ton 
Swinkels, Jan Opstelten en Rob 
Zweerman vormen samen met het 
werk van de gast-exposanten een 
mooie aanleiding om hun prachtige 
werkplek in Nuenen te bezoeken. U 
bent van harte welkom op deze ge-
varieerde expositie die duurt tot en 
met zondag 4 juli, dan is de finissage. 
Op 18 juli start de zomerexpositie.

Ruimte in beeld bestaat 10 jaar. Er is 
een fotoboek uitgebracht dat in de 
expositieruimte te koop is. Actuele 
maatregelen over Covid-19 en ande-
re informatie vind u op www.ruimte-
inbeeld.nl Openingstijden: zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en 
op afspraak.

BigBelly geplaatst 
bij Jumbo   
Ton Grimberg
Op maandag 17 mei plaatste Matthijs 
Brandt namens Afvalwijzer.com een 
demo model van de slimme afvalbak 
‘BigBelly’ bij Jumbo Ton Grimberg. 
Deze bijzondere afvalbak is voorzien 
van zonnepanelen waarmee een in-
terne pers wordt aangestuurd die het 
afval aandrukt. Hierdoor past er in 
een BigBelly 640 liter afval wat over-
eenkomt met vijf grijze kliko’s of acht 
openbare afvalbakken. De zonnepa-
nelen maken het in combinatie met 
de ingebouwde sensor en internet-
verbinding meteen ook mogelijk dat 
de status van de afvalbakken via in-
ternet op afstand inzichtelijk gemaakt 
wordt en de bak op tijd geleegd kan 
worden. De BigBelly is met een voet-
pedaal te openen en dieren, zoals vo-
gels en ratten (ongedierte) hebben 
geen toegang tot het afval. Met deze 
slimme afvalbak help je zwerfvuil in 
het dorp te voorkomen.

Groenkorf
Aangetroffen bij de ‘groenkorf’ aan 
de voetgangersbrug (Tomakker). Is 
dit een nieuw geopend filiaal van de 
vuilstort (RAZOB)?? Wekelijks schan-
dalig en onbegrijpelijk dat er nog be-
woners met een degelijke mentaliteit 
in Nuenen rondlopen.

Een betrokken lid van IVN Nuenen

BCL weer binnen aan de slag!
Met de versoepelingen die het kabinet heeft genomen is er eindelijk weer 
ruimte gekomen voor de zaalsporters. Vanaf woensdag 19 mei mogen de 
popelende badmintonners weer in de sporthal aan de slag. Mét de nodige 
restricties, maar dat mag de pret niet drukken. Alle badmintonners zijn érg 
blij dat ze door deze versoepelingen weer een beetje ‘aan de slag’ kunnen.

Bij de jeugd zijn de coronamaatrege-
len iets beperkter. De jeugd mag ‘ge-
woon badmintonnen’ en alle spelvor-
men spelen; óók dubbelpartijen. De 
jeugd mag daarnaast ‘gewoon trai-
nen’ en volop binnen 1,5 meter van 
elkaar bewegen. Ook zijn er geen 
maxima gesteld voor het aantal aan-
wezigen. De jeugd mag op dit mo-
ment echter, net als de senioren, 
geen gebruik maken van kleedruim-
tes en/of douches. 

Senioren mogen duidelijk minder 
dan de jeugd. Zij mogen niet dichter 
dan 1,5 meter bij elkaar komen, waar-
door dubbel-spelen vrijwel onmoge-
lijk zijn. Ook is het trainen met een on-
derlinge afstand van 1,5 meter nau-
welijks te waarborgen. Om die reden 
heeft de vereniging ook besloten 
voorlopig geen trainingen voor de se-
nioren te organiseren en alleen sing-
les te spelen: dat is de enige spelvorm 
die binnen alle regels is toegestaan. 
En, omdat er door deze spelvorm en 
de grootte van de sporthal maar 
maximaal 14 sporters tegelijk kunnen 
badmintonnen moeten de senioren 
vooraf een tijdzone reserveren. 

Het lijkt erop dat BCL een goede af-
spraak heeft kunnen maken met het 
kabinet. Net zoals bij vorige versoe-
pelingen heeft het kabinet gekozen 
om de maatregelen in te laten gaan 
nét voor de speelavond van BCL. Het 
lijkt er op dat ze op deze wijze de 
Lieshoutse sporters een handje wil-
len helpen. En, omdat de speelavond 
van BCL ’s woensdags is, zijn ze de al-
lereerste zaalsportvereniging die in 
de nieuwe versoepelingen aan de 
slag mag.

Uiteraard wordt de versoepeling ver-
gezeld van een dik pakket aan voor-
zorgsmaatregelen die weer verschil-
len voor jeugd en voor senioren. Bijna 
vanzelfsprekend moet er bij de inkom 
een gezondheidscheck worden uit-
gevoerd en wordt de aanwezigheid 
geregistreerd. Verder is er een mond-
kapjesplicht buiten het speelveld en 
zijn voorzieningen als kleedkamers, 
kantine en douches gesloten. Enkel 
de toiletten zijn wel beschikbaar. Om 
aan al deze maatregelen te kunnen 
voldoen heeft de vereniging haar 
protocol weer ge-update, zodat het 
past bij de huidige maatregelen. 
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GRANDIOZE HEROPENINGSACTIE!!

1 MAAND GRATIS SPORTEN & 
PERSONAL TRAINING TRY-OUT CARD 

T.W.V. € 60,-

1. ABONNEMENT I 1. VASTE PRIJS I 1. MAAND GRATIS I
1. FANTASTISCHE BELEVING

Meld je vandaag nog aan en ontvang 
1 maand gratis sporten & Personal Training Try-out Card en neem deel aan al onze activiteiten!

E: giel@cardopremium.com of T: 040 - 3032623

KOM VANAF VANDAAG WEER BINNEN + BUITEN SPORTEN 
IN DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN
ü Personal Training
ü Small group Training
ü Boxing
ü Bootcamp
ü Boutique Fitness

Cardo Premium Sportsclub Nuenen in samenwerking met Feel Fit Center Nuenen

ü Zwemmen
ü Yoga
ü Spinning
ü Squash
ü Fysio praktijk Kootstra
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

  GRATIS 
BOODSCHAPPEN!

WIN € 500,- GRATIS      

BOODSCHAPPEN BIJ

*

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

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

Park 26 - 28, Nuenen    |    040 - 263 59 00    |    nuenen@veldsink.nl    |    veldsink.nl
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Heb jij je examens achter de rug 
en zoek je een leuke vakantiebaan?

Sorara Outdoor Living zoekt een Vakantiekracht 
voor een periode van 2-3 maanden.

Sorara Outdoor Living BV is een verkoper van sun shade producten.
Als vakantiekracht ga jij ons helpen in de dagelijkse ondersteuning 
van de klantenservice afdeling.

Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:
 • Aannemen van inkomende telefonie;
 • Verwerken van klant en artikelgegevens in ons ERP systeem Business Central;
 • Opsturen van pakketten naar klanten via Parcel diensten: DHL, UPS of DPD;
 • Administratieve werkzaamheden;
 • Uitzoekwerk voor verschillende collega’s.

Deze functie is een leuke eerste kennismaking met het bedrijfsleven en een goede 
kans om te oriënteren binnen een groeiend internationaal bedrijf.

Wij bieden:
 - Werken in een leuk team van ongeveer 14 werknemers;
 - Een prettige werkomgeving in Nuenen;
 - Een marktconforme beloning;
 - Een uitdagende job in een sterk groeiend bedrijf;
 - Internationaal gerichte werkzaamheden, met kans om je talenkennis uit te 
  breiden.

Startdatum:  Per direct, of vanaf wanneer jij beschikbaar bent.
Aantal uren:  In overleg, maar ongeveer 25 uur per week. Bij voorkeur in de ochtend.
Beloning:  In overleg, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

 Interesse? Stuur dan je cv en beknopte motivatie naar:

 Paul Hoorneman
 paul.hoorneman@sorara.eu
 Cockeveld 3
 5672 AE Nuenen
 040-780 4397

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

www.restaurantolijf.nl

WAT DOE JIJ IN DE AVONDUREN?
In een jong en collegiaal team ben je verantwoordelijk voor de Olijfbeleving.
Samen zorgen wij ervoor dat onze gasten een onvergetelijke avond hebben!

Wij bieden een uitdagende bijbaan gedurende het hele jaar.

AFWASSER
Één van de belangrijkste afdelingen in ons restaurant.

Jij zorgt voor schone pannen en glanzende borden.
+ vaste dag in de week

+ meerdere dagen is uiteraard mogelijk
+ goed salaris, beter dan vakkenvullen

+ collegiaal en jong team met respect voor elkaar
+ veel leermomenten in een volwassen organisatie

+ muziek tijdens het werken ;)

MEDEWERKER BEDIENING (M/V)
Wij zoeken een lieve en enthousiaste medewerker 

die in team verband een gezamenlijk doel nastreeft; gasten een Olijfbeleving 
geven. 

Wij bieden: 
+ goed salaris, naar prestatie verloond 

+ collegiaal en jong team met respect voor elkaar
+ uitdaging en groeimogelijkheden

+ 1 dag doordeweeks en min 1 dag in het weekend
+ barista- en wijntrainingen

Nieuwsgierig geworden?
Graag zien wij jouw reactie via email: femke@restaurantolijf.nl
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

                      

André Sandbergen

Met pijn in mijn hart en enorm trots op wie je was,
laat ik je in liefde gaan

echtgenoot van

Jos Sandbergen-Vermeer

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

5 Geertruidenberg, 24 mei 1935 c Nuenen, 12 mei 2021

Correspondentieadres:
coöperatie DELA, t.a.v. Jos Sandbergen
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van de eremedaille in zilver van de Gemeente Nuenen C.A.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Pinksterzaterdag 22 mei 18.30 uur: 
viering, orgelspel, voorganger J. Vos-
senaar. 
Pinksterzondag 23 mei 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Er is géén viering op tweede pink-
sterdag in onze parochie.

Misintenties
Zaterdag 22 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastor Freek Groot; Pastoor Jan 
van Oosterhout; Marietje van Rooij - 
Kooijmans.
Zondag 23 mei 11.00 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastor Freek Groot; Pastoor Jan 
van Oosterhout; Netje Raaijmakers - 
Bunthof; Riek Sanders en Miet San-
ders en overleden ouders Sanders - 
de Greef; Jo Jegerings; Hub Verhoe-
ven; Kees van Ginneken; overleden 
ouders Van Ginneken - de Kort.

Mededelingen
Er is een extra Collecte dit weekend 
voor de Nederlandse Missionaris.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 mei 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
P. Peters.

Misintenties 
Pastoor Jan van Dooren; Pastoor 
Freek Groot; Dinie van Rooij - Roijak-

kers, vanwege sterfdag; Miet Hen-
driks, vanwege verjaardag; Wilhel-
mus Hendriks en Antonia van Maas-
akkers; Pieter van Rooij en Marietje 
van Rooij - van Lith; Christ van Cuijck 
en Lia van Cuijck - van Rooij.

Mededelingen
Er is een extra Collecte dit weekend 
voor de Nederlandse Missionaris.
Op maandag 2e pinksterdag, geen 
viering in Gerwen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 mei 09.30 uur: viering, 
cantor en orgelspel, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.

Misintenties 
Pastor Freek Groot; Frans Raaymakers 
en Fien Raaymakers - Aalders, pastor 
Jan van Doren.

Mededelingen
Er is een extra Collecte dit weekend 
voor de Nederlandse Missionaris.

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

Zondag 23 mei vieren we het pink-
sterfeest. In de dienst van die zondag 
zal voorgaan kerkelijk werker Pieter 
Flach. Aanvang: 10.00 uur. Vocale me-
dewerking van enkele gemeentele-
den. Helaas kunnen we nog geen fy-
sieke aanwezigheid van kerkgangers 

toestaan. De dienst is, zoals altijd, te 
volgen via livestream. U vindt de ver-
bindingslink op www.pgn-nuenen.
nl/verbinding. De collecte wordt ge-
houden voor de pinksterzending van 
KerkinActie: Egypte. U bent van harte 
uitgenodigd de dienst te volgen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 20 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Bernardinus van 
Siena, belijder. 
Vrijdag 21 mei. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 22 mei. 09.00 uur H. Mis, Vi-
gilie van Pinksteren. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 23 mei. Hoogfeest van Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
voor de H. Mis Veni Creator; eerste H. 
Communie. 
Maandag 24 mei. 18.30 uur Tweede 
pinksterdag. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Dinsdag 25 mei. 18.30 uur H. Mis in 
de pinksterweek.
Woensdag 26 mei. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperwoensdag in de pink-
sterweek. 

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').

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

sieke aanwezigheid van kerkgangers 

Aardbeien en asperges! Het is niet nieuw dat we in Nue-
nen elk voorjaar kunnen genieten van vers gestoken asperges en 

heerlijk zoete aardbeien, recht van 
de boer. Al in 1923 haalde Herman 
Neijts van de Vorsterdijk de krant 
toen hij koningin Wilhelmina een 
doosje zeldzame aardbeien aan-
bood. Lange tijd was Herman de 
enige kweker, maar inmiddels zijn 
de zomerkoninkjes en het witte 
goud op meerdere plekken in ons 
dorp te koop. Op de foto’s een ty-
pisch boerderijwinkeltje - in dit 
geval bij Raaijmakers - en aard-
beien plukken bij De Haas en Ha-
braken op Boord.

Meer lezen? Kijk dan in het boek 
Nuenen op het randje, o.a. op blz. 
119/120.

nen elk voorjaar kunnen genieten van vers gestoken asperges en 
heerlijk zoete aardbeien, recht van 
de boer. Al in 1923 haalde Herman 
Neijts van de Vorsterdijk de krant 
toen hij koningin Wilhelmina een 
doosje zeldzame aardbeien aan-
bood. Lange tijd was Herman de 

De Heer is mijn herder.

Dankbaar dat wij Dirk, papa en opa zo lang in ons midden mochten 
hebben en voor alle mooie en fi jne herinneringen die bij ons blijven, 

geven wij u kennis van het overlijden van

Dirk Albert Vink
62 jaar getrouwd met

Remmie Vink-Bos
                                                                                           

10 december 1931 17 mei 2021

 Nuenen: Remmie
 Asten: Albert en Rianne
  Maarten en Charlotte
  Eline en Yannick
  Marjolein en Willem
 Zuidwolde: Gezina
  Sjoerd en Brigitt
  Niels
  Leonie
 Zijderveld: Jan-Reint en Ina
  Emma
  Wessel
 Mierlo-Hout: Pieter en Erica
  Jurre
  Thijmen
  
Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging t.a.v. familie Vink
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

We nemen in besloten kring afscheid van Dirk op zaterdag 22 mei 
om 13.00 uur. U kunt de dienst bijwonen via de livestream op 
www.kerkdienstgemist.nl en kiest u PGN Nuenen.
Het gezin zal Dirk nadien begeleiden naar zijn laatste rustplaats op 
begraafplaats de Roosdoncken.

Integrale   
controle
Nuenen wil een gemeente zijn waar 
inwoners, ondernemers en bezoe-
kers veilig zijn en zich veilig voelen. 
Dit willen we graag zo houden en 
waar mogelijk verder verbeteren. Om 
de veiligheid en leefbaarheid in Nue-
nen te bewaken, vinden regelmatig 
controles plaats.
Het Dommelstroom Interventie Team 
(DIT) heeft op maandag 17 mei 2021 
een controle uitgevoerd op twee adres-
sen aan de Heerendonk in Nuenen. De 
controle was een gezamenlijke actie 
van politie, gemeente, veiligheidsregio, 
omgevingsdienst en Enexis.

Medewerking en resultaat controle
Beide eigenaren hebben medewer-
king verleend aan de integrale con-
trole. Op geen van de adressen zijn 
grote misstanden aangetroffen. Een 
aantal zaken wordt nog nader uitge-
zocht in het kader van brandveilig-
heid, bestemmingsplan en milieu. 
Doel controle
De controle was vooral gericht op het 
controleren van de percelen om de fei-
telijke situatie vast te stellen. Tevens 
was het doel om mogelijk illegale situ-
aties in kaart te brengen en eventuele 
overtredingen te beëindigen.

DIT
Het Dommelstroom Interventie Team 
(DIT) is een samenwerkingsverband 
voor de aanpak van complexe handha-
vingsproblematiek. Onder de regie 
van dit team zijn er regelmatig contro-
les bij panden en locaties waarbij re-
den is om te controleren. Het kan ook 
gaan om een sterk vermoeden dat er 
sprake is van misstanden of het niet 
voldoen aan wet- en regelgeving. Bij 
controle kijken we naar brandveilig-
heid, boekhouding, illegale bewoning, 
vergunningen, inschrijving Basisregis-
tratie Personen (BRP), mensenhandel, 
prostitutie, drugs, sociale zekerheids-
fraude en andere overtredingen.

Gemeente Nuenen 

Wandelen met WSV-Nuenen weer mogelijk
Eindelijk mogen de leden van Wandelsport Vereniging Nuenen weer wan-
delen in groepsverband. Uiteraard met inachtneming van de nog gelden-
de coronamaatregelen. 

Door de corona perikelen hebben we 
maandenlang geen gezamenlijke 
wandelingen kunnen maken. Veel 
van onze leden hebben op eigen 
houtje hun wandelconditie op peil 
gehouden maar nu mogen we weer 

met groepen van maximaal 30 perso-
nen gezamenlijk wandelen.
We beginnen zondagmorgen om 
09.00 uur vanaf het EMK terrein aan 
het Wettenseind. Hier vertrekken 
twee groepen wandelaars ieder in 

een eigen tempo voor een sportieve 
wandeling van ongeveer 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving.
Bent u ook toe aan wat beweging na 
een periode waar bijna niets moge-
lijk was, kom dan vrijblijvend mee 
wandelen. U hoeft zich niet aan te 
melden, zorg dat u op tijd aanwezig 
bent op de startlocatie.

Voor nadere informatie: 
secretariaat-wsv@outlook.com
www.wsvnuenen.nl 
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LINDEBLAADJES

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 20

Horizontaal: 1 verweer 6 machtiging 12 Spaanse schilder 14 jonge vrouw 
15 Economische Zaken 17 persoonsbewijs (afk.) 18 bitterheid 20 stoomschip (afk.) 
21 before present (afk.) 22 vreemde munt 24 schrijnwerker 27 armoedige woning 28 paars 
30 bolgewas 31 Japans bordspel 32 kring om zon of maan 33 sprookjesfi guur 35 beetgaar 
37 voorzetsel 38 of iets dergelijks 39 schoeisel 43 ervaring 47 oude munt 48 ambtshalve (afk.) 
49 Middelbaar Onderwijs 50 niet een 51 tuinafscheiding 52 zelfzucht 55 maart (afk.) 
56 Openbaar Ministerie 57 hoc est (afk.) 58 insect 59 displaced person (afk.) 61 senior (afk.) 
62 plooi 64 hoofddeksel 66 pl. in Noord-Brabant 67 riv. in Frankrijk.
Verticaal: 1 Spaans gerecht 2 of dergelijke (afk.) 3 kraan 4 riv. in Duitsland 5 silicium (afk.) 
7 voormiddag (afk.) 8 vogelverblijf 9 tafel 10 anno domini (afk.) 11 avondsignaal 13 pl. in 
België 16 vloerbedekking 18 plezier 19 verbond 21 buil 23 Belg 25 bevlieging 26 zangnoot 
27 deel v.e. auto 29 volgeling 32 mistig 34 desktoppublishing 36 schil 39 schoorsteenmantel
40 grondsoort 41 hevig 42 zuivelproduct 43 pl. in Gelderland 44 masker 45 Europese taal 
46 binnenkomst 52 tijdvak 53 elektrisch geladen deeltje 54 riv. in Duitsland 57 dierenverblijf 
60 Palestijnse verzetsgroep 62 vanaf (afk.) 63 pers. vnw. 64 hectare (afk.) 65 met name (afk.)

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

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

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

Oplossingen wk 19
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

P I E N T E R

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.

ARTISJOK
ASLADE
BAKEN
CIVET
DURFAL
EGYPTE
FLORA
HUWEN
JUBEL
KREET
KRUISER
LYSOL
NIMMER
OERDOM
ONMIN
OVERWINNEN
PANAMA
PANEEL
PATAT
PLICHTEN
SCHIP
SPELDEN
SPIREA
SPRIET
SYMPATHIE
TOPPER
TREINDEPOT
TURBO
WACHTKAMER
ZEELT

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

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

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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

3 2 7
4

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

6 8 7 4
2

1 6 9

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 18, Mw. D. van de Sande, Gerwen.

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

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

HUIS TIJDELIJK TE 
HUUR Op de Berg Nue-
nen. Gestoffeerd, gemeubi-
leerd met complete keuken. 
E-mail: nice2b2@live.com

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

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

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

Man, 80 jaar jong, zoekt 
langs deze weg een jonge 
vrouw ca. 75 jaar. Ik woon 
in Nuenen, rook niet, fiets 
graag (sportief), houd van 
een terrasje en dansen. Tel 
06-38839719.

HULP BIJ STUDIE 040  
Ook training voor overgangs-
toetsen! €40/sessie.  Bel Paul: 
06-83 35 68 98.

€ 22,50

€ 19,50
DRIE-GANGENMENU

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

MELOEN MET SCHWARZWALDERHAM & GEITENKAAS
OF

ZALMTARTAAR MET KERRIE-LIMOENMAYONAISE
***

ASPERGESOEP
OF

BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES
***

TONGROLLETJES GEVULD MET ZALM 
& EEN ROMIGE GARNALEN-KOKOSSAUS

OF
CASSELERRIB MET MOSTERD-SINAASAPPELSAUS

***
AARDBEIEN-CHEESECAKE

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

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)

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

Pinkster Arrangement
DIT KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Pinkster Menu

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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)

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

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

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 
20 en 21 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien.
• Vrijwilliger van het Jaar
• Gesprek met de burgemeester  
 op 11-05
• Publieksprijs Nuenense 
 leerlingen Eckartcollege
• Voetbalclub RKSV 100 jaar
• Het is weer lente
• In de serie ‘Bewuste voeding’: 
 Melkmeisje Gevers
• Buurtbus 260 rijdt weer
• Serie ‘Lokale Middenstand’: 
 slagerij Evert Tebak

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u 
op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube 
en Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36): met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Fietsen met mijn � etsmaatje
Door Josine Janssen

Iedereen kent het wel, fietsen. We zijn ermee opgegroeid en we doen het 
jaren na onze kindertijd nog steeds. Het fietsen is wel veel veranderd. 
Vroeger was een kekke fietsbel een mooie accessoire, heden ten dage is 
dat een elektrische accu of zijn het moderne fietstassen. Je vindt de fiet-
sen in alle soorten en maten; van gezellige omafiets tot snorfiets en van 
een mountainbike tot hometrainer (hoewel ik toch een ander beeld krijg 
bij dat woord dan het werkwoord fietsen). Maar fietsen doen we bijna al-
lemaal en meestal op een tweewieler.

hier gaat om het fietsen met een duo-
fiets, een soort Piet Plezier maar dan 
maar voor twee personen. Ik kreeg 
meteen de fietskriebels en heb me 
aangemeld als ‘gast’. Na een intakege-
sprek en het uitwisselen van informa-
tie konden mijn buurvrouw en ik op 
de afgesproken datum op pad.

Met een felblauwe duofiets stond ze 
voor de deur en ik mocht plaatsne-
men in het stoeltje want van een za-
del is geen sprake. Ik mocht gaan zit-
ten op een stoel met rugleuning 
waarover een felgeel hesje hing, we 
zouden zeker opvallen in het verkeer, 
een geruststellende gedachte. De 
veiligheidsgordel werd omgedaan, 
mijn voeten werden vastgezet in de 
trappers, safety first! Ze legde me dui-
delijk uit hoe alles werkte, ik mocht 
mijn handen op het stuur houden 
maar sturen hoefde ik niet, mijn stuur 
zat vastgemaakt en had geen functie. 
Idem voor de trappers, ik mocht mee-
trappen maar ik zou geen energie le-
veren om sneller vooruit te gaan, 
trappen voor de lol zogezegd.

Maar wat als je nu niet kunt of mag 
fietsen omdat je een lichamelijk of 
geestelijke beperking hebt? Tja dan 
wordt het moeilijk want niet iedereen 
wil op een tandem kruipen om ver-
volgens niet te weten en niet te zien 
waar de bestuurder naartoe stuurt. 
Ook de aanschaf van een fiets die wel 
geschikt voor je zou zijn, ligt niet voor 
iedereen binnen handbereik. 

Het bovenstaande geldt ook voor 
mij, mijn evenwichtsorganen doen 
niet meer het werk waarvoor ze ge-
maakt zijn en fietsen op een twee-
wieler is wel mogelijk maar dan al-
leen op een breed fietspad met wei-
nig medeweggebruikers. En genie-
ten van het fietsen lukt niet echt want 
ik hou angstvallig het stuur vast en 
heb mijn blik strak op het wegdek. 
Op die manier is fietsen voor mij niet 
echt ontspannend. 

De oplossing was dichterbij dan ik 
dacht! Een buurvrouw attendeerde 
me een tijd geleden op de website. Zij 
is zelf vrijwilliger geworden voor deze 
organisatie en vroeg zich af of het iets 
voor mij kon zijn. Fietsmaatjesnue-
nen.nl heeft de lokale pers al gehaald 
en velen van jullie weten al dat het 

Corona? Ik ben er wel klaar mee 
Deze uitspraak hoor ik tegenwoordig op heel veel plaatsen. En ik kan het 
beamen. Ook ik wil het liefst zo snel mogelijk van alle beperkingen af. 
Toch zijn er ook geluiden dat corona op een of andere manier altijd bij ons 
zal blijven. We zijn nu ruim een jaar verder. Aan de ene kant zijn we ge-
wend aan de nieuwe situatie met mondkapjes, geen handen schudden en 
thuiswerken. Maar aan de andere kant vechten we nog steeds tegen coro-
na en willen we weer terug naar hoe het was. Dat is heel dubbel. 

gen. Tegen die tijd wil je dat het nu 
eindelijk eens over is en ben je wel 
klaar met die rouw. Maar de rouw is 
nog niet klaar met jou. 

Aanpassen
Corona reikt veel verder dan mond-
kapjes en thuiswerken. Je staat voor 
de taak om je aan te passen aan een 
nieuwe werkelijkheid die je niet wil-
de. Aanpassen betekent je eigen weg 
zoeken in het omgaan met alle bijbe-
horende emoties. Maar het betekent 
ook de dingen die voorheen belang-
rijk waren een andere vorm geven, 
zodat de betekenis behouden blijft. 

Wat dat betreft is het omgaan met 
corona net als het omgaan met rouw 
en verdriet na het overlijden van een 
dierbaar familielid. Na een jaar ben je 
wel redelijk gewend aan de prakti-
sche consequenties, maar wil je nog 
steeds het liefst terug naar hoe het 
was. De werkelijkheid is echter dat er 
iets wezenlijks is veranderd en dat 
het nooit meer wordt zoals het was. 
Wanneer je zelf of in je directe omge-
ving wordt getroffen door corona 
wordt de impact nog groter.

Herkennen
Stel dat je na een ernstige coronabe-
smetting te kampen hebt met lang-
durige klachten zoals vermoeidheid. 
Dan ervaar je wellicht boosheid en 
frustratie over de dingen die nu niet 
meer kunnen. Niemand weet of vol-
ledig herstel mogelijk is en zo ja, hoe 
het herstel zal verlopen. De kans dat 
er sprake is van een blijvend verlies 
van gezondheid wordt steeds reëler. 
Veel mensen beseffen niet dat bij een 
verlies van gezondheid ook een 
rouwproces hoort en herkennen dit 
niet als zodanig. 
Het heeft tijd nodig om de nieuwe 
werkelijkheid en de consequenties 
daarvan ten volle te laten doordrin-

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl

Corona? Ik ben er wel klaar mee 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Avondvierdaagse 
Nuenen afgelast
Het is nog een onzekere tijd, waarin 
niet te zeggen is wanneer we op een 
verantwoorde manier evenementen 
mogen en kunnen organiseren. Wach-
ten op een ‘go’ zal altijd te kort zijn om 
nog voorbereidingen te treffen voor de 
Avondvierdaagse. Daarom annuleert 
de organisatie de editie van dit jaar.

Wat kan wel? De avondvierdaagse kan 
coronaproof worden gelopen door 
deel te nemen aan de Avond4daagse-
Home Edition. Na betaling van € 6,50 
krijg je een app waarop in jouw omge-
ving vier routes zijn te downloaden die 
je binnen 14 dagen dient te wandelen. 
Je kunt deze wandelingen ook over-
dag of in het weekend lopen, de app 
stuurt je berichtjes om toch een beetje 
saamhorigheidsgevoel te krijgen.
Na afloop krijg je de felbegeerde A4D 
medaille thuis gestuurd. En 2021 is 
geen verloren jaar maar de kinderen 
dienen nu zelf actie te ondernemen. 
Op deze manier kun je in ieder geval 
in beweging komen en een medaille 
verdienen.
De organisatie kijkt vooruit naar de 
volgende editie die van 7 tot en met 
10 juni 2022 zal worden gelopen en 
wenst iedereen veel succes en een 
goede gezondheid. Tot ziens aan de 
start van de 51ste Avondvierdaagse 
in 2022!

Waterschap De Dommel verhoogt subsidie gemeente

Water besparen?    
Regenwater bewaren 
De zomers worden warmer en droger. Maar we krijgen ook vaker hevige re-
genbuien. Het is zonde als al dat regenwater in het riool verdwijnt. Vang daar-
om regenwater op in uw eigen tuin. Zo helpt u de natuur een handje en krijgt 
u meer leven in uw tuin. In een groene tuin wordt het in de zomer minder 
warm. Zo voorkomt u hittestress. Wat kunt u doen? Lees hieronder onze tips.

Tegels eruit, groen erin
Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin 
en inrit. Vervang deze door planten, 
struiken of bomen. Zo zakt regenwater 
in de bodem en wordt het grondwater 
aangevuld. Informeer bij uw tuincen-
trum welke planten het beste groeien 
op welke plek. U helpt kleine dieren, 
insecten en vogels aan een fijne plek 
om te leven. Een groene tuin is een 
koele tuin in een warme zomer. 

Hoe pak ik dit aan?
Op https://www.dommel.nl/zelf-aan-
de-slag-in-je-tuin leest u hoe u stap 
voor stap aan het werk kunt in uw tuin.

Subsidie
Door regenwater te bewaren, be-
spaart u water. Ga dus aan de slag in 
uw tuin. Veel gemeenten geven sub-
sidies hiervoor. Vraag bij uw gemeen-
te naar de mogelijkheden. Geeft uw 
gemeente subsidie? Dan betaalt Wa-
terschap De Dommel daaraan mee. 
Lees meer op https://www.dommel.
nl/subsidie-voor-het-afkoppelen-
van-regenwater/

Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kunt u zui-
niger omgaan met water. Kan ik wa-
ter besparen tijdens het wassen? Wat 
mag er wel en niet in het toilet? Wat 
kan ik doen met kookvocht? De Wa-
terschijf heeft allerlei weetjes en tips 
verdeeld in vijf onderwerpen. 
www.dommel.nl/waterschijf-van-vijf

Samen werken aan een prettige 
leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan 
schoon, voldoende en veilig water. 
Dat doet het waterschap niet alleen. 
Het waterschap werkt samen met 
agrariërs, natuurorganisaties, onder-
nemers, overheden en inwoners. Sa-
men zorgen we ervoor dat we prettig 
wonen, werken én ontspannen in 
een gezonde, mooie, veilige, natuur-
lijke en duurzame leefomgeving. 

Zaag uw regenpijp door 
Met een afgezaagde regenpijp trekt 
het schone regenwater de grond in 
en wordt het grondwater aangevuld. 
Zo komt regenwater niet in het riool. 
Het hoeft niet onnodig te worden 
schoongemaakt in de rioolwaterzui-
vering. Ook voorkomt u hiermee wa-
teroverlast. Want het riool kan bij een 
flinke regenbui niet altijd al het water 
opvangen. Op straat komen putdek-
sels omhoog. Uit het toilet kan water 
naar boven komen. 

Plaats een regenton
Wanneer u de regenpijp heeft door-
gezaagd kunt u het regenwater op-
vangen in een regenton. Dan kunt u 
het later gebruiken om de planten 
water te geven. Zo bespaart u drink-
water.

Maak uw dak groen
Plantjes op uw dak houden regenwa-
ter langer vast. Dat kan ook op uw 
berging of garage. Uw tuin wordt een 
fijne plek voor vogels, vlinders, bijen 
en insecten. Een groen dak isoleert. 
In de winter hoeft u minder te stoken. 
En bij warm zomerweer blijft uw huis 
lekker koel. 

Tussen ons in zat een spatscherm in 
verband met de coronamaatregelen 
maar ondanks dat scherm konden we 
met elkaar kletsen. Wat een genot, 
gezellig kwebbelend, wel of niet mee-
fietsend, genieten van de wind door 
mijn haren en de zon op mijn bol en 
rondkijken naar de mooie omgeving 
van Nuenen. Wat een uitvinding!

Nadat we (lees: de vrijwilliger want ik 
heb af en toe de pedalen niet rond-
gedraaid) 22 kilometer hadden afge-
legd, kwamen we weer bij mijn huis-
adres. Ik was en ben dolenthousiast 
over deze manier van fietsen en heb 
meteen een 5-rittenkaart besteld dus 
eerdaags ga ik weer op pad met mijn 
fietsmaatje! Succes verzekerd!
www.fietsmaatjesnuenen.nl

Nog steeds op afspraak?
De afgelopen tijd zijn we steeds meer gewend geraakt aan het maken van 
een afspraak wanneer je naar een winkel gaat. Bij de ene winkel werkt het 
totaal niet, omdat die het moeten hebben van grote aantal klanten en bij 
de andere werkt het perfect. Inmiddels zijn de winkels weer normaal 
open maar worden er nog afspraken gemaakt?

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

De beddenspecialist

Bij een beddenspeciaalzaak was het 
in het verleden, hetzelfde als bij de 
meeste andere winkels, heel nor-
maal om daar op de bonnefooi naar 
toe te gaan. Toch is een bed kopen 
niet iets wat je dagelijks doet en 
waar je, ondanks dat je er elke dag 
op slaapt, vaak niet van alle ontwik-
kelingen en mogelijkheden op de 
hoogte bent.  Natuurlijk was het al 
mogelijk om een afspraak te maken, 
maar omdat er ook klanten binnen 
lopen die géén afspraak maken, was 
het vaak moeilijk om die afspraak 
ook voor 100% te garanderen. Ech-
ter bij keuken- en badkamerzaken is 
het al lange tijd gebruikelijk om een 
afspraak te maken omdat men weet 
dat je hier niet binnen een uur bui-
ten staat. Bij een bed geldt echter 
hetzelfde en het valt ook onder de 
categorie spullen die je voor een lan-
gere tijd aanschaft en daarnaast het 
meest intensief gebruikt in huis!

Als je goed nagaat, is het eigenlijk 
raar dat wanneer je een beddenspe-
ciaalzaak bezoekt je géén afspraak 
maakt. Je loopt het risico dat het 
druk is en je niet geholpen wordt. 
Daarnaast weet je niet of er een bed-

denspecialist is die tijd voor jou 
heeft. Ook bestaat een grote kans 
dat er meer klanten zijn die eigenlijk 
ook geadviseerd willen worden 
waardoor de aandacht van zowel de 
klant als verkoper vertroebelt. Dit is 
voor beide partijen niet prettig en 
zorgt ervoor dat de aandacht er niet 
voor de volle 100% er is.

Om ervoor te zorgen dat je alle tijd 
neemt en krijgt is het het beste om 
een afspraak te maken met een bed-
denspecialist. Dit kan telefonisch of 
per mail. Er zijn ook veel beddenza-
ken waarbij je een afspraak kunt 
boeken via de site. Daar kun je de 
voorkeur aangeven op welke dag en 
tijdstip de afspraak gewenst is. Daar-
naast hebben sommige websites 
ook de mogelijkheid om aan te ge-
ven wat voor bed je nu hebt en waar 
wellicht de voorkeur naar uitgaat. 
Door deze voorbereiding ligt er een 
goede basis voor een persoonlijk ad-
vies naar het bed wat het best bij jou 
past. Schroom niet om een afspraak 
te maken. Het verplicht tot niks en je 
bent verzekerd van de volle 100% 
aandacht. Voor straks alvast een 
prettige nachtrust gewenst!
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Samen met onze sponsors op weg naar de toekomst en ons 
100-jarig jubileum in 2022. Dankzij jullie financiële bijdragen 
kunnen wij al jaren 1.300 leden wekelijks laten voetballen. 

Die tijd komt zeker terug. Dank jullie wel namens alle leden!

Stichting Vrienden RKSV Nuenen

11Teamsports Feel Fit Center Nuenen REA Jet Benelux
@Vendor Fietstotaalzaak De Concurrent Restaurant De Bengel
A. Jansen B.V. Fiscourse B.V. Restaurant Tong Ah
Administratie-Advieskantoor J.v.d.Winkel B.V. Fokker Diervoeders B.V. RO-Infra B.V.
Adviespraktijk  Molenaar Friendly Dolphin Pools & Sauna's RVM Automotive
AF Consulting & Commercial Services Fysiofit S & C Consultancy
AKDT Administratiekantoor de Toekomst Gebr. van den Berk BV Samsung Business Center Veldhoven
Aldenhoven Interieurwerken Glascentrale Isorama Sanidump B.V.
Anytime Fitness Nuenen Gromacon Schäfer Notarissen
APS Personeelservices Hans Waterschoot Assurantiën Smolders Schoenen Nuenen
Audio TV Centrum Eindhoven Hoveniersbedrijf De Haas B.V. SNS Bank Nuenen
Autobedrijf Schenkels Icone Orthopaedie en Sportletsels Sport BSO Nuenen
Automobielbedrijf J. van den Wildenberg B.V. ING Bank Stadspaviljoen Eindhoven BV
Bakkerij Godfried de Vocht Interieurspuiterij M. Jansen B.V. Swinkels Bouwcenter
Ban Bouw IT Pro Top Support
Bavaria IW Nederland Brabant Zeeland Toyota Jansen B.V.
Beheermaatschappij Gulbergen BV J. Meulendijk's Drankengroothandel B.V. Tuincentrum Coppelmans
Black & Colors Janssen Kerres Nuenen BV Tuintechnisch Bureau Smeulders Nuenen B.V.
Brover Bedrijfswageninrichting Jumbo Nuenen Kernkwartier Ulrike Heesakkers Sportpodotherapie
Bruna Vredenbregt K-Vier Unibrew Zuid Nederland
Buchrnhornen voetcentrum Kemenade Design BV van Gastel & Neynens Accountants en Belastingadviseurs
Café Schafrath Kenneth Smit/Goenee van Hout Bouwmaterialen
Crea Gifts Wear Ketelaars VOF van Keulen Elektrotechnisch Buro B.V.
Crooijmans Mannenmode Nuenen Keurslager Tebak van Santvoort Architecten
DB Intech KHB Advocaten en Mediators van Riel Betonwaren
De Keuken van Elise v.o.f. Kinderdagverblijf Billies VDL Groep
Deco Home Meulendijks Kootstra Fysiotherapie en Manuele Therapie Veldsink Adviesgroep
Devapo BV Kozion BV Verkeersopleiding  Kriegenbergh
Dewaco Kunststoffen B.V. Maas Makelaars Voetbalschool Total Control
Drado Bevestigingsmaterialen Marks Wachters Notarissen Volvo van Roosmalen
Egdom Security New Balanz (Voeding, Leefstijl, Gedrag) Wesselman Accountants Adviseurs
Eigen Energie.net B.V. Odavi Wildenberg Autoschade
ERBEE Keukens Parkhotel Auberge Vincent Woonspecialist Brabant
Erik van Deurzen schildersbedrijf Rabobank XS Anyware BV
Expert van Erp B.V. Raessens Management B.V.
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Feel Fit Center Nuenen
Fietstotaalzaak De Concurrent
Fiscourse B.V.
Fokker Diervoeders B.V.
Friendly Dolphin Pools & Sauna's
Fysiofit
Gebr. van den Berk BV Samsung Business Center Veldhoven
Glascentrale Isorama
Gromacon
Hans Waterschoot Assurantiën Smolders Schoenen Nuenen
Hoveniersbedrijf De Haas B.V. SNS Bank Nuenen
Icone Orthopaedie en Sportletsels Sport BSO Nuenen

Wildenberg B.V. ING Bank Stadspaviljoen Eindhoven BV
Interieurspuiterij M. Jansen B.V. Swinkels Bouwcenter
IT Pro
IW Nederland Brabant Zeeland Toyota Jansen B.V.
J. Meulendijk's Drankengroothandel B.V. Tuincentrum Coppelmans
Janssen Kerres Nuenen BV Tuintechnisch Bureau Smeulders Nuenen B.V.
Jumbo Nuenen Kernkwartier Ulrike Heesakkers Sportpodotherapie

Vier Unibrew Zuid Nederland
Kemenade Design BV an Gastel & Neynens Accountants en Belastingadviseurs
Kenneth Smit/Goenee an Hout Bouwmaterialen
Ketelaars VOF an Keulen Elektrotechnisch Buro B.V.
Keurslager Tebak
KHB Advocaten en 
Kinderdagverblijf Billies
Kootstra Fysiotherapie en Manuele Therapie

Verkeersopleiding  Kriegenbergh
Maas Makelaars Voetbalschool Total Control
Marks Wachters Notarissen Volvo van Roosmalen
New Balanz (Voeding, Leefstijl, Gedrag) Wesselman Accountants Adviseurs
Odavi Wildenberg Autoschade
Parkhotel Auberge Vincent Woonspecialist Brabant
Rabobank XS Anyware BV
Raessens Management B.V.
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Icone Orthopaedie en Sportletsels Sport BSO Nuenen
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Interieurspuiterij M. Jansen B.V. Swinkels Bouwcenter

Top Support
IW Nederland Brabant Zeeland Toyota Jansen B.V.
J. Meulendijk's Drankengroothandel B.V. Tuincentrum Coppelmans
Janssen Kerres Nuenen BV Tuintechnisch Bureau Smeulders Nuenen B.V.
Jumbo Nuenen Kernkwartier Ulrike Heesakkers Sportpodotherapie
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Kemenade Design BV van Gastel & Neynens Accountants en 
Kenneth Smit/Goenee van Hout Bouwmaterialen
Ketelaars VOF van Keulen Elektrotechnisch Buro B.V.
Keurslager Tebak van Santvoort Architecten
KHB Advocaten en Mediators van Riel Betonwaren
Kinderdagverblijf Billies VDL Groep
Kootstra Fysiotherapie en Manuele Therapie Veldsink Adviesgroep

Verkeersopleiding  Kriegenbergh
Voetbalschool Total Control

Marks Wachters Notarissen Volvo van Roosmalen
New Balanz (Voeding, Leefstijl, Gedrag) Wesselman Accountants Adviseurs
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Jumbo Nuenen Kernkwartier
K-Vier
Kemenade Design BV
Kenneth Smit/Goenee
Ketelaars VOF
Keurslager Tebak
KHB Advocaten en 
Kinderdagverblijf Billies
Kootstra Fysiotherapie en Manuele Therapie
Kozion BV
Maas Makelaars
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