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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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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Twaalf Tuinen
Tocht
Gaat u mee.....
gezellig!! 

Straatspeeldag 
Panakkers

Alle vaders van 
harte gefeliciteerd!

Vaderdag 
20Juni20Juni

Rond de Linde

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 t

/m
 2

2 
ju

ni
 2

02
1 

en
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rra
ad

 s
tr

ek
t.

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Roosjes
Voor binnen en buiten, 
in diverse kleuren. 
In 11cm-pot.
2.99 p.st.

1.79

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Raadsdiscussie over strandbad Enode 
en wilde zwemplas zonder toezicht

Drie gemeenteraadsfracties (Combi-
natie Nuenen c.a., D66 en VVD) heb-
ben via een motie donderdagavond 
10 juni een poging ondernomen om 
de gemeente een nieuwe pachtover-
eenkomst te laten sluiten met de 
voormalige exploitant Laco. Op zo 
kort mogelijke termijn doch uiterlijk 
16 juni en onder dezelfde condities 
als in 2020, aldus de indieners van de 
motie. Laco zou bereid zijn tot een 
dergelijke overeenkomst. De drie 
fracties vinden het onverantwoord 
om strandbad Enode als wilde zwem-
plas open te stellen. 

De Nuenense gemeenteraad vergadert op afstand via beeldschermen…… 

Tekst van de motie
In de Nuenense gemeenteraad lever-
de de motie nogal wat discussies op 
met als hamvraag: waarom gaan we 
niet verder met Laco? Voor de duide-
lijkheid volgt hier de tekst van de mo-
tie met als overweging:
“•  het strandbad Enode al jaren een 

begrip is voor de inwoners van 
Nuenen c.a.; 

•  er door vele inwoners gebruik ge-
maakt wordt bij mooi weer van 
het strandbad;

•  de pachtovereenkomst met Laco 
BV in 2020 was afgelopen;

•  er geen langdurige overeenkomst 
tot stand is gekomen en er vorig 
jaar op aandringen van de Raad 
een tijdelijke overeenkomst voor 
één jaar is gesloten met Laco BV;

•  we nu weer één jaar verder zijn en 
de gemeente met geen enkele 
partij tot een overeenkomst is 
kunnen komen;

•  het naar de mening van de Raad 
niet verantwoord is het strand-
bad Enode als natuurlijke zwem-
plas open te stellen.

Constaterende, dat:
•  in het belang van de gebruikers 

van het Strandbad Enode het 
noodzakelijk is dat er toezicht ge-
houden wordt;

•  door een openstelling als natuur-
lijke zwemplas het gehele terrein 
zal verloederen;

•  het zwemmen is op eigen verant-
woording’;

•  de Raad van de gemeente Nue-
nen c.a. wil garanderen dat er toe-
zicht blijft en Nuenenaren verant-
woord kunnen blijven recreëren;

•  Laco BV bereid is op dezelfde 
voorwaarden als vorig jaar het 
strandbad Enode binnen enkele 
dagen na heden open te stellen.

Draagt het college van burgemeester 
en wethouders op:
•  op zo korte mogelijke termijn 

doch uiterlijk 16 juni 2021 een 
overeenkomst te sluiten met Laco 
BV onder dezelfde condities als in 
2020 voor het beheer van het 
strandbad Enode tot en met 31 
december 2022.

Alle maatregelen die door de ge-
meente zijn ondernomen om het 
strandbad Enode als natuurlijke wilde 
zwemplas open te stellen te stoppen;
•  te komen na het 1ste kwartaal 

2022 met een voorstel aan de 
gemeenteraad voor de toe-
komstplannen met het strand-
bad Enode.” 

Op twee bordjes schaken….
Wethouder Joep Pernot ontraadde de 
motie en maakte duidelijk dat hij ver-
der wil met de aanpak van Enode als 
wilde waterplas. De indiener van de 
motie, Combinatieraadslid Monique 
Donkers, verweet wethouder Pernot 
dat hij niet met Laco wil praten. Judith 
Tesser (VVD) en Anneke Coolen (D66) 
drongen aan op een nieuw gesprek 
tussen Pernot en Laco. Donkers vond 
het triest dat de wethouder probeert 
om de Laco-ondernemer in een 
kwaad daglicht te stellen. “U houdt in-
formatie achter, ik vind dat dit niet 
kan”, aldus Donkers. Zij zei het idee te 
hebben dat de wethouder op twee 
bordjes zit te schaken. Hij weet al 
maanden precies wat hij wil, aldus het 
raadslid. Citerend uit een document 
repte raadslid Donkers van een exclu-
siviteitsovereenkomst over strandbad 
Enode voor Symphony Estates en 
hiermee is de gemeente Nuenen - en 
de naam van wethouder Pernot wordt 
hier genoemd - in principe akkoord. 
Pernot ontkende het bestaan van een 
dergelijke overeenkomst. Tussen twee 
haakjes: Symphony Estates is een be-
kende projectontwikkelaar die ook 
actief is in de gemeente Nuenen. Zo 
ontwikkelde het bedrijf het exclusieve 
woningbouwproject ‘Hof aan het Laar’ 
in Gerwen, dat samen met Banbouw 
gerealiseerd wordt.  

Verwarring
Burgemeester Maarten Houben was 
van mening dat er wel erg veel ver-
warring is ontstaan rond Enode en La-
co. “Waar we nu allemaal last van heb-

ben”, aldus raadsvoorzitter Houben. 
Hij vroeg raadslid Donkers inzage in 
genoemd document met als motive-
ring: “Als derde partijen onwaarheden 
over ons college schrijven dan ben ik 
als voorzitter van dat college aan zet.” 
De motie werd door voorzitter Hou-
ben in stemming gebracht en twee 
fracties, Combinatie Nuenen c.a. en 
VVD, stemden voor en de andere frac-
ties tegen. De volgende vergadering 
van de Nuenense gemeenteraad is 
donderdag 8 juli en daarna gaat de 
raad met zomerreces.       

Van de redactie

Wordt strandbad Enode volgende maand een wilde zwemplas zonder toe-
zichthoudende badmeesters? Wethouder Joep Pernot had 3 juni jl. laten 
weten dat strandbad Enode op 1 juli als wilde zwemplas voor iedereen 
toegankelijk wordt met als waarschuwing: zwemmen op eigen risico. 

25 juli t/m 1 augustus 2021
Landgoed Gulbergen Nuenen - -Eindhoven
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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:

Voorkom onnodig afval.

Neem je eigen beker mee bij co� ee to go!

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 08-06-2021 EN 14-06-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Valeriaanlaan 8 Oprichten dakkapel voorzijde  
 woning
Strandbad Enode  Verwijderen hekwerk, plaatsen
(perceel C3717) tijdelijk hekwerk en aanleggen van 
 pad bij Strandbad Enode
De Doorn 2 Plaatsen aanbouw 
Lieshoutseweg 49 Oprichten woonhuis 
Perceel E8078,E8970 Ecologisch inrichten oever 
en E8079 Hooidonksche Beek 
Refeling 25 Plaatsen dakkapel voorgevel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 1B Wijzigen gevel 
De Tienden 21 Plaatsen handelsreclame op dak 
 en gevel 
Opwettenseweg 132 Verbouwen monumentale boerderij
Collseweg 23 Uitbreiden bedrijfsgebouw 
Dwerspad 2 en 2A Splitsen bovenwoning tot 
 2 appartementen 
Hoekstraat 40 Verwijderen tussenmuur 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Doorlopende collectevergunning 
 Kerk in Actie jaarlijks 
 21 t/m 27 november 
Enodedreef 3,  Horeca Laco Enode en
Sportlaan 4-6 Laco Nuenen Wijziging aanhangsel

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
08-06-2021 De Spijkert 19 Omgevingsvergunning 2e 
  fase oprichten woning en 
  aanleggen uitweg, 
  De Spijkert 19 Nuenen c.a.

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

OPENINGSTIJDEN    
IN ZOMERVAKANTIE
Gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie van week 31 t/m 35 (2 augustus 
t/m 3 september) zijn er aangepaste openingstijden voor 
de balies in het gemeentehuis in Nuenen. Het gemeente-
huis is alleen in de ochtend open van 8.30 uur tot 12.30 
uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdagmiddag 
en –avond (4, 11, 18, 25 augustus en 1 september). De 
gemeente werkt volledig op afspraak.

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

22 juni 2021 Commissie Ruimte
• Project Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid 

Bundelroutes Nuenen
• Vaststelling omgevingsvisie 
• Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS

23 juni Commissie Samenleving 
• Renovatie De Hongerman
• Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024
• Gezamenlijk toekomstperspectief op voorzieningen en 

evenementen SGE

24 juni 2021 Commissie Algemene Zaken
• Rioolhe¢  ng

29 juni 2021 Gecombineerde commissie
• Jaarrapportage projecten 2020
• Jaarrekening 2020

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

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
aanmelden voor: 
• Ruimte maandag 21 juni, voor 12.00 uur.
• Samenleving dinsdag 22 juni, voor 12.00 uur.
• Algemene Zaken woensdag 23 juni, voor 12.00 uur.
• Gecombineerde commissie maandag 28 juni, voor 

12.00 uur.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• het Energieloket Slim Wonen nieuw is;
• het loket van, voor, door bewoners van deze regio is;
• u gratis onafhankelijk en deskundig advies krijgt over 

verduurzamen;
• u gratis kunt aanmelden voor webinars;
• 21 juni: slimme isolatie; 
• 28 juni: woning quickscan workshop.
Voor meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl

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

Rabo Clubsupport helpt  
verenigingen en stichtingen 
sterker worden, juist nu! 
Het verenigingslandschap is aan het veranderen en door het coronavirus 
gaan veranderingen alleen nog maar sneller. Veranderingen in hoe we 
werken, reizen maar ook hoe we onze vrije tijd besteden. Deze verande-
ringen zorgen ervoor dat zaken anders gaan, anders moeten. 

Drijehornickels ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’   
worden bijgedrukt

Nieuwe oplage 1000 stuks
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De 
Drijehornick dat deze keer in het teken staat van ‘Nuenen-Gerwen-Neder-
wetten 200 jaar één gemeente’ heeft gretig aftrek gevonden. Alle geïnte-
resseerde inwoners konden bij de zeven supermarkten, het gemeente-
huis, Vincentre, Bruna en Primera-Risjamo een gratis exemplaar ophalen. 

De tweeduizend exemplaren, in 
full-colour gedrukt door drukkerij 
Messerschmidt, waren in een mum 
van tijd ‘uitverkocht’. Omdat er nog 
steeds vraag is naar het thema-
nummer van de Drijehornickels, 
heeft het bestuur van heemkun-
dekring De Drijehornick besloten 
de drukkerij opdracht te geven 
nog eens duizend exemplaren bij 
te laten drukken. Het streven is dat 
deze extra exemplaren vanaf za-
terdag beschikbaar komen. Ook 
nu weer GRATIS verkrijgbaar bij 
alle genoemde afhaalpunten. Bo-
vendien is er een mogelijkheid in 
het Heemhuis van De Drijehor-
nick, Papenvoort 15A, op dinsdag 
tussen 09.30 en 12.00 uur een 
exemplaar op te halen.

De omslag van het themanummer van 
de Drijehornickels ‘Nuenen-Gerwen-
Nederwetten 200 jaar één gemeente’.

Erik Jansen, coöperatief directeur bij 
Rabobank: “Onze missie is ‘growing a 
better world together’, een flinke be-
lofte die we doen. Maar als we dit 
klein maken, begint dat bij je in de 
buurt. Bij de club om de hoek. De lo-
kale verenigingen en stichtingen zijn 
en blijven ook naar de toekomst be-
langrijk voor onze samenleving en de 
verbinding daarvan. In je eigen club 
leer je namelijk op alle leeftijden, 
maar vooral als je jong bent, om te 
gaan met tegenslag en succes. Je 
leert er omgaan met anderen, maakt 
er vriendschappen en hier bouw je 
een netwerk op. Al deze elementen 
vormen ons in onze ontwikkeling als 
mens. 

Daarom richten we ons met het pro-
gramma Rabo ClubSupport op het 
structureel sterker, ondernemender 
en inclusiever maken van lokale 

clubs. Hierbij brengen we focus aan 
op het verbinden en samenbrengen 
van clubs. Zodat we door deze ver-
binding en het delen van onze kennis 
met elkaar, clubs figuurlijk rijker én 
toekomstbestendiger maken. 

Rabo ClubSupport ondersteunt met 
kennis en met financiële middelen. 
Voor de financiële ondersteuning 
zetten we onze jaarlijkse ClubSup-
port-campagne in. Onze leden bren-
gen dan stemmen uit op hun favorie-
te clubs. Het aantal ontvangen stem-
men bepaalt de hoogte van de finan-
ciële bijdrage voor de deelnemende 
clubs. Op deze manier ontvingen af-
gelopen jaar zo’n 4000 clubs een fi-
nanciële bijdrage doordat er ruim 
66.000 stemmen waren uitgebracht. 
In september van dit jaar start de 
campagne weer en gaan we in de re-
gio 1,5 miljoen euro verdelen. 

Daarnaast kent Rabo ClubSupport 
het onderdeel verenigingsonder-
steuning. Hierbij ondersteunen we 
clubs met kennis en netwerk. Zo or-
ganiseren we op diverse onderwer-
pen kennisbijeenkomsten waarbij 
clubs van Beek en Donk tot aan Reu-
sel en alles daartussenin samenko-
men. Maar ook intensieve 1 op 1 be-
geleiding is hierbij mogelijk. 

Onze wens als Rabobanken in Oost-
Brabant is dat clubs nog meer kijken 
naar de sociale, maatschappelijke rol 
die ze in hun omgeving kunnen ver-
vullen. Denk aan een sportclub die 
kijkt wat ze voor de vitaliteit van se-
nioren kunnen betekenen in hun 
wijk. Of voor kinderen die door ver-
schillende omstandigheden nu nog 
niet sporten. We zien dat veel clubs 
toegankelijk en laagdrempelig zijn. 
Hierdoor kunnen ze in veel gevallen 
meer maatschappelijke impact heb-
ben in de lokale omgeving dan ze nu 
doen. Aan deze transitie willen wij 
met Rabo ClubSupport heel graag 
een bijdrage leveren en samen met 
clubs, vanuit onze coöperatieve ach-
tergrond, de eerste stappen zetten.”

Ben jij een club met maatschappelij-
ke ambities? Kijk op de website:
rabo.nl/oostbrabant/rcs
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Alles voor een heerlijke Barbecue!

Japanse Biefstukpuntjes
.......................................................... 500 gram 8,95
Beef on Stock
“Biefstuk, ontbijtspek en marinade” 100 gram 2,75
Runder Rookvlees
“Super kwaliteit”  .............................. 100 gram 2,95
Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus ................... 7,50
Gegrilde Spare Ribs
.......................................................... 500 gram 5,95
Ook voor de Best Belegde Broodjes

zijn wij het juiste adres!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

TOPPER

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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INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

ZE ZIJN
BINNEN!BINNEN!

NIEUWE

Haring

heerlijk van vis
Parkhof 8 Nuenen   |   040 303 46 12   |   info@vanvis.nl   |   www.vanvis.nl

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?

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

VAKANTIEBEZORGERS
26 JULI T/M 2 SEPT

Rond de Linde is op zoek naar:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT
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Bibliotheek  
Dommeldal   
organiseert gratis 
online lezing   
over dyslexie
Dinsdag 22 juni, van 19.30 uur tot 
20.30 uur, kunnen belangstellen-
den deelnemen aan de gratis on-
line lezing: Grip op dyslexie.

In groep 3 leren kinderen lezen, de 
ene iets sneller dan de andere. Maar 
bij sommigen lijkt het lezen niet op 
gang te komen. Ze blijven letters ver-
draaien, gokken, blijven struikelen 
over woorden zoals de, het of een. Ze 
komen moe uit school of gaan er juist 
met buikpijn naar toe. Je ondersteunt 
je kind, oefent extra en blijft positief. 
Maar toch lijkt het niet te blijven han-
gen.

Hoe komt het dat sommige kinderen 
zoveel moeite hebben met lezen? Tij-
dens deze lezing neemt Almaz Wijkel 
vanuit haar eigen ervaringen je mee 
in de wereld van beelddenken en 
dyslexie. Ze gaat in op de vraag hoe 
dyslexie ontstaat en hoe je er grip op 
kunt krijgen.

Hoe werkt een Webinar?
Een Webinar is een online lezing die u 
thuis op uw computer, laptop, tablet 
of telefoon kunt volgen. Na aanmel-
ding ontvangt u een link naar de on-
line omgeving van Zoom. Als u op 22 
juni om iets voor 19.30 uur op deze 
toegezonden link klikt, wordt u auto-
matisch doorverwezen naar de On-
line Lezing: Grip op dyslexie.

Aanmelden
De toegang is gratis. Na aanmelding 
ontvangt u de link om deel te nemen 
via het programma Zoom. Meer infor-
matie en aanmelden via: www.biblio-
theekdommeldal.nl/activiteiten

Straatspeeldag Panakkers
Het animo voor de straatspeeldag in de Panakkers is nog nooit zo groot 
geweest als dit jaar. Over de afgelopen jaren zijn veel jonge gezinnen ko-
men wonen in de wijk en dus was het vorige week een levendige gezellig-
heid op de Sophiastraat. 

neer Jan. Verder konden de kinderen 
zich inschrijven voor twee activitei-
ten. In groepjes konden de kinderen 
een schatzoekersspel doen, Geoca-
ching. Daarnaast kon je een graffiti 
workshop volgen bij meneer Avith. 
Een poncho of schort moest worden 
aangedaan want bij graffiti gaat het 
er ruig aan toe. ‘Berenkuilse’ taferelen 
ontstonden en de graffitistoom hing 
in de straat, gecombineerd met en-
thousiasme en drive om een mooie 
schildering te maken. Ruim zeventig 
ijsjes werden uitgedeeld. Jong en 
oud heeft zich prima vermaakt. 

Het was schitterend zonnig weer en 
in de middag verzamelden ongeveer 
veertig kinderen zich met hun ou-
ders en andere volwassenen, om sa-
men eerst gezellig te picknicken op 
een kleedje op het veldje. De organi-
satoren hadden daarna een prachtig 
programma opgezet. Met een stem-
pelkaart konden de kinderen langs 
verschillende spelletjes zoals touw-
trekken, spijkerpoepen, sjoelen of 
touwtjespringen. Een springkussen 
was geregeld en kinderen konden 
zich laten schminken. De volwasse-
nen konden jeu de boulen met me-

Lorentz Casimir      
wint robotwedstrijd
Het First Tech Challenge-team van het Lorentz Casimir Lyceum won afge-
lopen zaterdag voor de tweede keer op rij de Inspire Award in de Neder-
landse finale van een wereldwijde robotcompetitie en dat is zeer uitzon-
derlijk. Deze award betekent een ticket naar Amerika, waar het ons land 
zou gaan vertegenwoordigen in Detroit. Voor de tweede keer op rij gaat 
die reis door de coronamaatregelen niet door.

teams mee. Daarvan bereikten 24 
teams de finale die zaterdag 5 juni 
vanwege de coronamaatregelen on-
line gespeeld werd. Het team van het 
Lorentz Casimir behaalde bij deze 
landelijke finale de 5e plaats. Maar 
het gaat om het behalen van de In-
spire Award en die verdient een team 
met teamwork en zijn bijdrage aan 
de First Community. Dat het team on-
danks de coronatijd enthousiast be-
zig bleef, contacten onderhield met 
de andere teams en zo een bijdrage 
eraan leverde dat de jeugd enthou-
siast wordt voor technologie en we-
tenschap, leverde een eerste plaats 
op. Eigenlijk hadden ze zich nu dus 
voor de tweede keer in Amerika mo-
gen meten met de rest van de we-
reld. Het is erg sneu dat dat weer niet 
doorgaat. Driemaal is scheepsrecht? 
Volgend jaar liggen er weer nieuwe 
kansen.

De ‘First Tech Challenge’ (FTC) is een 
wereldwijde wedstrijd waarbij robots 
volgens speciale regels met elkaar 
een competitie aangaan. ‘FIRST’ staat 
voor For Inspiration and Recognition 
of Science and Technology. Het is een 
non-profitorganisatie in de Verenig-
de Staten, die ieder jaar robotcompe-
tities organiseert voor scholieren 
over de hele wereld. In september is 
een groep van 13 leerlingen begon-
nen aan het bedenken en bouwen 
van hun robots. Die moesten dit jaar 
ringen verzamelen en in een doel 
schieten. Bij alle wedstrijdonderde-
len zijn punten te verdienen. Voordat 
de wedstrijden beginnen, moet ieder 
team een presentatie geven in het 
Engels over zijn teamactiviteiten en 
daarna gaan de robots de ring in.

Inspire Award welverdiend
Er doen landelijk zo’n 50 scholen-

Stichting Meedoen Nuenen bedankt alle sponsoren die bijgedragen hebben 
aan de viering van haar 1e lustrumfeest op 30 mei jl. Jullie bijdrage was voor 
alle deelnemers en vrijwilligers een hele leuke en hartverwarmende verras-
sing, dank jullie wel!

Stichting Meedoen Nuenen bedankt alle sponsoren die bijgedragen hebben 

GESLAAGD VOOR GEFELICITEERD DOOR:
Lieke Bastiaansen Havo, Novalis College Je bent een topper. Op naar de volgende  
  uitdaging. Wij zijn trots op je. 
  Liefs, oma Margriet en opa Peter. 
Jessie van Nuenen   Vwo, Eckart College  Profi ciat van je trotse papa en mama 
Nikki de Waart Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Oma Verhoeven 
Alya Salden 2-talig Vwo, Stedelijk College Eindh. Mattie en Wendy Salden 
Fabian van Well Vmbo-T, Dr. Knippenbergcollege Frank, Robin en Ciske 
Floor van Elden  Havo, Eckart College Van harte gefeliciteerd, papa en mama
Jara Houbraken Havo, Lorentz Casimir Lyceum Gefeliciteerd met je diploma Jara! We zijn  
  heel erg trots op jou!! Papa, mama en Sven
Teun Hendriks Havo, Eckart College Huub, Mieke, Maartje, Tim, Joris, Tyra
Amy Beekmans Vmbo-T Hoera Amy geslaagd! Gefeliciteerd 
  x Je trotse zus! Juliette Beekmans
Sanne Rooijakkers Vmbo-T, Rooi Pannen Van harte gefeliciteerd. Veel liefs, 
  Alfred, Monique en Tess Rooijakkers
Hester Neijmeijer Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Wilbert, Angela, Lucas en Kris, Marieke 
  en PJ, Petra, Nout en Geertje.
Floor van Leeuwen Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Wilbert, Angela en Hester 
Susan Bouwkamp Vwo, Eckart College  Van harte gefeliciteerd!! Van oma 
Elmer van Kuyk Vmbo-T, Eckart College Wij zijn trots op Elmer van Kuyk! Liefs, 
  Milan, Dagmar, papa en mama xxx 
Sage Kanters Vmbo-T, Nuenens College Wij zijn trots op jou! Ome Andre, Tante Myra,
  Noah, Jade en Finn
Sverre de Bart Havo, Lorentz Casimir Lyceum Wij zijn Super trots op jou, gefeliciteerd!  
  Papa, Mama, Myron en Scott
Bram van Abel Vwo, Lorentz Casimir Lyceum Ronald Marinka Iris
Nina Smeets Vwo, Eckart College  Ze heeft het ondanks een zware en  
  verdrietige tijd mooi en knap afgerond!  
  Jos, Coran en Koen* Smeets
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Gemeente Nuenen 

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 dins-
dag 8 juni 2021 een controle uitge-
voerd op twee maneges in de ge-
meente Nuenen. De controle was 
een gezamenlijke actie van politie, 
gemeente, veiligheidsregio en om-
gevingsdienst en Enexis.

Bevindingen controle
De controle vond overdag plaats en 
was gericht op brandveiligheid, mi-
lieu, dierenwelzijn en bouwtechni-
sche veiligheid. Tijdens de controle 
verleenden de eigenaren volledige 
medewerking en werden er geen 
grote misstanden aangetroffen. Er zal 
nog wel verder onderzoek plaatsvin-
den naar de constructie van een aan-
tal gebouwen. Er heeft een verbou-
wing plaatsgevonden zonder ver-
gunning. Dit leidt nog tot een nacon-
trole.

Leefbaarheid en veiligheid 
vergroten
Het doel van dergelijke controles is 
het vergroten van de leefbaarheid en 
veiligheid in de gemeente. Door deze 
controles gezamenlijk met andere 
overheidsinstanties uit te voeren 
worden in één keer verschillende 
misstanden aangepakt. Bij geconsta-
teerde overtredingen maken de uit-
voerende partijen een einde aan de 
illegale situatie en proberen zij her-
haling daarvan te voorkomen. Zo kan 
bijvoorbeeld een dwangsom opge-
legd worden.

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Ik snap het wederom niet meer… 
Twee weken geleden stuurde ik een ingezonden brief, omdat ik de hele ontwikkeling 
rondom de binnensportmogelijkheden niet meer snapte. Nu snap ik de situatie rondom 
Strandbad Enode niet meer…Iedereen met kleine en opgroeiende kinderen wil met dit 
warme weer toch zijn kinderen veilig - onder toezicht - kunnen laten spelen in en rondom 
betrouwbaar en schoon water. Wat is er nou geschikter dan ons strandbad Enode?
Vorig jaar dreigde Enode kort voor het begin van het seizoen dicht te gaan doordat de 
overeenkomst tussen de gemeente en de uitbater niet werd verlengd. Op het laatste 
moment heeft de gemeenteraad een gesloten strandbad weten te voorkomen. Wat 
schetst mijn verbazing? Dit jaar dreigde hetzelfde… Sterker nog, het mooie weer breekt 
aan, eindelijk mogen we weer na een ellendig corona jaar, staan er hekken om het 
zwemwater! De aanleiding: een impasse tussen uitbater en wethouder Pernot van de 
gemeente Nuenen. En wie is er de dupe? Wij inwoners. Wederom! 
De wethouder bedacht een tussenoplossing. Wild zwemwater. Wel schoon zwemwater 
dankzij controle door het Waterschap, maar zonder toezicht en dus niet veilig genoeg 
om onze kinderen in te laten zwemmen. Een motie afkomstig van de Combinatie en 
VVD werd ingediend, met naar verwachting de nodige steun, werd afgelopen donder-
dag in de raad besproken. We willen immers dat we veilig kunnen zwemmen, we willen 
onze kinderen op de fiets zonder begeleiding alleen naar het bad laten gaan, zonder 
dat we ons zorgen hoeven te maken. 
Het debat in de raad mondde uit in een oneigenlijke discussie over ambitieuze plannen 
rondom ons strandbad. Een welles/nietes spelletje, met onduidelijke kostenplaatjes die 
wel eens zoals we wel kennen, aanvankelijk fors negatief kunnen uitvallen voor de ge-
meente. En wie is er de dupe? 
Wij, de gebruikers! En dus kunnen we er niet vanuit gaan dat er veilig gezwommen kan 
worden. We kunnen niet onze kinderen op de fiets zonder begeleiding naar het bad la-
ten gaan. 
Wild zwemwater klinkt misschien goedkoop, maar dat is het zeker niet! Extra aanpas-
singen, (achterstallig) onderhoud en het schoonhouden van het terrein zal de komen-
de 3 jaar naar verwachting zo’n € 160.000,- gaan kosten. Wat het laten uitbaten van 
Enode door Laco -of een andere partij- kost of oplevert, blijft echter onduidelijk. Er zijn 
diverse bedragen genoemd, maar niemand, niet de wethouder, noch de uitbater laat 
zich daar helder over uit.
Ik wil graag dat mijn zoontje zelf, met zijn vriendjes, naar Enode kan fietsen. Dat hij 
daar veilig, met toezicht kan zwemmen, spelen en genieten. Dat hij een lekker ijsje of 
frietje kan eten en ’s middags weer veilig thuis komt. Ik heb geen behoefte aan feesten-
de, overlast bezorgende jongeren, een verloederd strandbad en alsnog een gepeperde 
rekening voor de inwoners van Nuenen.

Alex Appel, De Vroente 97 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 brievenFysiotherapie Nuenen    
10 jaar
Door Mariët Jonkhout

Aan de buitenkant van het opvallende pand aan de Vincent van Goghstraat, 
hangen ze al een paar weken: de spandoeken met daarop ‘Fysiotherapie 
Nuenen 10 jaar’. “Een heuse mijlpaal”, vertelt Marga Daniels hierover. “Dat 
had ik tien jaar geleden niet durven dromen. 

Neem bijvoorbeeld deze tijd van co-
rona. Naast alle aanpassingen die we 
in de praktijk hebben moeten doen, 
krijgen we nu ook mensen voor be-
handeling met restverschijnselen 
van het virus. Hun begeleiding vergt 
een speciale aanpak en een aantal 
van ons heeft zich inmiddels hierin 
gespecialiseerd. 

Ik had tien jaar geleden niet durven 
dromen dat we nu hier staan: een 
bloeiende praktijk, met bijna alle 
specialisaties, waaronder Manuele 
therapie, Geriatriefysiotherapie, Kin-
derfysiotherapie, Oedeemtherapie, 
Sportfysiotherapie en Oncologie fy-
siotherapie. Daarnaast bieden we 
bijzondere behandelingen als dry 
needling, echoscopie en shockwave 
aan. We werken met een gemoti-
veerd team waaronder vrijwel geen 
verloop is. Dat laatste zegt ook wel 

Voordat we hier begonnen als Fysio-
therapie Nuenen, waren we twee 
aparte praktijken: een aan de Wede-
rikdreef en een in de Vank. Omdat 
beide adressen een andere bestem-
ming kregen, moesten we alle twee 
op zoek naar een nieuwe locatie en 
we besloten op dat moment als prak-
tijken samen te gaan en onze specia-
lisaties te bundelen. We hebben best 
lang gezocht naar de juiste plek voor 
de nieuwe praktijk en die vonden we 
uiteindelijk in dit prachtige en mar-
kante gebouw aan de Vincent van 
Goghstraat.

Het pand stond tien jaar geleden gro-
tendeels leeg en we hebben met de 
eigenaar goede afspraken kunnen 
maken. Tevens spraken we af dat als 
er nog in het pand aanwezige huur-
ders zouden vertrekken, wij interesse 
hadden in uitbreiding van onze prak-
tijkruimte. En zo gebeurde het dan 
ook en anno nu huren we het hele 
pand. We beschikken over een prach-
tige fitnessruimte op de eerste ver-
dieping, waar we ook groepslessen 
geven en we hebben een speciale 
ruimte voor kinderfysiotherapie. In 
de loop der jaren is ook ons team ge-
groeid. In 2011 zijn we gestart met 7 
fysiotherapeuten. Inmiddels werken 
we met 14 fysiotherapeuten en heb-
ben we vrijwel alle specialisaties on-
der een dak.

Kwaliteit
Naast onze eigen fysiotherapeuten, 
werken hier ook diverse andere para-
medici zoals een psycholoog, een po-
dotherapeut, acupuncturist, psycho-
motorisch kindertherapeut en een 
echoscopist. Om alles in goede banen 
te leiden, vallen we terug op onze drie 
secretaresses. Het was nooit ons stre-
ven om heel groot te worden want we 
willen als team staan voor kwaliteit. 
Word je te groot dan is dat misschien 
niet meer te behappen. We hebben 
nu allemaal de neuzen dezelfde kant 
op staan en we willen te allen tijde 
up-to-date kunnen blijven wat be-
treft nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van fysiotherapie.

Wethouder van Brakel pro� leert zich 
als ingehuurde beroepswethouder
In de raadsvergadering van 3 juni werd door de VVD een vraag gesteld aan wethouder 
van Brakel mbt een ingekomen stuk : Brief Bp Rullen - Onzorgvuldige besluitvorming - 
verzoek tot heroverweging en plannen on hold.
Het handelt hier over de ruimte voor ruimte woningen die op Rullen zullen worden ge-
bouwd en waar veel bezwaar tegen is. Op 29 april werd hier een besluit over genomen 
door de raad, waarbij wethouder van Brakel (bewust?) de stemming heeft beïnvloed 
dmv het inbrengen van onjuiste informatie. De bezwaarmakers geven in hun brief aan 
dat de wethouder inmiddels erkent dat ze onjuiste informatie heeft aangedragen en 
vragen of de raad deze beslissing wil heroverwegen om zo een gang naar de raad van 
state te voorkomen.
Van Brakel antwoordt hierop dat de raad een democratisch besluit heeft genomen. De 
raad heeft volgens haar alle informatie gehad om een goed besluit te kunnen nemen. 
Ze is er ook van overtuigd dat er goed getoetst is en dat men zich daarom maar richting 
de raad van state moet vervoegen. Ze gaat daarbij dus volkomen voorbij aan de kern 
van de vraag: de raad KON geen GOED besluit nemen, want HAAR INFORMATIE klopte 
niet. In contact treden met bewoners vind ze niet nodig en zich echt verdiepen in het 
probleem (aantasting van de cultuurhistorische waarde van Rullen) wil ze niet. Zij is 
daarmee verantwoordelijk dat een prachtig en uniek gehucht wat al honderden jaren 
in deze vorm bestaat in enkele jaren totaal verprutst wordt.
Het CDA is hier mede verantwoordelijk voor en kon dit verwachten met een ingehuurde 
beroepswethouder. Het past ook perfect in het plaatje van de landelijke CDA waarbij 
de D van democratie ver te zoeken is.

Naam en adres bij de redactie bekend

Tussentijdse rapportage en 
kadernota in gemeenteraad
Van de redactie

Dries Kuperus is donderdag 10 juni geïnstalleerd als raadslid van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Hij is opvolger van Groen-
Links-raadslid Tineke Wieringa, die 3 juni wegens gezondheidsredenen 
afscheid heeft genomen. De drie agendapunten (tussentijdse rapporta-
ge, kadernota en motie over strandbad Enode) leverde zo’n vier uur ver-
gaderen op. Op de site van de gemeente kunnen de beraadslagingen in-
tegraal beluisterd en bekeken worden.  

plete raad ging akkoord met dit 
voorstel.

Kadernota 2022
De Nuenense gemeenteraad is bezig 
met het vormgeven van de kadernota 
2022. Dit kan gezien worden als een 
wensenlijstje van de raadsfracties. De 
nota is een aanzet voor de gemeente-
begroting 2022 en voor de meerjaren-
raming 2023-2025. De volgende ka-
ders worden in de nota genoemd: 
wijkgericht werken, doelgroepenbe-
leid (zoals inspelen op vergrijzing van 
Nuenen), inventarisatie behoeften 
aan accommodaties, langdurige me-
tingen van de intensiteit van verkeer, 
centrumvisie en kwaliteit openbaar 
groen. De fractie van D66 ging niet ak-
koord met dit raadsvoorstel.

Tekort van ruim half miljoen
De gemeenteraad krijgt tweemaal 
per jaar een tussentijdse rapporta-
ge over financiële ontwikkelingen 
en ook over de voortgang van be-
langrijke projecten. In de begroting 
van het boekjaar 2021 is het bere-
kende tekort van ruim een half mil-
joen euro gewijzigd. Het doel van 
de tussentijdse rapportage voor-
jaar 2021 is om de raad op hoofdlij-
nen te informeren over financiële 
ontwikkelingen en de begroting 
van het lopende boekjaar daarop te 
wijzigen, zodat de begroting up-to-
date is. Op een jaarbegroting van 
50 miljoen euro is een tekort van 
een half miljoen slechts een klein 
deel: 1%, aldus een berekening van 
wethouder Joep Pernot. De com-

wat over ons als praktijk. Ik ben er 
trots op dat we dit met een hecht 
team van fysiotherapeuten en ande-
re paramedici hebben bereikt. Al 10 
jaar merken we dat mensen in Nue-
nen en omgeving de weg naar onze 
praktijk weten te vinden.”

Groen dak       
aanleggen
Een groen dak is een dak met plantjes. Dit biedt binnenhuis voordelen en 
daarnaast kun je hiermee een steentje bijdragen om de negatieve gevol-
gen van klimaatverandering te verminderen.

aantrekt en zo de bestuiving bevor-
dert. Beplanting zuivert de lucht. 
Groene daken verlagen de omge-
vingstemperatuur wat fijn is bij een 
hete zomer. Dit maakt ook zonnepa-
nelen efficiënter. Een groen dak 
houdt de warmte meer buitenshuis 
door de isolerende werking. In de 
winter werkt dit weer positief door-
dat de warmte binnen wordt gehou-
den wat in de stookkosten kan sche-
len. En de isolerende werking geldt 
ook voor geluid. 
Vooral platte daken zijn geschikt, 
zoals garages of schuren. Het dak 
moet enig gewicht kunnen dragen 
en je zult het dak altijd moeten in-
specteren of het geschikt is voor be-
groeiing. Een groen dak is niet goed-
koop (50-130 euro per m2) maar door 
de voordelen wat betreft stookkos-
ten, woonwaarde en duurzaamheid, 
haal je een deel van de investering er 
over een aantal jaren zeker wel uit. 
Op internet is veel informatie te vin-
den over het (zelf ) aanleggen van 
een groen dak. 

De zomers zijn steeds warmer en de 
winters strenger. De regenbuien zijn 
heftiger. De temperatuur in de be-
bouwde kom neemt toe. Al een paar 
keer dit jaar heeft het in Nuenen zo 
hard geregend dat de straten onder-
liepen, het riool kan dit niet allemaal 
ineens behappen. Men wordt over 
het algemeen steeds meer bewust 
van het feit dat wij een rol spelen in 
de klimaatverandering en dat we 
hierin het tij een beetje kunnen ke-
ren. Zo worden huizen steeds duur-
zamer gebouwd. Ook door het aan-
leggen van een groen dak kun je bij-
dragen aan een betere leefomge-
ving. Een dak kun je bedekken met 
plantjes, bijvoorbeeld sedum, een 
bloeiend sterk vetplantje dat niet te 
diep wortelt en weinig onderhoud 
nodig heeft. Ook kun je het dak laten 
begroeien met kruiden, mossen, 
grassen of zelfs bomen. Groen geeft 
ontspanning in het algemeen en ver-
groot de leefbaarheid.

Voordelen
Een groen dak buffert regenwater en 
geeft het water minder snel af waar-
door het riool minder belast wordt bij 
een hoosbui. Het dak wordt door de 
vegetatie beter beschermd tegen 
weersinvloeden en gaat daardoor 
langer mee. Verder is een groen dak 
goed voor de biodiversiteit omdat 
het vogels, vlinders, insecten en bijen 
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T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

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

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

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen

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

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

ZONDAG OPEN
LAATSTE VERKOOP DAG ASPERGES 

ZATERDAG 26 JUNI

Aanmelden: tvdelissevoort.nl

q Lidmaatschap voor juli, augustus en september   
om tennis en padel te kunnen spelen. 

q Kosten: Senior € 40, Junior € 20.
q Speciale introductie sessies voor padel, en 

wekelijkse tennis toss avonden
q Na de ZomerChallenge de mogelijkheid om lid te 

worden van  TV de Lissevoort                          
tegen gereduceerd tarief                                                 
(3 maanden gratis)

Junior 
€20

Senior 
€40Tennis en Padel 

ZomerChallenge
TV de Lissevoort

CARPACCIO MET PARMEZAANSE KAAS, 
TRUFFELMAYONAISE & PIJNBOOMPITTEN 

OF
ZALMTARTAAR MET KERRIE-LIMOENMAYONAISE

***
ASPERGESOEP

OF
BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES

***
CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS

OF
KABELJAUWFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM 

***
CARAMEL-CHEESECAKE MET MOKKA CRUNCH

€ 22,50

1 DAG VAN TE VOREN BESTELLEN
BEZORGTIJDEN IN OVERLEG

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

HET UITGEBREIDE ARRANGEMENT 
KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Aspergesoep
ONZE TOPPER SINDS JAREN 

PER LITER VERKRIJGBAAR € 10,-

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 20,00

BORRELPLANK VERNIEUWDE VERSIE (2 PERS.) € 29,50
BRUNCH 1 € 17,50 / BRUNCH 2 € 25,00

LUNCH BESTELLEN TOT 11.00 UUR
BEZORGING 11.00 - 12.00 UUR

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!

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

VANAF 16 JUNI WEER ELKE WOENSDAGAVOND 
GEOPEND VOOR MENU EN À LA CARTE

DINER BESTELLEN TOT 17.00 UUR
BEZORGING VRIJDAG EN ZATERDAG 

17.00 - 19.00 UUR

Vaderdag Menu

€ 21,50
DRIE-GANGENMENU

€ 24,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie-of Viergangen 
Maandmenu

KIPCOCKTAIL
OF

SALADE MET PERZIK EN MOZZARELLA
OF

ASPERGESOEP 
OF

BOUILLON MET FIJNE GROENTEN
***

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

KABELJAUWFILET MET BANAAN EN AMANDEL
OF

ZOMERSE CURRY (VEGETARISCH)
***

AARDBEIENCHEESECAKE
OF

CHOCOLADEMOUSSE MET ORANJE GANACHE
OF

YOGHURT MET AARDBEIEN

BEZORGING € 19,50 / € 22,50
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“Ja hoor we lopen de home editie 
wandel 4 daagse in Nuenen” 

vertelt Eva Geerings. “
Onze 11 kinderen Fenne, Julian, 

Thijmen, Noah, Jesse, Cas, Rhode, 
Saar, Lot, Elise, en Amélie 
uit Nuenen hebben zeker 
een medaille verdiend”.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

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

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

26 en 27 juni 

Twaalf Tuinen Tocht: 
door Nuenenaren, voor Nuenenaren

1907 Verschuiving 
centrum Gerwen naar de Heuvel

Het centrum van Gerwen is de Heu-
vel. Daar staat sinds eeuwen de kerk, 
daar is de school, het gemeenschaps-
huis en de horeca. Het lijkt alsof dit al-
tijd zo geweest is, maar deze schijn 
bedriegt.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Om mee te kunnen doen aan de 
Twaalf Tuinen Tocht van 26 en 27 juni 
is een stempelkaart nodig. Daarmee 
kun je bij de tuinen binnen komen. 
Kaarten kunnen worden opgehaald 
bij Nune Ville aan Berg 24 van 10.00 - 

16.00 uur op donderdag 24, vrijdag 25, 
zaterdag 26 en zondag 27 juni.

Je krijgt bij elke tuin een aparte stempel. 
Met een volle stempelkaart kan dit week-
end een tuinplant of bloem worden op-

gehaald in de Domineestuin op Berg 
26. Deze zijn gesponsord door de lo-
kale Nuenense tuincentra. In een 
aantal tuinen kan ook worden geno-
ten van muzikanten, dichters, koren 
en kunstenaars. 

U bent te gast bij tuineigenaren dus 
tijdens de tocht gelden er regels!

•  Betreden van de tuinen is op eigen 
risico, dus pas op met kinderen bij 
vijvers.

•  Kijk uit dat je geen takken afbreekt 
of bloemen vertrapt.

•  laat geen afval in de tuinen achter.
•  Fietsen buiten de tuinen parkeren 

of een straat verderop als er dicht-
bij geen plaats is.

•  Er zijn géén toiletten beschikbaar, 
dus voor wc bezoek: ga naar je eigen 
huis of sponsor de lokale horeca.

•  Houd je aan de coronamaatrege-
len, dus houd 1,5 meter afstand!

•  Honden zijn niet toegestaan!

Daar komt u voor naar Stiphout!

Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 - 523271

Ma 13.00-17.30 • Di t/m Vr 9.30-17.30 • Za 9.30-17.00

Start van 
onze modeweken 
met méér........

betaald u minder
1 stuk 25%
2 stuks 30%

3 stuks én méér 40%

Het Speelhuis opent theaterseizoen 
met een voorstelling en monument 
voor Bert Kuijpers
Op 9 maart 2021 overleed, midden in coronatijd, Bert Kuijpers. Docent, 
taalkunstenaar, (stads)dichter, cabaretier, Keijoloog en nog veel meer. 
Bert is van enorme betekenis geweest voor kunst en cultuur in Helmond 
en ver daarbuiten. Dat willen Udo Holtappels en John van der Sanden in 
samenwerking met Het Speelhuis graag laten zien met een eerbetoon in 
de vorm van een voorstelling genaamd Voorbij Bert. Carat schenkt een 
monument voor Bert aan de stad. 

‘Het is mooi om te zien hoe een aan-
tal liedjes de tand des tijds hebben 
doorstaan. Met groot genoegen 
hebben we een selectie gemaakt uit 
zijn rijke oeuvre.’ Aldus Udo Holtap-
pels.

Monument 
Udo Holtappels, John van der San-
den en Jochem Otten (directeur van 
Het Speelhuis) vonden dat nog niet 
genoeg en zochten contact met Ca-
rat. Zij waren direct overtuigd dat 
Bert een monument moest krijgen in 
zijn geliefde stad. Omdat Bert goed 
bevriend was met beeldend kunste-
naar Willem van der Velden en regel-
matig met hem heeft samengewerkt, 
zou Bert het een eer hebben gevon-
den wanneer juist Willem een beeld 
voor hem zou maken. En zo zal ge-
schieden. 

50 jaar theater
Een eerbetoon, bestaande uit liedjes, 
teksten en gedichten van Bert. Met 
medewerking van ervaren en jonge 
(klein)kunstenaars, in zijn eigen thea-
ter Het Speelhuis. In Voorbij Bert la-
ten we zien hoe hij met zijn teksten 
en verhalen de tijd prachtig spiegel-
de, oud en jong verbond en inspi-
reerde, van carnaval tot literatuur. 
Het publiek ziet een dwarsdoorsnede 
uit het werk van de cabaretier, dat 
meer dan een halve eeuw overspant, 
maar dan in een nieuwe jas. 

Aanmelding voor    
Burendag 2021 van start
De inschrijving voor Burendag 2021 is van start gegaan. Vanaf nu kan ie-
dereen die zijn buren beter wil leren kennen een Burendagactiviteit aan-
melden via Burendag.nl. Voor de 16e keer organiseren Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds deze dag om ervoor te zorgen dat buurten socialer en vei-
liger worden. Dit jaar valt Burendag op 25 september. Ook bij deze editie 
staan gezondheid en veiligheid voorop. Met de huidige versoepelingen in 
het achterhoofd hopen de organisatoren echter dat Burendag dit jaar weer 
zoveel mogelijk als vanouds samen met elkaar gevierd kan worden. 

lijk is en dat we Burendag misschien 
zelfs weer als vanouds kunnen vieren, 
maar niets is met zekerheid te zeggen. 

‘Behoefte aan écht contact’
John Brands, algemeen directeur Ja-
cobs Douwe Egberts Nederland; “Met 
Burendag brengen we al meer dan 15 
jaar mensen bij elkaar. Dat is belang-
rijk, want als buren elkaar goed ken-
nen, zijn zij vaker bereid elkaar de 
helpende hand of een luisterend oor 
te bieden. Dat hebben we tijdens de 
coronacrisis ook gezien; buren ston-
den voor elkaar klaar. We hebben al-
lemaal behoefte aan écht contact, nu 
misschien wel meer dan ooit. We ho-
pen dan ook dat we deze Burendag 
weer veel mensen kunnen stimule-
ren om verbinding met elkaar en met 
de buurt op te zoeken.”

Buren kunnen via Burendag.nl een 
aanvraag bij het Oranje Fonds indie-
nen voor een financiële bijdrage van 
maximaal 400 euro voor hun Buren-
dagactiviteiten. Om hiervoor in aan-
merking te komen moet de activiteit 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn te vinden op Burendag.nl

Burendag is ontstaan vanuit de ge-
dachte dat buurten gezelliger, socia-
ler en veiliger worden als buren elkaar 
kennen. Nu we door de coronacrisis 
nog meer tijd in onze eigen buurt 
doorbrengen dan voorheen, is dat 
nog belangrijker geworden. Buren-
dag biedt iedereen in Nederland een 
mooie gelegenheid om op een laag-
drempelige manier in contact te ko-
men met hun buren. Zo kan iedereen 
ontdekken wie er in zijn of haar buurt 
woont en wordt tijdens Burendag 
vaak de basis gelegd voor nieuwe 
contacten. Zo kan één dag een effect 
hebben dat veel langer duurt.

Veilig
Dat iedereen op een veilige en verant-
woorde manier deelneemt aan Buren-
dag is voor de organisatoren ook dit 
jaar van groot belang. Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds roepen alle deel-
nemers dan ook op zich tijdens Buren-
dag aan de dan geldende corona-
maatregelen te houden. Op de web-
site en social media kanalen bieden de 
organisatoren hier de komende tijd 
tips en inspiratie voor. De hoop is dat 
er eind september weer meer moge-

Spinningmarathon    
Feel � t Center!
Ben jij ook zo blij dat de sportscholen weer open zijn? En hou je van fiet-
sen, of van lekker samen sporten voor het goede doel? Dan is dit de uitda-
ging voor jullie! Doe 18 juli mee met de Vantesstic spinningmarathon en 
help mee om een rolstoelbus voor Tess bij elkaar te fietsen!

van 5 uur te fietsen. Dat kan in je een-
tje (voor hele sportievelingen) maar 
mag ook samen als groep.
Inschrijfgeld bedraagt 15 euro per 
fiets per uur maar je kunt je natuurlijk 
extra laten sponsoren door je omge-
ving zodat de bus voor Tess nog eer-
der bij elkaar gespaard is!
Tijdens de spinningmarathon zullen 
tal van activiteiten op het Feel fit ter-
rein plaatsvinden; er is een groot ter-
ras om iets te drinken of eten, live 
muziek door lokale bekende zangers, 
springkussens voor de kids, dus ge-
noeg vermaak voor jou en iedereen 
die jou wil komen aanmoedigen!

Voor meer informatie mag je ons al-
tijd een berichtje sturen op vantess-
tic@gmail.com of je kunt ons volgen 
op facebook.com/vantesstic. Hope-
lijk zien we je op 18 juli bij de spin-
ning marathon!  

Tess is onze lieve 2-jarige vriendin die 
geboren is met SMA-2, een spierziek-
te waardoor zij altijd aan een rolstoel 
gebonden zal zijn. Om haar wereld 
groter te maken zijn haar familie en 
vrienden in actie gekomen om een 
rolstoelbus bij elkaar te sparen. En jij 
kunt ook helpen door mee te fietsen!

Met zijn vijven ieder een uur, of lijkt 
een hele marathon van vijf uur jou 
wel wat? Samen met vrienden, 
sportfanaten, collega’s of familie? Het 
kan allemaal! De spinninglessen wor-
den op 18 juli gegeven door de Feel 
Fit Center instructeurs op het terrein 
aan de Sportlaan in Nuenen van 
11.00 tot 16.00 uur tijdens de Van-
tesstic actiedag. 

Hoe werkt het:
Je schrijft je in via Vantesstic@gmail.
com om 1,2,3,4 of de hele marathon 

Spinningmarathon    

Ben jij ook zo blij dat de sportscholen weer open zijn? En hou je van fiet-

Opening theaterseizoen
Otten ziet het monument naast een 
eerbetoon aan Bert Kuijpers ook als 
een ode aan creatieve makers. Door-
dat zij nooit kunnen stoppen, kun-
nen wij ons altijd blijven verwonde-
ren. Een symbolisch begin van een 
bijzonder nieuw seizoen waarin de 
makers weer volop podium zullen 
krijgen. In het weekend van 4 en 5 
september staat Het Speelhuis in het 
teken van de stadsdichter. Met twee 
voorstellingen, één op zaterdag-
avond om 20.15 uur en één op zon-
dag, om 15.00 uur. Kaarten kosten 
€15,- en zijn nu verkrijgbaar via www.
theaterspeelhuis.nl 

Inmiddels is bekend dat de voorstel-
lingen hard gaan. Zaterdagavond 4 
september om 20.15 uur is al volledig 
uitverkocht. Daarom is besloten een 
extra voorstelling toe te voegen op 
zondagavond 5 september om 20.15 
uur.
www.theaterspeelhuis.nl 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 24

Horizontaal: 1 zitting 6 periode voor Kerstmis 11 personal computer (afk.) 
12 staatsvorm 14 winterpeil (afk.) 16 steekschuim 18 opschudding 19 eetgerei 21 profeet 
22 afgepaste hoeveelheid 24 miljardste deel 25 vestibule 26 pl. in Frankrijk 27 vochtig 
29 voormalig staatsbedrijf 30 Griekse letter 32 pl. in Japan 34 en wel (afk.) 
35 kadastraal inkomen (afk.) 37 scherp 40 verkleurd 44 korenzeef 46 wolvlokje 47 opstootje 
48 kluit 50 overal 52 op grote afstand 54 indianentent 55 aangehaalde lus 57 golfterm 
58 toonbank 59 eb en vloed 60 overheersen 63 United Kingdom 64 afgrond 65 overvloed.

Verticaal: 1 spectrum 2 zangstuk 3 landtong 4 Communistische Partij 5 werelddeel 
6 ronde platte pet 7 dat is (afk.) 8 huid 9 ontschorsen 10 Nederlander 11 grootspraak 
13 vrucht 15 ineens 17 graanpakhuis 20 vader 22 deel v.d. week 23 sluis 26 voordeel 
28 hijstoestel 31 klap 33 kolenemmer 36 schildergerei 37 knevel 38 ten opzichte van 
39 cement 40 geestelijke 41 onverschrokkenheid 42 as 43 witvis 45 zonder ophouden 
49 verdovend middel 51 trend 53 sportterm 54 deel v.h. gebit 56 speelgoed 
58 dierenmond 61 megaton (afk.) 62 serie.

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

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

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

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

Oplossingen wk 23
M W B E N U L A A N M A

A A L W B U I T Z E T A

G S A U K I E Z E L G F

I D U O N A A T E T A D

S R W B O G S T R I Z E

T O E A E Y E T L M E K

R G M N S K N O I M G P

A E D M T E N T Z E I L

A R E I I G M I A R T A

T R U C A G E G I L O A

S L E M U S E A R U P T

F R K A T E R N E I E H

R E N D I 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.

ABSURD
ALBUM
AMPEL
AORTA
APERT
ATLEET
BUNZING
CHROOM
ECARD
FIRMA
GEESTGROND
GRAAN
HOEZEE
KELTEN
KOKHALZEN
MAANZIEK
ONREIN
OPPERHOOFD
ORDNER
PETUNIA
POEDOE
PORTO
RUIKER
SANERING
TEUGE
TOPTRAINER
TURNER
VETPOT
WEIDEBLOEM

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

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

6 8 9 2
5 1

4 3
5 7 6 8

2 8 6 3
8 3 1 2

2 5
1 6
3 7 2 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 22, Sophie Houwen, Nuenen.
Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

LIESHOUT 

Badmintonnen bij BCL wéér 
stapje makkelijker
Badminton Club Lieshout heeft een einde gemaakt aan de omslachtige 
vooraf-inschrijfprocedure. Leden die willen komen spelen kunnen voor-
taan gewoon komen en zich bij de deur aanmelden. Reserveren mag im-
mers, bij de huidige coronarichtlijnen, aan de deur en hoeft niet vooraf. 
Met deze stap wordt weer een stapje richting een ‘normale’ badminton-
avond gezet. 

of een mail naar het secretariaat 
moesten ze vooraf kenbaar maken 
dat ze kwamen en wanneer ze wilden 
spelen. Het bestuur heeft die regel 
nog eens naast de coronarichtlijnen 

Ter plekke inschrijven
Tot op heden moesten de leden van 
BCL zich vooraf aanmelden om te ko-
men sporten. Via een link op de site 

Plantwerk   
buitendag
Kom kijken, genieten en inspiratie op 
doen in de showtuin van Kwekerij 
Plantwerk!
Zaterdag 19 juni, 10.00-17.00 uur, Kwe-
kerij Plantwerk, Eeneind 32 Nuenen.

Afsluiting Opwettenseweg Nuenen
Nuenen breidt uit en dat is goed nieuws. Uitbreiding brengt ook veranderingen met 
zich mee, zoals het wegennet. Kunnen bestaande wegen de extra drukte aan? Moe-
ten we hiervoor bestaande wegen aanpassen en/of moeten er nieuwe wegen ge-
maakt worden?

Dit is ook een issue voor Nuenen en met name voor de Opwettenseweg. Recent is er 
besloten om de Opwettenseweg op termijn, aan het einde richting Wolvendijk, af te 
sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zodat alleen voetgangers en fietsers 
van deze weg gebruik kunnen blijven maken. Buiten het feit dat er inwoners aan de 
Opwettenseweg blij zijn met deze afsluiting zijn er ook nog heel veel inwoners van 
de Opwettenseweg, en de daaromheen liggende straten, zoals de Geldropsedijk, 
Wettenseind, Vorsterdijk, Boord, Meierijlaan, Laan door de Panakkers etc, die dit met 
lede ogen aanzien.

De Opwettenseweg is misschien niet de meest veilige weg maar voor de doorstro-
ming naar Eindhoven een ideale weg, samen met de Smits van Oyenlaan, naar de 
A270. Het andere alternatief naar Eindhoven, de Europalaan, moet momenteel ook 
al veel verkeer verwerken. Zie de Opwettenseweg, samen met een deel van de Wol-
vendijk, maar als door een stoplicht gereguleerde weg die mondjesmaat auto’s er 
door laat en daardoor het verkeer op een goede manier samenvoegt met het verkeer 
van de A270. Als de automobilisten samen met (brom)fietsers hun verantwoordelijk-
heid nemen met betrekking tot snelheid en het gebruik van het betreffende wegdeel, 
dan kan er op een veilige manier gebruik gemaakt worden van de Opwettenseweg. 
Ook handhaving van de snelheid zal de veiligheid ten goede komen.

Als de Opwettenseweg wordt afgesloten dan gaat een deel naar de Europalaan, 
waar het al erg druk is en een ander deel naar de wellicht open te stellen busbaan 
van de Geldropsedijk richting Eindhoven. Daar wacht hen in de spits een onaange-
name verrassing door aan te moeten sluiten in de rij. Met een beetje pech zal dit ook 
gevolgen hebben voor de drukte op de Geldropsedijk waardoor onveilige situaties 
kunnen ontstaan. Ook zullen mensen nog altijd op zoek gaan naar sluipwegen 
waardoor het Wettenseind en Vorsterdijk meer verkeer te verwerken zullen krijgen 
en daar lenen die wegen zich totaal niet voor. Daarnaast hebben we ook nog te ma-
ken met de bereikbaarheid van de hulpdiensten, zoals ambulances en brandweer. 
Kunnen zij met deze afsluiting binnen de gestelde norm op de plek des onheils ko-
men?

De beste oplossing lijkt daarmee toch om met een lichte aanpassing de Opwettense-
weg veilig open te houden. Alle andere alternatieven zijn duur, omslachtig en bren-
gen weer andere problemen met zich mee. Een 100% ideale oplossing is er nooit 
maar van drie toegangswegen richting Eindhoven terugbrengen naar twee terwijl 
er veel meer inwoners komen lijkt de minst interessante variant. Bij deze willen wij u 
dan ook graag uitnodigen om gebruik te maken van een blanco bezwaarbrief, om 
de Opwettenseweg open te houden, die uiterlijk voor het einde van deze maand bij 
de gemeente ingediend kan worden.

Stuur hiervoor een mail naar: opwettensewegopen@gmail.com. Vul deze aan met 
uw gegevens en dien uw bezwaar in. Het is laat maar zeker nog niet te laat. Liever 
een blanco exemplaar ophalen? Dit kan bij Slaapstudio Stijn, Opwettenseweg 81.

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

Ingezonden brieven

Eerste virtuele ELE Rally   
een groot succes
Ondanks het mooie weer hadden een goede 130 deelnemers de moeite geno-
men om deel te nemen aan de Virtuele ELE Rally, opgezet door KNAF Digital en 
Stichting ELE Rally. Het werd een secondenduel tot aan de finish toe, welke uit-
eindelijk gewonnen werd door Mark Fijn die na 1 uur en 2 minuten een voor-
sprong had van een luttele 0,3 seconden op Niels Louwerse. Alexander Grohs 
werd derde op slechts 0,02 seconde van de tweede plaats. Bij de licentiehou-
ders ging de overwinning naar Yannick Vrielink, de 2e plaats naar Ranu van 
Rith en de 3e plaats naar Nard Ippen. De aanmoedigingsprijzen, speciaal in 
het leven geroepen voor mensen die helemaal nieuw zijn in het rallywereldje 
en ook niet eerder hadden meegedaan aan een competitie op KNAF Digital, 
waren voor Przemek Rudzki (1e), Wouter David (2e) en Leon Scholtens (3e). 

klassementsproeven. Na de eerste 6 
proeven hadden de deelnemers er al-
weer 59,2 kilometer op snelheid erop 
zitten. 

De volgende dag werd er gestart in 
zeer natte omstandigheden, zoals het 
een echte ELE betreft. En werden de 
klassiekers Spoordonk, Sint-Oeden-
rode en Wintelre tweemaal bedwon-
gen. Tussendoor uiteraard service om 
de auto’s ook virtueel weer op te lap-
pen. Na een wedstrijd over 138,4 kilo-
meter moest de digitale meetlat er-
aan te pas komen zodat het verschil 
tussen de top 3 bepaald kon worden 
op nog geen 0,35 seconden! 

Stichting ELE Rally en KNAF Digital 
kregen daarnaast vanuit het grote 
deelnemersveld complimenten voor 
de mooi uitgezette en uitdagende 
wedstrijd. Winnaars zijn reeds bena-
derd over de gewonnen prijzen.

De wedstrijd ging vrijdagmiddag om 
16.00 van start en de deelnemers 
hadden tot zondag 18.00 de tijd om 
de 12 klassementsproeven te be-
dwingen. Gekozen was voor locatie 
Polen, wat dus flink wat onverhard 
terrein betekende voor de deelne-
mers. Maar ondanks die ondergrond 
ook enorme topsnelheden door de 
bossen en de vele jumps. Als ware het 
de echte ELE Rally, viel het aantal uit-
vallers verder ook op. Zo vielen er op 
de eerste KP al een kleine 30 uit. 
De eerste 3 klassementsproeven (in 
het tijdschema omgedoopt tot de 
ELE-klassementsproeven Helmond, 
Asten en Somerlo) werden ’s middags 
en tijdens zonsondergang gereden 
waarna deze 3 in het volledig donker, 
na een service, ook weer werden ver-
reden. Een extra dimensie, je hebt na-
melijk zo je lampenbak of verlichting 
beschadigd en dan is het natuurlijk 
een stuk lastiger op de uitdagende 

gelegd en daarop aangepast. Het is 
immers toegestaan om ter plaatse te 
reserveren en dat kan bij aankomst in 
de sporthal prima. 

Altijd welkom
Leden kunnen dus vanaf heden weer 
gewoon komen als ze dat willen en 
zich ter plekke aanmelden. Aange-
zien er tijdens de speelavonden fre-
quent gewisseld wordt is er altijd wel 
plaats om in te schuiven. En, omdat 
er ook weer ‘gewone’ dubbelpartijen 
gespeeld mogen worden is het aan-
tal beschikbare plaatsen ruim vol-
doende om iedere speler op te kun-
nen vangen.

Stap
Met het afschaffen van de vooraf-in-
schrijf-regel zet BCL weer een stap 
naar het ‘nieuwe normaal’. De vereni-
ging wil deze stappen blijven zetten, 
net zolang tot het ‘nieuwe normaal’ 
weer geworden is als het ‘oude nor-
maal’: het ‘normaal’ van voor begin 
maart 2020. Het niet meer vooraf in-
schrijven zien zij hierbij als een mooie 
volgende stap.
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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

Nuenen, 17-06-2021

Graag wil ik iedereen heel hartelijk 

bedanken voor het medeleven bij 

het overlijden van mijn lieve en 

onvergetelijke man André Sandbergen.

Ik voel mij enorm gesteund door de grote 

hoeveelheid kaarten, bloemen, appjes, 

mailtjes en andere vorm van medeleven.

Jos Sandbergen-Vermeer

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 juni 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 20 juni 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastoraal werker 
P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 19 juni 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 20 juni 11.00 uur: Harrie van 
den Boomen; overleden ouders Jan 
en Miet Dijstelbloem -Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Harrie van den Nieuwenhof; 
Charles van der Sommen; Lotte van 
Rooij (vanwege vaderdag).

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor landbouwproject Tucurú.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 juni 11.00 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties 
Piet en Dinie van Rooij, vanwege sterf-
dag van Piet; Jan van Akkerveken.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor een Landbouwproject van 
onze zusterparochie Tucurú. Wij kun-
nen deze collecte van harte bij u aan-
bevelen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 juni 09.30 uur: viering, 
met orgel- en pianospel, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Antoon Rooijakkers; Frans Saris en 
Dora Saris - Swinkels; Jan van der Loo; 
Cissy Rooijackers - Duyghuisen.

Mededelingen
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor landbouwproject Tucurú.

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

De kerkdienst van zondag 20 juni is 
een z.g. Anders-dan-anders dienst. 
Zo’n dienst verloopt wat anders dan 
we gewend zijn. De dienst wordt ge-
leid door ds. Marlies Schulz, maar 
onze ex-dorpsgenoot Thijs van de 
Meeberg (cabaretier) zal de ’preek’ 
verzorgen. Het thema van de dienst is 
‘Botsende waarden’. U kunt de dienst 
bijwonen, mits u zich van tevoren per 
e-mail aanmeldt op: pgn.nuenen@
gmail.com. Graag uw naam en tele-
foonnummer vermelden. Wilt u liever 
thuis naar de livestream kijken? Dat 
kan via www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. Er zal vocale medewerking zijn 
van een viertal zangers. De collecte 
wordt gehouden voor de Voedsel-
bank Nuenen. Bij goed weer zal er na 
de dienst buiten koffiedrinken zijn. U 
bent van harte uitgenodigd de dienst 
te volgen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 17 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 18 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Ephrem van Syrië belijder en kerkle-
raar; gedachtenis van H. Marcus en 
Marcellinus, martelaren. 
Zaterdag 19 juni. 09.00 uur H. Mis, H. 
Juliana van Falconiëri, maagd; ge-
dachtenis van H. Gervasius en Prota-
sius, martelaren. 10.30 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 20 juni. Vierde zondag na 
Pinksteren. 10.30 gezongen Hoog-
mis.
Maandag 21 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Aloysius van Gonzaga, belijder.
Dinsdag 22 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paulinus, bisschop en belijder. 
Woensdag 23 juni. 07.15 uur H. Mis, 
Vigilie van de H. Johannes de Doper. 

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').

Cabaratier in de kerk
Iedere zondagmorgen luiden de klokken van de Protestantse kerk aan de 
Sportlaan, gemeenteleden verzamelen zich en er wordt een kerkdienst 
gehouden. Allemaal heel gewoon, maar de kerk wil de deuren wel eens 
openzetten en het helemaal anders doen. Niet traditioneel, niet door de 
dominee bedacht in de studeerkamer, maar door een groepje mensen, 
die een thema bedenken en daar een creatieve en zinvolle invulling aan-
geven. Dit worden “Anders dan anders diensten” genoemd. Dat levert 
heel wat verrassingen op en zeker aanstaande zondag 20 juni! Want dan 
neemt cabaretier Thijs van de Meeberg een deel van de dienst, met het 
thema ‘Botsende waarde’, op zich. 

Over Thijs van de Meeberg
Thijs is opgegroeid in Nuenen. Na 
het winnen van het Leids Cabaret 
Festival in 2015 is het hard gegaan. 
Zijn talent is niet onopgemerkt ge-
bleven en voordat corona uitbrak 
tourde hij langs alle theaters van Ne-
derland met avondvullende pro-
gramma’s, die ook door de NPO zijn 
uitgezonden. In zijn voorstellingen 
kijkt hij vaak naar zijn eigen leven 
met een dosis grappige zelfspot. Hij 
stelt zichzelf allerlei levensvragen, 
maar het publiek neemt hij daarin 
moeiteloos mee. Hij heeft ook een 
geweldig improvisatietalent. Kortom 
van harte aanbevolen! 

Over het thema
Botsende waarden, daarover gaat 
het in deze dienst. Ieder mens heeft 
ideeën waar hij of zij voor staat, die 
belangrijk zijn in je leven. Maar is die 
mooie mening of waarde altijd vol te 
houden, want er zijn altijd twee kan-
ten aan een verhaal. Een voorbeeld? 
Je bent opgegroeid met de overtui-
ging dat je altijd iemand die in nood 
is, moet helpen. En dan, op zekere 
dag, ontmoet je iemand die onder-
dak zoekt. Later op de avond blijkt 
het een uitgeprocedeerde asielzoe-
ker te zijn. En je weet dat je strafbaar 
bent als je deze persoon helpt. Wat 
doe je dan? Dit is misschien een ex-

Scenariokeuze studie leefbaarheid en 
bereikbaarheid
Zo als nu blijkt uit een persbericht op 3 juni jl. van de gemeente Nuenen kiest deze voor 
een oplossing op het bestaand wegennet. De gemeente kijkt kennelijk alleen naar een 
oplossing op Nuenens grondgebied terwijl het een probleem is voor verschillende ge-
meentes hierdoor heeft Nuenen te maken met veel indirect verkeer. Andere keuzes zijn te 
kostbaar, echter uit het verleden blijkt dat berekenen van kostenplaatjes (blauwe school, 
Het Klooster, de Hongerman) niet een van de sterkste punten is van de gemeente.

Wordt het straks geen goedkoop is duurkoop?
Is een randweg niet een betere oplossing? De Smits van Oyenlaan was vroeger ook im-
mers een randweg. Bijna alle gemeentes in onze omgeving hebben een randweg aan-
gelegd om zoveel mogelijk de dorpskern te ontlasten van doorgaand verkeer. Alleen in 
Nuenen kan dat kennelijk niet. OV en fiets gaat nauwelijks invloed hebben op dit door-
gaande verkeer.

Al met al betekent dat dus de omwonenden van de Smits van Oyenlaan nog meer 
blootgesteld gaan worden aan fijnstof, geluid en onveilige situaties. Gezondheid en 
welzijn vindt de gemeente blijkbaar niet belangrijk. En wat gaat men doen aan hand-
having van snelheid? Een zgn. 0-meting om tot een berekening te komen t.a.v. fijnstof 
en geluid is niet met ons gedeeld. Er is wel om gevraagd. Wij hebben gemeend zelf ap-
paratuur aan te schaffen voor het meten van geluid en fijnstof met sensoren die ook 
door het RIVM worden gebruikt.

Onze metingen en dat in coronatijd:

Geluid:
De voorkeurswaarde ligt op 55 dB(A).
Tussen ca. 03.00 uur en 22.00 uur gemeten waarden per 2 minuten: 456X boven de 55 
dB(A): 345X boven de 60 dB(A): 92X boven de 70 dB(A).
Tussen ca. 10.00 - 11.00; 12.00 - 14.00 en 16.00 - 19.00 uur: 16X boven de 80 dB(A).

Fijnstof
PM10 (deeltjes kleiner dan 10micrometer):
SLECHT: 91x (boven de 50 μg/m3)
MATIG: 66X (tussen 30 en 50 μg/m3)

PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer):
SLECHT: 105x (boven de 30 μg/m3)
MATIG: 85x (tussen 15 en 30 μg/m3)

We kunnen concluderen dat het fijnstofniveau matig tot slecht is en de norm voor ge-
luid ook ver wordt overschreden. Bij toename van verkeer zullen deze cijfers alleen 
maar toenemen.

Gemeente: wordt wakker en zorg voor uw bewoners!
Bewoners: Heeft u al nagedacht op wie u gaat stemmen bij de volgende gemeente-
raadsverkiezing?

Belangengroep Refelingse Erven, Witte Put, Zandschel
Aktiegroep Smits van Oyenlaan

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

Ingezonden brieven

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 24 en 25 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien.
• Vrijwilliger van het Jaar
• Nieuwste ontwikkelingen 
 bij Vincentre
• AED levensreddend (deel 1)
• Deel 1 van serie : Burger zoekt 

Boer : het Nuenens Zuivelhuisje
• NL Doet ASML bij de Walburg
• Gesprek met herbenoemde 

burgemeester van Son en Breugel
• AED levensreddend voor Tum 
 (deel 2)
• Deel 2 van serie Burger zoekt 
 Boer: Van Gennip groenteteelt
• 10 jaar fysiotherapie Nuenen-
 Zuid
• Afleveringen van de serie over 
 het Kunstcollectief

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.

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.

Reumavereniging 
zoekt vrijwilligers
Reumavereniging regio Eindhoven is 
een actieve vereniging en een van de 
grotere in de regio met een enthou-
siast team van vrijwilligers

Vacature voorzitter
We zoeken een voorzitter die kan ver-
binden, het liefst met bestuurlijke er-
varing, die contacten onderhoudt 
met de overkoepelde organen en 
collega verenigingen, de bestuurs-
vergaderingen leidt en die ogen en 
oren openhoudt en daardoor weet 
wat er speelt binnen de vereniging. 
De functie vraagt ongeveer 5 uur per 
week.

Vacature Penningmeester
We zoeken iemand die jaarlijks de 
contributie kan incasseren, ieder 
kwartaal de eigen bijdrage aan de 
beweeggroepen kan incasseren, de 
boekhouding kan bijhouden en mee 
wil denken over het wel en wee van 
de reumavereniging.

We bieden een
• ruime inwerktijd en begeleiding 
 om de vereniging te leren kennen
• de mogelijkheid uw talenten te 
 ontplooien
• een enthousiast team van vrij-
 willigers om mee samen te werken. 

Deze activiteiten zijn coronaproof; 
uitvoering van de werkzaamheden 
kan volgens de richtlijnen van de 
RIVM.

Vragen? Mail of bel gerust! Neem 
contact op voor een geheel vrijblij-
vend oriënterend kennismakingsge-
sprek met onze secretaris Wim: info@
rveindhoven.nl of bel onze gast-
vrouw Greet: 040 242 70 58. Of neem 
een kijkje op onze website:
rveindhoven.nl/vacatures

treem voorbeeld, maar in het dage-
lijkse leven sta je toch best vaak voor 
een keuze waar het knaagt. Zal ik dat 
product wel kopen? Is dat niet slecht 
voor het milieu? Ja maar aan de an-
dere kant is de economie ook belang-
rijk. Tja…. Er zijn talloze voorbeelden. 
Het wordt een ochtend waar je aan 
het denken wordt gezet.

Meeluisteren
Wilt u weten wat Thijs hierover te 
zeggen heeft? Log dan om 10.00 uur 
in op: www.kerkdienstgemist.nl en 
vul ‘Nuenen’ in bij ‘vindt uw kerk’ en u 
kunt de dienst live meemaken.
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LINDEBLAADJES CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

040 - 209 72 41

PEDICURE: ALTA GRACE 
Ook voor diabetes en reu-
ma voet! Tel: 06-50571183.

TE HUUR Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Website zie “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tel. 0499-70 02 18.

AANGEBODEN hulp in 
de huishouding. Tel.06-
87741389.

AANGEBODEN hulp in 
de huishouding. Tel.06-
84560532.

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

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

donderdag 24 junidonderdag 24 juni
19.00 - 21.00 uur19.00 - 21.00 uur

Niet geslaagd?

Behaal alsnog jeBehaal alsnog je
diploma of certificaten diploma of certificaten 

voor enkele vakken! voor enkele vakken! 
Aanmelden voor deze Aanmelden voor deze 

avond viaavond via stercollege.nl

vmbo-t havo vwo

Kom naar de infoavond 
van het VAVO

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

Voor de verkoop van onze blauwe bessen 
zijn wij op zoek naar: 

vakantiemedewerkers 
(m/v)

Vorsterdijk 16a Nuenen
e-mail: c.van.grotel@hetnet.nl Verwen je vader met dit 

overheerlijke en stijlvolle 
pakket t.w.v. €60

Pakket bestaat uit:
-  Cadeaubon van Lenssen 

Mannenmode t.w.v. €40,-
-  Cadeaubon voor een lunch/diner bij 

Heerenhuys 23 te Geldrop t.w.v. €20,-

Vaderdag pakket!
voor €50,-

Verwen je vader met dit 
overheerlijke en stijlvolle 
Verwen je vader met dit 
overheerlijke en stijlvolle 
Verwen je vader met dit 

-  Cadeaubon voor een lunch/diner bij 
Heerenhuys 23 te Geldrop t.w.v. €20,-

pakket!
€50,-

pakket!
€50,-

Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

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)
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Zaterdag 26 en zondag 27 juni de Twaalf Tuinen Tocht

Gaat u mee..............gezellig!! 
Over tien dagen is het zover en dan kunnen we op de fiets of wandelend 
langs twaalf mooie tuinen in Nuenen c.a. Een eerste activiteit die plaats-
vindt onder de vlag van NGN200. Je zou dus kunnen zeggen, dit wordt 
de officiële aftrap van het feestjaar, waarin we vieren dat Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten 200 jaar samenzijn. We weten allemaal dat corona 
ervoor heeft gezorgd dat de meeste festiviteiten een jaar moesten op-
schuiven. Maar daarom extra mooi, dat we nu wel al de Twaalf Tuinen 
Tocht kunnen gaan meemaken. 

En u kunt erbij zijn! 
Om de tuinen te kunnen bezoeken heeft 
u een stempelkaart nodig. Die is, op de 
volgende tijdstippen, gratis af te halen bij 
Nune Ville op Berg 24: donderdag 24 juni, 
vrijdag 25 juni, zaterdag 26 juni en zon-
dag 27 juni, elke dag van 10.00 tot 16.00 
uur.
U krijgt dan ook een plattegrond mee, 
waarop de tuinen staan aangegeven. U 
kunt willekeurig beginnen bij welke tuin 
u zelf wilt en tevens kan de volgorde van 
bezoeken door elkaar lopen. Graag zelfs.

Wilt u thuis nog even nakijken om welke 
tuinen het gaat, dan gaat u naar de site 
www.ngn200.nl

Nuenen zal bruisen
Op 26 en 27 juni zal Nuenen een bruisend 
fietsdorp zijn. Er is heel veel om van te 

gaan genieten. De tuinen staan er alle-
maal prachtig bij en er zijn muzikanten, 
dichters en kunstenaars. Heeft u een half-
volle stempelkaart, dan kunt u al een ca-
deautje ophalen in de domineestuin, 
Berg 26. Dit kan op zaterdag en zondag 
tot 19.00 uur. Met een volle stempelkaart 

Tuin 1
‘Op Hool 7 ligt onze landschapstuin in 

het buitengebied van Gerwen. Prachtig 
gelegen tussen de weilanden met zicht 
op de molen de Roosdonck en de Heili-
ge Clemenskerk van Nuenen. Op 26 en 
27 juni kunt u, wandelend door onze 
tuin, genieten van de vele vaste plan-
ten, de zwemvijver en het stukje bos. 

Wees welkom!’ 
Bas Verhoef en Ageeth Filius

Tuin 2
Op Broekdijk 1, vinden we de 
tuin van Fons en Hennie Lin-

ders. Het tuingedeelte beperkt 
zich vanaf het huis tot aan de 
natuurvijver. Achter de vijver 

liggen enkele poelen, staan in-
heemse bomen en zie je een 
paardenwei. Verder is er nog 
een vleermuizengrot, een im-

kerplaats en een insectenhotel. 
Dit gedeelte is een verrassend 

gebied, met een ongeveer 2 km 
lang wandelpad van gras, dat 

in het seizoen wekelijks ge-
maaid wordt. 

Tuin 7
Deze tuin van Boord 47, bestaat uit 

meerdere tuinkamers. Alles is met elkaar 
verbonden via paadjes en laantjes. Er is 
een mediterrane tuin, maar ook een for-

mele tuin en een groente- en fruittuin. De 
topper is De Japanse tuin met drie vij-

vers. Dan is er een leuke siergrassentuin. 
Voor de laatste, pas aangelegde tuin 

wordt nog een naam gezocht. Wie weet 
wordt die gevonden tijdens de Twaalf 
Tuinen Tocht. …. Dini en Matt Baten

Tuin 10 a
Productietuin bij brouwerij vindt u 

aan de Stationsweg 1A. Het is een be-
sloten tuin met heggen. Er zijn door-
kijkjes over vijvers, waar altijd vissen, 

soms eenden en af en toe mensen 
zwemmen. 

Kiki en Remmet van Luttervelt 
Tuin 10b

Juffertje-in-het-groen van ligt aan de 
Stationsweg 1 ‘Het gaat van donker 
en somber, naar fris en lieflijk. Wel-
kom in onze opnieuw aangelegde 

parktuin.’, Jacqueline en Pieter Stout

Tuin 12
Aan de oever van de Dom-

mel ligt de Nuenense buiten-
plaats Soeterbeek, daar 

waar in de 15e-eeuw het ge-
lijknamige klooster stond. 

Soeterbeeks landschappelij-
ke park, in haar huidige 

vorm door de bekende tuin-
architect Dirk Tersteeg ont-
worpen in de 30er jaren van 

de vorige eeuw, is een ro-
mantisch samenspel van 

slingerende paden, water-
partijen en bruggetjes. 

Victoria en Dirck 
Smits van Oyen

Tuin 11
‘Het verborgen paradijs’ is een 

pareltje en herbergt veel verras-
singen. Het heeft een boom-
gaard met bijen stal en veel 

borders met vaste planten. Ver-
der is er ook een grote moes-
tuin, een kruidentuin en een 
stuk bos, waar je door heen 

kunt wandelen. Er scharrelen 
allerlei dieren rond. Bijzonder is 
de antieke pipo kar, omgeven 
door de vele bloemen en tiere-

lantijnen & brocante. Marie 
Christien: ‘U vindt ‘Het verbor-

gen paradijs’ bij het kanaal tus-
sen Nederwetten en Breugel in.’ 

Tuin 8
Aan de Laar 60, vinden we 
de volgende, mooie tuin. 
Deze is aangelegd rond-
om het bedrijfspand van 

Tuintechnisch bureau 
Smeulders en de privéwo-
ning van Saskia en Frank. 
De tuin heeft een zwem-
vijver, een zwembad en 

diverse terrassen met 
bloeiende borders. De 

borders zijn allemaal ver-
schillend van stijl. Je ziet 
daar het landelijke in te-

rug, maar ook het moder-
ne en dan tevens de strak-

ke stijl.

Tuin 9
Op Boord 64 komen we aan 

bij De Walburg, een oase 
van rust en landschappelij-
ke schoonheid met zeldza-
me en monumentale bo-
men, bijzondere heester-
soorten en planten. Het 

pad voert langs rijke bor-
ders, een moestuin, een ro-

zentuin en loopt via een 
overweldigende terrassen-
tuin door tot aan de wilde 

weide. Er is een speciale 
kunstroute met gedichten 
en sculpturen en veel aan-
dacht voor natuur en na-
tuurbeleving. Jacqueline 

Bedaux-Nas heet u van har-
te welkom!

Tuin 3
Aan de Pastoorsmast 18 vin-
den we Het Bijna Thuis Huis 
(hospice) Latesteyn. Het ligt 
er op een prachtige plek in 

het bos. De beplanting zorgt 
ervoor dat ieder jaargetijde 
zijn eigen uitstraling heeft. 
Via de met rododendrons 

omzoomde oprijlaan, kom 
je bij het huis. Daarachter 

loopt het terrein verrassend 
verder en gaat over in het 

bos waarin ook een ven ligt. 
Gasten en bezoekers kun-
nen er heerlijk wandelen.

Tuin 4
‘Deze tuin ligt aan de Stationsweg 3. 
Dat is een lommerrijke weg met au-
thentieke kinderkopjes, perfect pas-

send bij de tuin die romantisch is aan-
gelegd. De diverse doorkijkjes en ver-
borgen doorgangetjes in de hele tuin, 
in combinatie met het ruime grasveld, 

maken de tuin heel inspirerend voor 
groot en klein. Het een lust om in de 
tuin rond te lopen’, laat eigenaresse, 

Martie Hermann, ons weten.

Tuin 6
De dynamische tuin bij het 
bedrijf ‘PLANTWERK’ van 

Caroline en Frank, liggend 
aan Eeneind 32, dient als 
inspiratie en voorziet hen 

van uitgangsmateriaal. Zij 
kweken en verkopen de 
meeste vaste planten en 

siergrassen die je hier kunt 
zien. De verzameling van 

bomen, hagen en heesters 
geven samen structuur en 
sierwaarde gedurende het 

hele jaar.

Tuin 5
‘Aan de rand van Nederwet-

ten, Kerkhoef 25, ligt onze 
tuin, die uitkijkt over de vel-
den. Blikvanger is de grote 
vijver, van waaruit zich een 
slootje naar de achterkant 

van de tuin slingert. Een 
heerlijke plek om doorheen 
te lopen en te genieten van 

het uitzicht, ’ aldus 
Remke van Eimeren

kunt u meedingen naar verschillende 
cadeaubonnen. Wij zijn enorm blij dat 
Jacqueline Bekkers, Marlies Schulz en 
Ton Neijts zo’n mooie happening heb-
ben georganiseerd. We wensen ie-
dereen die de tocht gaat beleven heel 
veel plezier toe!

1
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6

5
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10a/b
9

12

11

8

En welke tuinen kunnen we dan gaan zien? 

Boyd: nieuwe 
inwoner in 
onze gemeente
Jessica van den Bogaart en 
Paul Dekkers zijn de gelukki-
ge ouders van hun zoon 
Boyd. Boyd is geboren op 20 
mei. In de voortuin van De 
Huikert 10 in Gerwen is de 
naam Boyd twee keer te zien. 
Boyd: welkom in de gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten.

Hebt u ook een aankondiging 
in de voortuin staan of een 
‘geboortekaartje’ op het 
raam, schiet dan een foto en 
mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl.

(foto Cees van Keulen)

Functie elders, 
deel twee
Het verhaal van de ‘functie 
elders’ is  nu voorbij:
Bij het CDA zet men elkaar 
graag de� nitief opzij
Van Agt wilde in 1982 Lubbers 
er niet bij
De Hoop-Sche� er werd 
gepasseerd door van Rij

De dikke memo van Omtzigt 
is een woordenbrij
Nu treedt hij zelf opzij
Misschien start hij een nieuwe 
partij
De politiek is zo hard als een 
kei

Joke van Overbruggen©

Kook jij graag   
voor anderen?
Bij Savant Van Lenthof zijn wij dringend op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden om te koken 
voor of samen met onze bewoners. Op maandag 
t/m donderdag in de namiddag is ons streven 
om de maaltijden voor onze bewoners zelf te 
bereiden en op te dienen in één van onze knusse 
buurtkamers. Tijden zijn van 16.30 tot 18.00 uur
en mocht je tijdens de maaltijd nog willen helpen 
dan tot 19.00 uur.
Met jouw enthousiasme en hulp weet u een 
glimlach op het gezicht van de bewoners te 
toveren. Daar worden wij allemaal blij van.

Ben jij die vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek naar jou. 
Jouw aanwezigheid en aandacht worden enorm 
gewaardeerd.
Stuur een mail naar k.crommentuijn@savant-zorg.nl 
of loop gerust eens binnen.
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M A N I F E S T
Advertorial

Eind maart werd door een brede coalitie van belanghebbenden in Nuenen (zuid, midden en oost) het Manifest ‘Verkeersdruk 
op Nuenense wegen: genoeg is genoeg’ gepubliceerd. Uitgangspunt: stop met het verder faciliteren van regionaal verkeer 
over Nuenense wegen. Directe aanleiding was de dreigende afsluiting van de Opwettenseweg voor doorgaand verkeer. Het 
Manifest riep op tot uitstel van het besluit en het onderdeel te maken van een bredere regionale bereikbaarheids-oplossing. 
De gemeenteraad heeft inmiddels besloten de Opwettenseweg toch te gaan afsluiten. De rest van het Nuenense wegennet 
zal daardoor aantoonbaar zwaarder belast gaan worden. Wat ons betreft een stap in de wetenschap dat daardoor het 

Nuenens woon- en leefklimaat verder zal verslechteren.

STUDIE LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID BUNDELROUTES

Praktisch tegelijkertijd met het besluit de Opwettenseweg af te sluiten werden de uitkomsten van de studie Leefbaarheid 
en Bereikbaarheid Bundelroutes (LBB) bekend. Deze studie wordt geacht oplossingen aan te dragen om, ondanks 
verkeerstoename, de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Nuenen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
Bij de aangedragen voorstellen wordt helaas weer gekozen voor het verder faciliteren van regionaal verkeer over Nuenens 
grondgebied. Dit betekent in de komende jaren 20% - 30% meer verkeer op Nuenense wegen inclusief autosnelweg 
A270. Het gevolg is aanzienlijk méér overlast, méér uitstoot, steeds verder weg van wat Nuenen naar buiten toe zo graag 
uitstraalt: dorps, groen, rustig en gezond. Bestuur, ambtenarij en verkeersbureaus zijn er al uit. De mening van de burgerij 
werd hierbij (wederom) gevraagd en vervolgens (ook wederom) terzijde geschoven. De gemeenteraad mag op 8 juli kiezen 
uit 3 scenario’s, die alle drie een aantoonbare verdere verslechtering betekenen van woon- en leefomgeving voor heel veel 

Nuenense mensen.

WIE IS DE SLIMSTE?

Daar waar het Nuenens bestuur de inspanningsverplichting vanuit het Bereikbaarheidsakkoord (door Nuenen met de 
overige 20 regio gemeentes eind 2016 ondertekend vlak voordat de zelfstandigheidsdiscussie beëindigd werd) heeft 
verheven tot allerhoogste doel, zijn de omliggende gemeenten in de ontspanningsstand gegaan. Geen enkele handreiking 
vanuit omliggende gemeenten. Helmond, Son en Breugel en ook Eindhoven leunen aantoonbaar achterover en laten de tijd 
z’n werk doen. Uitvoeringskosten van de LBB-projecten zullen vele tientallen miljoenen euro bedragen. Over bekostiging 
van dit alles wordt geen openheid gegeven. Alles wijst er op dat de Nuenense burger daarvoor diep in de buidel zal moeten 

tasten waarmee zij ook fi nancieel betaalt voor de achteruitgang van eigen woon- en leefkwaliteit.

DE DOOR ONS GEKOZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AAN ZET

De verkiezingsprogramma’s van de Nuenense politieke partijen uit 2018 zijn door ons geanalyseerd. Op grond van dié 
teksten zou instemming met het Bereikbaarheidsakkoord in 2016 nooit hebben kunnen plaatsvinden. Op basis van diezelfde 
teksten zal geen van de 3 voorliggende scenario’s een meerderheid van de gemeenteraad kunnen krijgen. Vandaar dat wij 
in ondersteunende zin de raadslieden van Nuenen oproepen op 8 juli a.s. geen besluit te nemen, daarentegen pas op de 
plaats te maken en de huidige plannen terug te verwijzen naar de regionale tekentafel. Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. Gezien het elementaire gezondheidsbelang van heel veel Nuenenaren gaat ‘verkeer en mobiliteit’ zonder 

twijfel HET Nuenense verkiezingsthema van 2022 worden.

het vervolg
 •

ONDERTEKENING

Samenwerkingsverband Het Collectief: bewoners van 
Keizershof, Velakker, ‘t Kempke, Krommenakker, Wettenseind, Culenhof, Pieterveld, 

Geldropsedijk, Molvense Erven, Zuiderklamp, Meijerijlaan

Tennisvereniging Wettenseind

Belangengroep Smits van Oyenlaan: bewoners van 
Refelingse Erven, Witte Put, Zandschel 

Bewonersvereniging Heikampen 

Actie-Platform Nuenen Zuid

Actiegroep Smits van Oyenlaan: omwonenden Smits van Oyenlaan

Belangenvereniging Nuenen Groen

KIJK OOK OP 
https://NuenenGroen.nl

https://onbereikbaarnuenen.nl
https://verkeersdruknuenen.petities.nl/

https://petities.nl/petitions/stop-het-jakkeren-op-nuenense-wegen?locale=nl
https://www.petities.com/oproep_aan_alle_bewoners_woonachtig_aan_of_

in_de_buurt_van_de_smits_van_oyenlaan_in_nuenen

SYMPATHISANTEN
Mocht u ons pleidooi voor een dorps, rustig, groen en gezond Nuenen 

een warm hart toedragen dan nodigen wij u uit de website 
https://www.whydonate.nl/fundraising/onbereikbaarnuenen/nl/ 

te bezoeken. 

Op die manier stellen wij u in staat 
uw fi nanciële steentje bij te dragen. 

Bij voorbaat dank. 

Als u op een andere manier steun kenbaar wilt 
maken of aansluiting overweegt kunt u terecht op

info@nuenengroen.nl
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