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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

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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warmte!
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Houthandel 
Van der Putten 
verhuisd van 
Nuenen naar 
Lieshout

Opening 
Van de Weijer 
Keukenspecialist 
Geldrop 
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DE XL WENSWEKEN LOPEN T/M 27 MAART 2022
KIJK OP WWW.WOENSXL.NL VOOR MEER INFORMATIE

koopzondag

6
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12.00 - 17.00 uur 

Persoonlijke aandacht   
bij Nuenen Campers
Door Janneke Mes

Nu de wereld meer opengaat, een nieuw jaar is begonnen en mensen 
weer vooruit gaan kijken, komt er ook weer meer beweging op de vakan-
tiemarkt. Zo ook bij Nuenen Campers, het bedrijf van Hans en Yolanda 
Weijnen. Vier jaar geleden begonnen zij klein met de verhuur van hun 
toenmalige camper. Dit groeide over de jaren uit naar een verhuurbedrijf 
met vier campers, de vijfde is in aantocht.

maar nu wordt deze manier van va-
kantievieren steeds meer door ande-
re doelgroepen ontdekt. Ook corona 
heeft hierin positief meegewerkt; 
door de reisbeperkingen konden we 
minder verre vliegreizen maken 
waardoor het reizen in Europa een 
grotere vlucht nam. En een ‘eigen 
huisje’ sluit goed aan bij de behoefte 
aan een eigen ‘bubbel’ en eigen sani-
tair. Ook Nuenen Campers heeft 
steeds meer aanvragen gekregen 
over de jaren.

Begeleiding voor en tijdens de reis
Yolanda en Hans zijn al vele jaren 
een ondernemersechtpaar. Yolanda; 
‘’Hans is altijd op zoek naar nieuwe 
dingen, hij komt met ideeën en ik 
werk ze met hem uit.” Ook in dit be-
drijf werken ze nauw samen. Yolan-
da zorgt voor de planning en admi-
nistratie, Hans houdt zich bezig met 
de technische aspecten. 
‘Dit moet toch beter kunnen’ en ‘als je 
het doet moet je het goed doen’ zijn 
uitspraken die hun manier van kijken 
en handelen kenmerkt. Steeds bezig 

Ik zit bij Hans en Yolanda, gewoon 
huiselijk aan de keukentafel. Diezelf-
de tafel waaraan ik vorig jaar met mijn 
partner zat om zelf één van hun cam-
pers te bespreken voor de zomer. Het 
gemak waarmee destijds het contact 
gelegd werd, en hun hartelijkheid, 
maakte dat we snel enthousiast wa-
ren voor de camper die we kozen. Uit-
gebreid namen ze de tijd om zaken 
door te nemen en de camper te laten 
zien op de stallingplaats naast hun 
huis. Dit is wat zij allebei erg belang-
rijk vinden; geen afstandelijke zake-
lijkheid maar een persoonlijk contact 
met de klanten, waarbij ze aandacht 
schenken aan goede informatie en 
advies, ook op basis van hun eigen er-
varing met camperreizen.

‘Camperen’ is populair
De populariteit van een camperva-
kantie neemt toe door de combinatie 
van flexibiliteit, luxe en reisgemak. 
Eerst waren het vooral senioren, 

Nuenense Niels Verbruggen 
Limburgs kampioen veldrijden
Niels (23) én zijn vriendin Anouk Reen (22) uit Eindhoven zijn zondag 
30 januari in Venlo beiden Limburgs kampioen geworden in de heren 
en dames klasse veldrijden: de Webu Cross Cup. Na een seizoen waarin 
door corona maar acht wedstrijden doorgingen, is dit een hele mooie 
afsluiting voor het stel.

Anouk won in haar klasse met ruime 
voorsprong, voor Niels was het nog 
spannend met slechts één punt ver-
schil. À la Max en Hamilton reden hij 
en de nummer twee dit seizoen op 
en af. Gelukkig was Niels de laatste 
drie wedstrijden constant en won 
daarom uiteindelijk. Dat man tegen 
man veldrijden is precies wat hij leuk 
vindt aan zijn sport: “Geef mij maar 
een modderig parcours, waar het op 
techniek aankomt en ik uit kan gaan 
van mijn eigen kracht.”

om maximale kwaliteit te geven om 
mensen blij te maken. Naast het on-
derhoud vernieuwen ze de wagens 
met regelmaat, zodat mensen altijd 
een nieuwe camper kunnen huren, 
maximaal twee/drie jaar oud. Niet al-
leen hebben ze oog voor de details in 
en om de camper, maar ook het hele 
verhuurproces begeleiden ze met 
veel betrokkenheid. Hans vindt het 
belangrijk dat de huurder de camper 
goed leert kennen en neemt de tijd 
om alle ins en outs uit te leggen op 
de dag van vertrek. Zo nodig gaat hij 
samen met mensen op pad voor per-
soonlijke instructies bij lastige ma-

noeuvres zodat mensen vertrouwd 
de weg op kunnen. En als huurders 
van ver komen, kunnen ze hun auto 
tijdens hun reis stallen op het terrein. 
Ook zijn huurders verzekerd van 
back-upmogelijkheden en vervan-
gend vervoer (wat gelukkig nog niet 
nodig is geweest). Tijdens de reis 
staan Hans en Yolanda stand-by voor 
service en vragen. Zo hadden wij zelf 
een probleem met de elektriciteit 
maar na een telefoontje met Hans 
was het snel opgelost. Dit is ook de 
ervaring van andere huurders, zoals 
te lezen is op de website. Hans en Yo-
landa zijn er trots op hoe mensen op 
pad gaan en met hun campers mooie 
herinneringen maken. ‘Het moet een 
feestje zijn’, en daar dragen zij graag 
aan bij. 

Open dag
Op 26 en 27 maart zal Nuenen Cam-
pers open dag hebben. Belangstel-
lenden kunnen Nuenen Campers op 
Langlaar 2 bezoeken (liefst te voet/
fiets) en de campers komen bekijken, 
met een hapje en een drankje. Ook 
de nieuwe (bus)camper zal dan te be-
zichtigen zijn, een kleinere camper 
waar men nog meer flexibiliteit heeft 
voor avontuurlijker reizen. Hans; “We 
hebben zin in het nieuwe vakantie-
seizoen en we gaan uit van een mooi 
reisjaar.” 

Voor meer informatie en enthou-
siaste ervaringen kunt u hun website 
bezoeken: www.nuenencampers.nl

Ook een ‘druppel’ 
in je tuin?
Neem contact op met de gemeente 
Nuenen en vraag subsidie aan, om je 
regenpijp af te koppelen. Zo zorg je 
ervoor, dat het regenwater de bo-
dem inzakt en het grondwater wordt 
aangevuld.

Ria van Santvoort, 
Algemene Waterschaps Partij

Waterschap De Dommel, 
Commissie Watersysteem
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
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!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | E-mail: 
cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dins-
dagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

In de maand februari komen we 1x per 
4 weken voor uw GFT afval, raadpleeg 
uw afvalkalender.

NUENEN SCHOON TIJDENS 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Ook Nuenen gaat aan de slag voor een schonere buurt 
tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 
2022. Doe ook mee samen met uw vereniging, bedrijf, wijk 
of vriendengroepje. De gemeente Nuenen ondersteunt 
door het aanbieden van een pakket met handschoenen, 
veiligheidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. Meld u aan 
vóór 1 maart via een mail naar afval@nuenen.nl of telefo-
nisch via 040-2631631. Samen doen we meer. Natuurlijk 
Nuenen.

24 FEBRUARI: ONLINE 
INFORMATIEBIJEENKOMST 
ONTWIKKELING GULBERGEN
De komende periode ontwik-
kelt Metropoolregio Eindho-
ven (MRE) een plan voor 
Landgoed Gulbergen in sa-
menspraak met betrokkenen, 
omwonenden en belangstel-
lenden. Een online informa-
tiebijeenkomst op 24 februari 
vormt de start van een serie 
gesprekken en bijeenkomsten. 

Meepraten en -denken over Gulbergen? 
U kunt op verschillende manieren meedenken en -praten. 
Om te beginnen tijdens een online informatiebijeenkomst 
op donderdag 24 februari. De bijeenkomst begint om 19.00 
uur en duurt tot 20.15 uur. Op www.gulbergen.nl vindt u 
meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de online 
informatiebijeenkomst. En u kunt u hier ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 25-01-2022 EN 31-01-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Perceel Gulberg C3918 Wijzigen 6 woningen ten 
 opzichte van de vergunning 
Van Veldekestraat 1 Wijzigen gebruik tot praktijk-
 ruimte 
Soeterbeek 3 Aanleggen van teelt 
 ondersteunende voorziening 
 op perceel Nuenen D 3652, 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeekseweg 13 Tijdelijk legaliseren paardenbak 
 en stapmolen 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
De Hofstad 3A Wijzigen gebruik tot mantelzorg-
 woning

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
31-01-2022 Nuenen c.a. Voornemen verzoek herbe-
  grenzing Natuur Netwerk 
  Brabant voor aanleg fi etspad 
  Helmond-Eindhoven binnen 
  Landgoed Gulbergen, 
  gemeente Nuenen c.a. 
31-01-2022 Nuenen c.a.  Allonge anterieure overeen-
 Hoekstraat  komst woonbebouwing
 12 locatie Hoekstraat 12 en 
  omgeving te Nuenen c.a. 
31-01-2022 Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit locatie-
 Drieloper bepaling voor vier onder-
  grondse containers aan de 
  Drieloper, Nuenen c.a.
25-01-2022 Wettenseind  Anterieure overeenkomst
 2 bouw Ruimte voor Ruimte 
  woning naast Wettenseind 2 
  te 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

Op onze speciale website verkiezingen.nuenen.nl staat al 
diverse informatie over de verkiezingen. Zo kunt u daar al 
zien welke stembureaus er zijn. Wij actualiseren deze web-
site regelmatig, dus neem gerust af en toe een kijkje.

Openbare zitting centraal stembureau op 4 februari 
2022
Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur houdt het centraal 
stembureau een openbare zitting. Tijdens deze zitting 
verricht het centraal stembureau de volgende werkzaam-
heden:
• Geldigheid van kandidatenlijsten
• Handhaving van daarop voorkomende kandidaten
• Handhaving van geplaatste aanduiding (naam van po-

litieke partij)
• Het nummeren van kandidatenlijsten

Wilt u aanwezig zijn, dan kan dat digitaal op basis van de 
Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Het is vanwege co-
ronamaatregelen niet mogelijk om fysiek aanwezig te zijn. 
De openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis Nue-
nen. 
Via de website: verkiezingen.nuenen.nl/zitting vindt u de 
informatie om de zitting digitaal bij te wonen.

NUENEN      
IN STROOMVERSNELLING
Tip van de Nuenenaar
De Nuenense energie-
coaches staan elke za-
terdagochtend van 11.00 
- 13.00 voor u klaar in de 
Bibliotheek Nuenen. Kijk 
ook eens  op w w w.
EnerghuisSlimwonen.nl 
en doe de zelf test.

Hebt u zelf een tip deel 
deze dan via: stroom-
versnelling@nuenen.nl 

SNOEI EN KAP BOMEN 
De gemeente Nuenen en Bosgroep Zuid Nederland voe-
ren binnenkort enkele werkzaamheden uit in het bosper-
ceel bij de Weverkeshof in Nuenen en aan de beplanting 
op de geluidswal in de bocht van de Lieshoutseweg in 
Gerwen. Beide terreinen en beplantingen zijn in eigendom 
van de gemeente Nuenen. Meer info via www.nuenen.nl

OUDERCAFE NUENEN
Alle ouders hebben wel eens 
vragen over opvoeding van 
hun kinderen. Daarom start de 
gemeente Nuenen in 2022 met 
een Oudercafé. Een oudercafé 
richt zich op ouders en opvoe-
ders van kinderen en behan-
delt steeds een ander thema 
afhankelijk van de vragen en 
behoeften van ouders/opvoe-
ders. Tijdens deze Oudercafé-
avonden kunnen vaders, moe-
ders en andere opvoeders el-
kaar op een fi jne, ontspannen 
manier ontmoeten en ideeën 
uitwisselen.

Activiteiten in 2022
In 2022 organiseren we vier activiteiten voor ouders met 
kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Dit kan een 
lezing, workshop of theatervoorstelling zijn. Bijvoorbeeld 
over zindelijkheid voor ouders van jonge kinderen, of over 
omgaan met social media voor ouders van pubers.

Gezinscommunicatie
De eerste activiteit is een workshop van Maria Simons en 
gaat over gezinscommunicatie. Deze workshop vindt 
plaats op donderdag 10 maart van 19.30 - 21.00 uur in ’t 
Klooster in Nuenen (tenzij het niet anders kan, dan online). 
Aanmelden kan via de website van GGD Brabant-Zuidoost.

Maak kans op het boek      
“In 10 stappen e� ectieve gezinscommunicatie” 
We willen het Oudercafé een andere eigentijdse naam ge-
ven. Weet jij een leuke naam voor het Oudercafé? Mail jouw 
idee vóór 20 februari a.s. naar Julia Hiddink (j.hiddink@
ggdbzo.nl). De bedenker van de nieuwe naam ontvangt het 
boek “In 10 stappen eª ectieve gezinscommunicatie” van 
Maria Simons. Zij beschrijft een aanpak met handvatten 
voor duidelijke gezinscommunicatie.

Heb jij zelf goede ideeën voor thema’s of activiteiten voor 
het Oudercafé? Stuur een mail naar Julia Hiddink (j.hiddink@
ggdbzo.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 
huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder 
gelden uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM 
richtlijnen. Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, 
komt u niet naar het CMD.

VERKEER
Wegafsluitingen Voirt, Emmastraat en Willemstraat
Tot eind februari werken Brabant water en Enexis aan de 
leidingen voor water, gas en electra bij onderstaande lo-
caties:
• Emmastraat huisnummers 1 tot en met 11
• Willemstraat huisnummers 1 tot en met 6
• Voirt huisnummers 33 tot en met 55
Bij de Emmastraat en Willemstraat is de weg geheel afge-
sloten tijdens werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur. Bij de Voirt 
is een halve rijbaan afzetting.

Wegafsluiting bij parkeerplaats Jacobushoek
Tussen maandag 7 februari en 4 maart 2022 zijn er werk-
zaamheden bij de parkeerplaats Jacobushoek. De par-
keerplaats en de rijbaan krijgen nieuwe bestrating. De weg 
is tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor 
verkeer.

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2022
Op 16 maart 2022 zijn 
er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Ook 
bij deze verkiezingen 
kunt u weer vervroegd 
stemmen en wel op 14 
en 15 maart. Het brief-
stemmen vervalt. Uw 
stempas valt op 18 of 19 februari bij u in de bus. Tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen worden ook de verkiezin-
gen gehouden voor de dorps-en wijkraden in gemeente 
Nuenen.
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor de beste
Service én Kwaliteit!

Magere Runderlappen
..............................................................4 stuks 7,48
Oriëntaals Cakeje
............................................................per stuk 2,95
Oosterse Kalkoen
Schnitzels ...........................4 stuks 7,95
Kalfs Saucijzen
..............................................................4 stuks 6,00
Tiroler Teller
“Kant en Klaar maaltijd uit eigen keuken” 
............................................................per stuk 6,50
Bij 150 gram Gebraden Fricandeau

een bakje Tonijn Mayonaise GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

VLEESWAREN

SPECIAL

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

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 33,00*

*  reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Damrak Gin 0,7lt €19,95 
Bushmills The Original 

Irish blended whiskey         €17,95 
Hendriks Gin 70cl €32,50 

Hartevelt  
    Jonge jenever 1lt.          €12,50 
Glen Moray Elgin Classic 

Single malt whisky 0,7lt.     €23,50  

Glen Moray 12 Years 
Single malt whisky 0,7lt.     €32,95 

Acties geldig van 3 t/m 24 februari 

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Kou Lou Yuk 4 st.

Chun Kun Loempia 6 st.

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

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

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Chieuw Jim Kai (gekruide kipstukjes)

19,95

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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Opening Van de Weijer   
Keukenspecialist Geldrop 
Van de Weijer Keukenspecialist Geldrop opent 1 februari officieel de deu-
ren. Vanaf nu is het mogelijk om complete designkeukens bij Van de 
Weijer te verkrijgen.

Al ruim veertig jaar geeft Van de 
Weijer advies op het gebied van wit-
goed en inbouwapparatuur. De af-
gelopen jaren heeft dit familiebe-
drijf zich verder gespecialiseerd in 
interieur- en keukenadvies. Vanaf de 
eerste oriëntatie tot en met de uit-
voering voorziet Keukenspecialist 
Geldrop je van het juiste advies. Ook 
bij Keukenspecialist Geldrop is de 
Van de Weijer Service vanzelfspre-
kend: persoonlijke service door een 
hecht team. Onze adviseur heeft 
meer dan 20 jaar ervaring op het ge-
bied van keukens en interieur. Ze 
ontwerpen stijlvolle en tijdloze keu-
kens, maar helpen ook met een licht-
plan, interne verbouwing of even-

tueel extra maatwerk. Ze verkopen 
Duitse kwaliteitskeukens met maat-
werk. 
Keukenspecialist Geldrop is gevestigd 
op de Hooge Akker 29, in het Van de 
Weijer filiaal. De showroom is tijdens 
de reguliere openingstijden geopend. 
Wil je een adviesgesprek met dé keu-
kenadviseur? Dan is het aan te raden 
om een afspraak te maken. Een inspi-
ratiemagazine met gerealiseerde pro-
jecten is gratis te downloaden via de 
website. Of via info@keukenspecialist-
geldrop.nl en 040-2851950 voor een 
fysiek exemplaar.
www.keukenspecialistgeldrop.nl

Nieuwe gemeenteraad    
vliegend van start?
Een prominent CDA-lid maakte nog geen jaar geleden een rondgang door 
bestuur en politiek in Nuenen. Op verzoek van Nuenens burgemeester 
Maarten Houben hield zijn CDA-partijgenoot de politiek bestuurlijke si-
tuatie in Nuenen c.a. tegen het licht. Vooral het samenspel tussen het colle-
ge van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is onder de loep 
genomen. “Er bestond bij de burgemeester een nadrukkelijk gevoelde be-
hoefte om dat samenspel te verbeteren…”, zo schrijft Gerd Leers in zijn rap-
port. Gerd Leers, die ooit minister was, ook lid van de Tweede Kamer en 
burgemeester van Maastricht. Hij stak Nuenen de helpende hand toe...

meente Nuenen en werken eerder 
scheidend dan bindend. Er bestaat 
grote verdeeldheid over de oplos-
singsrichting van deze thema’s.” Vol-
gens Leers sleept het debat over een 
oplossingsrichting van genoemde 
thema’s zich voort….

Aanzetten voor verbetering…
“Er is besef dat de tijd verstrijkt; nieu-
we verkiezingen komen eraan”, aldus 
het rapport bij ‘Aanzetten voor verbe-
tering.’ Leers in dit kader: “Het verbe-
teren van de persoonlijke verhoudin-
gen zal het bestuur van de gemeente 
actiever, beter en aangenamer ma-
ken. “Daar waar wantrouwen wegge-
nomen wordt ontstaat een voedings-
bodem voor bredere samenwerking 
en zullen politieke keuzes toekomstig 
vooral worden bepaald door inhoud 
en de oprechte wens ‘goed te doen’ 
voor Nuenen.’’ Leers schrijft dat het 
wellicht mogelijk is om de nieuwe 
raad ‘een vliegende start mee te ge-
ven’. De nieuwe gemeenteraad wordt 
woensdag 16 maart gekozen.

Gerd Leers voerde gesprekken met 
burgemeester Maarten Houben, met 
de Nuenense wethouders Ralf Stulti-
ens (W70), Caroline van Brakel (CDA) 
en Joep Pernot (GroenLinks) en met 
alle fractievoorzitters in de Nuenense 
gemeenteraad. Op 8 april 2021 bracht 
hij zijn rapport uit.  

Oordeel over elkaar…
Hoe oordelen de gesprekspartners 
over elkaar?
Er is geen eenheid in de gemeente-
raad en ook niet in het college. Er 
wordt veel geroddeld over elkaar. Het 
wantrouwen is vaker bepalend voor 
het oordeel over stukken dan de in-
houd. Er wordt regelmatig op de man 
gespeeld. Er wordt gedreigd per-
soonlijke stukken openbaar te maken 
die zeer beschadigend zouden zijn 
voor bepaalde personen. Aldus het 
‘Oordeel over elkaar’ in het rapport 
van Leers. 

Goed beeld…
Leers schrijft: “….dat bij mij een goed 
beeld is ontstaan van de situatie in de 
gemeente Nuenen.”
Een greep uit zijn bevindingen (let-
terlijk citaat):
“Actuele thema’s, zoals de sporthal, 
de ontsluiting van Nuenen-West, Het 
Klooster of de kloostertuin, de visie 
op hoog- en laagbouw en de oplos-
sing van de Sinti-problematiek bepa-
len de politieke agenda van de Ge-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Nieuwe gemeenteraad    

Helpt Elkander, helpt zichzelf en wordt 
daar (naar eigen zeggen) bij geholpen 
door verschillende politieke partijen
Wij zijn Anke en Theo en wij hebben als omwonenden zitting in de klankbordgroep voor 
de Vinkenhofjes. Dit zijn de 2-lagen flatjes grenzend aan de Vinkenlaan en aan het park 
aan de Lyndakkers. Woningbouwvereniging Helpt Elkander wil deze flatjes slopen en ver-
vangen met grotere 3-kamer appartementen. 
Helpt Elkander hoort zich bij het maken van de plannen voor de herbouw te houden aan 
Structuurplan Nuenen Zuid. Deze spelregels zijn op 25 april 2019, na een lang proces in de 
gemeenteraad, vastgesteld en daarin staat dat er max. drie bouwlagen mogen komen 
met incidenteel een vierde bouwlaag. 
Tot onze schrik kwamen wij er in klankbordgroep vergaderingen achter dat Helpt Elkan-
der het niet nodig vindt zich te houden aan de spelregels. Aan omwonenden en aan de 
klankbordgroep zijn drie plannen voorgelegd, alle drie de plannen waren hoger dan vier 
bouwlagen. Helpt Elkander heeft bij het maken van de plannen voor de Vinkenhofjes dus 
de spelregels die zijn vastgesteld in Structuurplan Nuenen Zuid gewoon naast zich neer 
gelegd. Zij zetten veel hoger in en willen vijf bouwlagen en wellicht nog meer. Naar eigen 
zeggen hebben ze in gesprekken met verschillende politieke partijen toestemming gekre-
gen voor meer dan drie bouwlagen. Als dat daadwerkelijk zo is, vinden wij dat een zeer 
kwalijke gang van zaken. 
Het aantal toegestane bouwlagen is momenteel in Nuenen natuurlijk een hot topic. Aan 
de ene kant de nood voor meer woningen en aan de andere kant omwonenden die prettig 
willen blijven wonen. Het is zeker niet zo dat de omwonenden van de Vinkenhofjes voorbij 
gaan aan deze woningnood. Er was veel draagvlak voor het verhogen van de flats van de 
huidige twee lagen naar drie hoog. Dit betekent al een toename van het aantal woningen 
van de huidige 60 naar 90. Maar Helpt Elkander wil het onderste uit de kan en speelt daar-
bij in onze ogen een smerig spel. Zo wordt door Helpt Elkander als motivatie aangegeven 
dat op de hoek Vinkenlaan - Meeuwenlaan al een hoogbouw van vijf lagen staat. Maar 
ook dit pand is door Helpt Elkander tegen de toen geldende regels in, neergezet. In onze 
ogen is het terrein van de Vinkenhofjes veel te klein voor twee keer zoveel en ook nog grote-
re woningen en de daarbij behorende noodzakelijke parkeervoorzieningen.
Momenteel ligt er een nieuw initiatiefvoorstel van een aantal politieke partijen om ervoor 
te zorgen dat er géén flats met meer dan drie verdiepingen in de helft van Nuenen verrij-
zen (van de Lissevoort tot de Europlaan/Smits van Oyenlaan). Maar dit voorstel is in onze 
ogen een wolf in schaapskleren; voor de andere helft van Nuenen wordt hoger bouwen 
dan drie bouwlagen namelijk wel mogelijk. Waarmee Helpt Elkander en andere bouwon-
dernemingen vrij spel krijgen om in deze delen van Nuenen flats neer te zetten. Dit bete-
kent dat als u in het Zuiden of Oosten van Nuenen woont het ook uw achtertuin, het 
speelveldje in de buurt of de oude school van uw kinderen kan betreffen. Wij roepen de 
politiek dan ook op om het voorstel: niet meer dan drie verdiepingen, voor heel Nuenen te 
laten gelden.
Maar mocht een deel van de politieke partijen niet willen luisteren, dan hopen wij dat u 16 
maart (gemeenteverkiezingen) net als wij op die partijen gaat stemmen die oprecht wil-
len voorkomen dat heel Nuenen een stad wordt.

Anke en Theo, omwonenden Vinkenhof

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

Bril gevonden
Bril gevonden op sterkte, bruin mon-
tuur. In week 4. Locatie: Broek Nue-
nen. Contact 06-22045013.

Goed nieuws voor duurhuurders
Termen als ‘starter’ en ‘doorstromer’ zijn natuurlijk al lang ingeburgerd in ons 
taalgebruik op en rond de woningmarkt. En ook de ‘scheefwoner’ kenden we al 
een tijdje: iemand die een sociale huurwoning bezet houdt, maar daar eigen-
lijk te veel voor verdient. Al enige tijd hebben we ook de ‘duurhuurders’. Dat 
zijn mensen die maandelijks veel huur betalen voor hun woning of apparte-
ment, maar door de strenge hypotheeknormen geen woning kunnen kopen. 
Daar verdienen ze dan weer te weinig voor. Ze betalen meer huur dan ze kwijt 
zouden zijn aan de hypotheek. En omdat ze aanzienlijke huurbedragen moe-
ten betalen, kunnen ze ook nauwelijks sparen voor aankoop in de toekomst. Er 
is voor deze zogenoemde duurhuurders nu goed nieuws. Drie hypotheekver-
strekkers (ING, BLG Wonen en Aegon) zijn van start gegaan met een proefpro-
ject waarin de betrokkenen wel een hypotheek kunnen verkrijgen tot een be-
drag van de NHG-grens: € 355.000. En later sluit ook Florius (dochter van ABN 
Amro) aan. De leennormen worden niet verruimd, maar de hypotheekver-
strekkers kijken naar het langdurig betaalgedrag van de aanvragers. Zo moe-
ten zij in ieder geval 36 maanden lang de huur betaald hebben zonder dat ach-
terstanden zijn ontstaan. Ook mogen ze in die periode niet hebben ingeteerd 
op spaargeld. Hun inkomen moet stabiel zijn en hoog genoeg om de woonlas-
ten te betalen zonder dat ze daarvoor de spaarpot nodig hebben. NHG staat 
garant. De proef loopt voor twee jaar of tot het moment dat 1.000 hypotheek-
verstrekkingen zijn bereikt, zegt de voorzitter van de Nationale Hypotheek Ga-
rantie. Als eerder in de loop van twee jaar blijkt dat dit in een grote behoefte 
voorziet, willen ze ook eerder verdere actie ondernemen. Mogelijk kunnen 

dan meerdere geldverstrekkers aansluiten. Zoiets is volgens 
mij beslist niet uit te sluiten. De doelgroep is groot. In ons 

land zijn meer dan een half miljoen huishoudens die in 
de vrije sector (dus boven € 1.200) huren. Van hen be-
steedt 61% meer dan een derde deel van het inko-
men aan de huur. Zij vallen al heel lang tussen wal en 
schip, want ze verdienen te veel om sociaal te kunnen 
huren en te weinig om een starterswoning te kunnen 
kopen. Het is niet gek dat ze soms boos zijn omdat ze 

wel € 1.300 huur mogen betalen, maar geen hypotheek 
met een maandlast van € 800 kunnen afsluiten. Het enige 

nadeel van die proef is dat het nog weer wat drukker 
zal worden op de woningmarkt. En als er niet meer 
huizen bijkomen, dan heeft dat helaas ook weer 
een prijsopdrijvend effect.   

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 5 
en 6 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien.

• Robbie Hageman, deelnemer 
aan TV programma Kamp Ko-
ningsbrugge en oud wereld-
kampioen kickboksen

• Een nieuw vergadermodel voor 
de gemeenteraad

• Pierre van den Eeden, nieuwe 
trainer van voetbalclub RKGSV

• Serie Lijsttrekkers: Monique 
Donkers van De Combinatie

• Serie Lijsttrekkers: Hans Pijs van 
Lijst Pijs

• Serie Lijsttrekkers: Anneke Coo-
len-Pero van D66

• Serie Lijsttrekkers: Ralf Stultiëns 
van W70

• Wat maakt Silvia mee als BABS.
• Nieuwe padelbanen bij TV Lis-

sevoort

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

Op zaterdag 5 maart om 16.00 uur 
organiseert LON TV een politiek 
debat met alle lijsttrekkers. Het 
debat wordt vanuit de Raadzaal 
live uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

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

Cursus ‘Maak je eigen interieurplan’
Volksuniversiteit regio Eindhoven biedt aan alle creatieve geesten die toe zijn 
aan een nieuwe stijl de cursus: Maak je eigen interieurplan. Deze start op don-
derdag 10 maart om 19.00 uur en bestaat uit 7 lessen van 3 uur. De lessen wor-
den gegeven op het Augustinianum in Eindhoven. De docente, Ria Bernards, 
heeft een eigen interieurontwerpbureau. Haar passie is anderen het plezier le-
ren ontdekken van creatief bezig zijn.
Ben jij graag met je interieur bezig? Een nieuwe kleur, nieuwe meubels, de ac-
cessoires veranderen? Maar loop je regelmatig vast omdat je er geen goede 
eenheid in kunt krijgen? Of wil je meer weten over het vak interieurontwerper, 
stylist of binnenhuisarchitect? Dan geeft deze cursus je een mooie start om 
hiermee aan de slag te gaan.
Start: donderdag 10 maart 2022, 19.00 - 22.00 uur, 7 lessen. Meer informatie 
over de cursus, docente en locatie vind je op: www.vu-eindhoven.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

Monique 
Donkers

www.combinatienuenen.nl

Lijst

6

Advertorial

50PLUS Nuenen
Wij van 50 Plus Nuenen hebben de reacties van PvdA en CDA op onze pu-
blicatie van 20 januari jl. in  Rond de Linde van 27 januari gelezen. Wij wil-
len hier eenmalig op reageren.

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de PvdA staat nl. het volgende: 
“Het is voor de inwoners van Nuenen beter dat het zich aansluit bij Eindho-
ven. Het wordt wat de PvdA betreft dus Nuenen, gemeente Eindhoven. Wij 
zijn tot de overtuiging gekomen dat een sociaal en welvarend Nuenen in de 
toekomst het meest gewaarborgd is als Nuenen fuseert met centrumstad 
Eindhoven. De PvdA heeft in 2017 een motie ingediend met de volgende 
strekking: Nuenen gaat fuseren met de gemeente Eindhoven. Daarbij moe-
ten wij er voor zorgen dat in het fusieproces de juiste besluiten (tijdig) wor-
den genomen. Veel van onze Nuenense burgers ondersteunen de keuze voor 
samengaan met Eindhoven.”
In het Eindhovens Dagblad van 2 oktober 2018 verklaart GroenLinks zich te-
gen een fusie met Eindhoven.     
In het verkiezingsprogramma 2022-2026 van fusiepartij Pvda/GroenLinks is 
geen letter te lezen over voor of tegen fusie met Eindhoven. 
In het verkiezingsprogramma van het CDA van 2018-2022 bij het thema “De 
bestuurlijke toekomst van Nuenen” staat: “Nuenen zal de komende bestuurs-
periode samengaan met een andere gemeente. Het CDA is van mening dat 
op lange termijn gestreefd moet worden naar één grote regiogemeente. Aan 
een fusie of herindeling wil het CDA voorwaarden verbinden.” In het verkie-
zingsprogramma van het CDA 2022-2026 staat: “Streven naar ambtelijke fu-
sie met Son en Breugel.”         
Voor 50 plus Nuenen is de discussie over bovenstaande gesloten.

50PLUS Nuenen 

Ook zo geschrokken van de 
nieuwe energietarieven?
De energietarieven voor elektriciteit en gas zijn de laatste tijd enorm ge-
stegen. Vooral mensen die een variabel tarief hebben krijgen daardoor te 
maken met een flink hogere energierekening. Met een vast tarief voor 
meerdere jaren merk je er nog niet veel van, maar na afloop van de vaste 
periode natuurlijk wel. De overheid probeert de energielasten voor de 
gebruikers een beetje in de hand te houden door een verhoging van de 
teruggave energiebelasting, maar aan het eind van de streep blijft nog al-
tijd een fors hogere energierekening over.

met een van onze Energiecoaches via 
de website. Ook kun je onze thema-
avonden bezoeken, bv. over isolatie, 
warmtepompen, zonnepanelen, of 
subsidies en financieringen (inschrij-
ven via de website). Soms is het han-
dig (tegen een kleine onkostenver-
goeding) een Energiecoach aan huis 
te laten komen voor een Warmtescan 
bij huizen ouder dan 1990. Of doe 
eerst via de website een handige zelf-
test via Slim starten waaronder de ei-
gen woning QuickScan.

Programma en spreekuren voor ja-
nuari en februari
• elke di- wo- do- vrijdag van 13.00 

tot 17.00, za van 10.00 tot 13.00 
uur (bezoek of afspraak)

• elke di- wo- do- vr- za op dezelfde 
tijden: vrije inloopspreekuren 
voor korte vragen.

• op di- do 13.00-17.00: telefoni-
sche vragen via 085 - 0410041

• ma 31 januari: 19.30; thema-
avond ‘Slim Isoleren’.

• ma 14 februari: 19.30; thema-
avond ‘Zonnepanelen’

• ma 28 februari: 19.30; ‘QuickScan 
van eigen woning’ (Zoom work-
shop).

Inschrijven thema-avonden: www.
energiehuisslimwonen.nl/agenda
Afspraak maken: www.energie-
huisslimwonen.nl/afspraak
Bezoekadres: Torenstraat 3 Helmond
Inloopspreekuren in de regio: www.
energiehuisslimwonen.nl/contact/

Let op: door actuele coronamaatre-
gelen kan het zijn dat we de thema-
bijeenkomsten (tijdelijk) digitaal 
(met Zoom) moeten aanbieden! 
(Geen extra programma nodig). Af-
spraken kunnen ook digitaal plaats-
vinden. Je ontvangt hierover auto-
matisch per email bericht op de be-
treffende datum!

5-15% Energie besparen met een-
voudige maatregelen
De beste manier om de energiereke-
ning omlaag te brengen is nog altijd 
energie besparen. Immers, wat je niet 
gebruikt hoef je ook niet in te kopen, 
dus ook niet te betalen. Energie be-
sparen kun je op verschillende ma-
nieren aanpakken, maar altijd is het 
startpunt isoleren: zorg dat er geen 
warmte weg lekt uit je woning naar 
buiten.
Door heel eenvoudige maatregelen 
zoals tochtstrip, kierdichting, deur-
borstels, radiatorfolie enz. bespaar je 
al gauw 10-15%, zonder veel kosten. 
Ook korter douchen en geen ruimten 
verwarmen waar je niet verblijft, 
draagt bij. En, als je nog ouderwetse 
gloeilampen hebt, vervang deze 
door ledlampen en bespaar 70% 
elektra voor verlichting. Op onze 
website kun je bij Slim starten lezen 
hoe je heel gemakkelijk de maximum 
temperatuur van het ketelwater te-
rug kunt brengen naar 60 graden en 
daardoor 5-10% gasverbruik per jaar 
kunt besparen.

Een woning isoleren met extra 
maatregelen 
De volgende stap is isoleren van mu-
ren, vloer, dak en ramen. Dit zijn 
maatregelen die natuurlijk veel meer 
kosten, maar die je, zeker bij de hoge-
re energieprijzen, ook weer vrij snel 
terugverdient. Pas als je de isolatie 
van jouw huis op orde hebt, kun je 
het huis verder verduurzamen door 
bv het aanschaffen van een (hybride)-
warmtepomp, eventueel gecombi-
neerd met de bestaande gasketel als 
jouw (oudere) huis niet goed is te iso-
leren. De extra elektriciteit die je no-
dig hebt wek je natuurlijk op met 
zonnepanelen op het eigen dak, of 
door deelname aan een gezamenlijk 
zonnepark.

Deskundige voorlichting en/of een 
afspraak met een Energiecoach
Over deze en andere onderwerpen 
kun je (gratis) voorlichting krijgen bij 
het EnergieHuis Slim Wonen. Deze 
voorlichting is onafhankelijk en ob-
jectief. Maak daarvoor een afspraak 

GROENLINKS-PvdA Nuenen 
is startklaar      
voor de verkiezingen
Met een Sociaal en Groen verkiezingsgprogramma en een stevige kandida-
tenlijst start GroenLinks-Pvda Nuenen haar communicatiecampagne voor de 
raadsverkiezingingen. Dit sterke linkse blok zal de komende weken in en 
voor Nuenen zichtbaar aanwezig zijn op posters, in (social) media en bij de 
LON. Maar vooral ook op straat in ons dorp en in de wijken met acties en bij-
eenkomsten.

De website: www.groenlinks-pvdanuenen.nl en facebook @groenlinks.pvda-
nuenen geven informatie, maar een persoonlijk gesprek met de inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is natuurlijk veel informatiever. De ko-
mende zes weken gaan kandidaten en leden van de partij op pad om de me-
ning van onze inwoners te horen.

Oproep aan alle Gerwenaren!
Bent u die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen 
van de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen? De Dorpsraad Gerwen heeft 
zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor de volgende belan-
gen en meegewerkt aan de totstandkoming van:

Op 16 maart 2022 vinden de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats, te-
gelijkertijd kunt u uw stem uitbren-
gen voor de Dorpsraad. Enkele leden 
stellen zich na 8 of 4 jaar actief te zijn 
geweest, niet meer herkiesbaar; De 
dorpsraad is op zoek naar kandida-
ten voor de kieslijst in maart 2022! Er 
heeft zich al een aantal enthousiaste 
Gerwenaren aangemeld, maar we 
kunnen er nog meer gebruiken! Dan 
valt er immers ook te kiezen! 

Voor uitgebreide informatie kunt u 
terecht bij Ruurd van Heijst: 
hofmeesterruurd@gmail.com

• Verbouwing Brede School Heuvelrijk
• Realisatie bushalte Kerkakkers
• Aanpak Entree Gerwenseweg 
• Inrichting Openbaar groen
• Herinrichting Tip
• Bouwen in Gerwen, GerwenZO! fase1
• Communicatie tussen bewoners en 

bestuur Nuenen
• Andre van der Maat dag (opschonen 

Gerwen van zwerfafval)
• Bemiddeling AED locaties in Gerwen
• Opkomen voor buitengebied en na-

tuur in Gerwen
• Bemiddeling bij verbouwing Huys-

ven richting gemeente en zorgdra-
gen voor voetpad naar ´t Huysven

• Algemene Veiligheid in Gerwen
• Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen 
 (subsidie)
• Advisering clustering ophalen huis-

vuil
• Dagopvang om mantelzorgers 
 enigszins te ontlasten
• Veiligstellen gemeentelijk budget 

van € 1.200.000,- én extra toezeg-
ging van € 104.000,- voor verdere 
verduurzaming van het nieuw te 
realiseren MFA D´n Heuvel. 

Plannen in voorbereiding:
• Medewerking verlenen aan realisa-

tie van verbouwing van het M.F.A. 
gebouw van Stichting Sociaal Cul-
turele Accommodatie D’n Heuvel 
voor een beter multifunctioneel 
gebruik

• Bouwen in Gerwen: GerwenZO! 
fase 2

Reinoud Lantman; 
reinlantman@gmail.com
Zij nemen dan contact met u op voor 
een eventuele afspraak.

Wilt u op de kandidatenlijst, stuur 
dan een mail naar de secretaris van 
de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; 
anjavanberlo645@gmail.com.

Fakkeltocht elke 
derde woensdag 
van de maand
Voor degenen die in Nuenen of om-
geving wonen en mee willen lopen 
met een fakkeltocht, dat kan. Je kunt 
aansluiten en eventueel ook een fak-
kel kopen voor € 2,50. Wij zijn voor 
Vrijheid, en komen -vredelievend- in 
actie omdat wij niet geloven in de co-
ronapas, of het 2-G beleid!!

Wij lopen elke derde woensdag van 
de maand een ronde door Nuenen 
van ongeveer 45 minuten, verzame-
len om 18.45 uur. Start is vanuit de 
Kiosk in centrum Park. Laat je horen/
zien: Samen staan we Sterk!
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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.

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.

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.NL

TE HUUR: Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Zie website “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tevens opslagbox 
in Stiphout van 15 m2. Telnr. 
06-51 22 16 15.

Ervaren huishoudelijke 
hulp gezocht voor ongeveer 
3 uur, eens per 2 weken. Da-
gen in overleg af te spreken. 
06-10670532.

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor medisch noodza-
kelijke voetzorg! Wil je een 
manicure dan kan dat. Ik 
kom ook aan huis! Laat je ex-
tra verwennen met gelakte 
nagels / voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

TE KOOP: 17 stuks lami-
naat voor gangvloer te leg-
gen. Wegens ruimtegebrek. 
Lindehof 6 Nuenen. Tel: 06-
388 39 719.

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Print
boekjes | scripties
direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Wij zijn een gezin met hond 
en katten en op zoek naar 
een betrouwbare hulp in de 
huishouding voor 3 uur per 
week. Als je interesse hebt 
dan kun je contact opne-
men met 06-55371209.

Een bevlogen ondernemer verdient 
een betrokken adviseur. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

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

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

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

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Rond de Linde is op zoek naar:

Stichting LEVgroep Nuenen 
afd. Vluchtelingenwerk 
zoekt vrijwilligers om 
vluchtelingen te bege-
leiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c, tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.
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Kerkberichten

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Ardie van Mill 
Wij hadden graag samen met u allen afscheid genomen van 

Remmelt, maar vanwege de huidige maatregelen is dit helaas niet 
mogelijk en zal op zaterdag 5 februari om 11.15 uur het afscheid 

in besloten kring plaatsvinden. 

De mogelijkheid bestaat de afscheidsdienst te volgen via 
livestreaming. Indien u hiervan gebruik wilt maken gelieve u aan te 

melden bij Jack, via het e-mailadres: jack@onsnet.nu 

U kunt persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 4 februari van 19.15 tot 
20.00 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, 

Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. 

5 Eindhoven, 30 april 1935 c Nuenen, 29 januari 2022 

Correspondentieadres: Opwettenseweg 163, 5674 AC Nuenen 

Remmelt Sietze Bossema 

sinds 1997 weduwnaar van 

Wij laten u weten dat onze lieve pa en trotse opa is overleden 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 februari 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 6 februari 11.00 uur: viering, 
motettenkoor (onder voorbehoud), 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Zaterdag 5 februari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 6 februari 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Jan van Liempt; Charles van der Som-
men; Martien Habraken; Willy Sluijter - 
de Leeuw; Noor van der Linden - Beltz 
en Nelly van der Linden; Ria Vossen - 
Bronts; Jo Jegerings; Harry van Dijk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 februari om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger Le-
den van de werkgroep.

Misintenties: 
Theo de Louw. 

Mededelingen
Afgelopen week is Theo de Louw van 
Torenakker 8 op 77-jarige leeftijd 
overleden. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 februari om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Antoon Rooyakkers; Fons en Gerarda 
Renders-Foolen; Harrie Verschuuren; 
Wim Joosten. 

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

Op zondag 6 februari beginnen we 
aan een serie van drie z.g. carrousel-
diensten: uitwisseling van voorgan-

gers uit de regio. In De Regenboog 
zal voorgaan ds. Marise Boon uit Box-
meer. De bestemming van de collec-
te is voor het werelddiaconaat. Deze 
dienst begint om 10.00 uur. U kunt 
daarbij als kerkganger aanwezig zijn, 
zonder aanmelding vooraf. U moet 
zich echter wel houden aan de basis-
regels m.b.t. de corona: mondkapje 
op en een verplichte looproute. Van 
harte welkom! Volg de livestream via 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 februari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Blasius, bisschop 
en martelaar; na de H. Mis de Blasius-
zegen.
Vrijdag 4 februari. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur 
H. Mis, votiefmis van het Heilig Hart 
van Jezus; gedachtenis van H. An-
dreas Corsini, bisschop en belijder.

Zaterdag 5 februari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekte Hart van 
Maria; gedachtenis van H. Agatha, 
maagd en martelares, daarna uitstel-
ling tot 12.30 uur. 10.30 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 6 februari. Vijfde zondag na 
Driekoningen. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. Kinderzegen.
Maandag 7 februari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Romualdus, abt.
Dinsdag 8 februari. 18.30 H. Mis, H. 
Johannes van Matha, belijder.
Woensdag 9 februari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Cyrillus, bisschop van Alexan-
drië en kerkleraar; gedachtenis van H. 
Apollonia, maagd en martelares.
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').

Taizé Vesper in     
het Van Goghkerkje
Zondag 6 februari is er weer een Taizé Vesper in het van Goghkerkje waar-
bij bezoekers aanwezig mogen zijn. Het thema is ‘We mogen er zijn’. De 
sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ zijn, het uiten van vreugde, maar de ves-
per geeft ook momenten van inkeer en bezinning.

Taizé Vesper in     

Nu heb ik de weg gevonden...  
Bedroefd, maar dankbaar voor wie en hoe hij was, hebben wij afscheid moeten 

nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa 

Theo de Louw 
echtgenoot van 

Maria de Louw-Bunthof 
à 13 maart 1944 † 27 januari 2022 

 Maria 

 Karin en William 
  Lara en Yannick 
  Evi 
  Jorg 
 Johan en Bertine 
  Jasper 
  Iris 
 
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Theo op dinsdag 1 februari.  
 
Correspondentieadres: 
De Groof uitvaartverzorging, T.a.v. Familie de Louw, 
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk 

De actie ‘Nuenen geeft warmte’ is 
een initiatief van de diaconie van 
de Protestantse Gemeente en de 
Parochiële Caritas Instelling in 
Nuenen.

Wie denkt in aanmerking te ko-
men voor een bijdrage uit het 
warmtefonds kan een mailtje stu-
ren naar nuenengeeftwarmte@
onsnet.nu Hij/zij krijgt dan een 
aanmeldformulier toegestuurd 
waarin de voorwaarden worden 
vermeld.

Wie wil doneren kan bijgaande 
QR-code scannen of een bijdrage 
overmaken op NL58 RABO 0137 
4063 98, ten name van Diaconie 
PGN, onder vermelding van ‘Nue-
nen geeft warmte’. 

Nuenen geeft warmte!
Door een sterke stijging van de energieprijzen en de hoge inflatie wordt 
het dagelijks leven flink duurder. Wie een goed inkomen heeft, kan dat 
wel opvangen. Maar mensen met de laagste inkomens komen al in de 
problemen als zij hun vaste lasten willen betalen. Daarom organiseren de 
kerken van Nuenen de actie ‘Nuenen geeft warmte’. 

Tegelijkertijd zijn er veel mensen in 
Nuenen die er warmpjes bijzitten. 
Het zou mooi zijn als we in ons dorp 
de onderlinge solidariteit kunnen 
vergroten.”

Christien Crouwel, die de actie vanuit 
de Raad van Kerken in Nederland op 
landelijk niveau aanzwengelde, vult 
aan: “De overheid compenseert de stij-
gende gasrekening in 2022 door een 
verlaging van de energiebelasting 
met circa € 400,00 per huishouden. 
Daardoor zal de jaarafrekening lager 
uitvallen. Maar voor mensen met de 
laagste inkomens is dat niet toerei-
kend, terwijl anderen die regeling niet 
nodig hebben. Deze actie wil die grote 
verschillen een beetje opheffen.”

Hoe werkt de actie?
Inwoners die al via de gemeente Nue-
nen inkomensondersteuning ontvan-
gen, zullen via een aparte brief door 
de gemeente op de actie ‘Nuenen 
geeft warmte’ worden gewezen en 
een aanvraagformulier toegestuurd 
krijgen. Maar mensen kunnen ook 
rechtstreeks een aanvraag doen, als 
ze met hun huishouden moeten rond-
komen van een inkomen tot 120% 
van het bestaansminimum. Dat komt 
neer op € 1250,00 per maand voor 
een alleenstaande (of alleenstaande 
ouder) en €1780,00 voor gehuwden 
of samenwonenden. Ook wie net bui-
ten de voorwaarden valt, kan contact 
opnemen door een mailtje te sturen 
naar nuenengeeftwarmte@onsnet.nu

Niet alleen de inwoners van Nuenen 
c.a., maar ook de Nuenense bedrijven, 
organisaties en stichtingen worden 
uitgenodigd mee te doen aan de ac-
tie. 100% van de giften zal omgezet 

De actie richt zich op alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Wie er warm bijzit, wordt uitge-
nodigd een gift te doen om zo een 
fonds te vullen: Het warmtefonds. 
Mensen die juist minder te besteden 
hebben, bijvoorbeeld door de stij-
gende energieprijzen of door de ge-
volgen van corona, kunnen hieruit 
een bijdrage ontvangen. Dit gebeurt 
in de vorm van tegoedbonnen van 
minimaal € 40,00 die besteed kunnen 
worden in deelnemende Nuenense 
supermarkten. 

Bas Smouter en Jos Deckers, die de 
actie vanuit de diaconie van de Pro-
testantse Gemeente en de Parochië-
le Caritas Instelling in Nuenen coör-
dineren, vertellen: “Als Nuenense 
kerken geloven wij in verbonden-
heid. Veel mensen zullen deze winter 
moeite hebben de eindjes aan elkaar 
te knopen door de stijgende prijzen. 

worden in supermarktbonnen. Giften 
zijn bovendien aftrekbaar van de be-
lasting, vanwege de ANBI-status van 
de kerken.

De inzamelingsactie loopt van 3 fe-
bruari tot en met 14 maart 2022. De 
supermarktbonnen worden verdeeld 
vanaf eind maart. De actie vindt 
plaats in goed overleg met de ge-
meente Nuenen. De gemeente heeft 
toegezegd dat zij die een bijdrage 
ontvangen vanuit het warmtefonds 
op geen enkele wijze gekort zullen 
worden op hun eventuele uitkering 
en beveelt de actie van harte aan. 

Meezingen mogen we, met begelei-
ding van het pianospel. We zoeken dan 
samen naar momenten van rust, we le-
zen mooie teksten en luisteren naar 
mooie piano-improvisatie en verstil-
lende muziek. Rust, nadenken en even 
tot jezelf komen. Het zoeken van een 
rustpunt in het leven van alledag ...
Een Vesper zoals we gewend zijn. Om 
samen te zijn in deze tijd.
Verdere informatie over de vesper 
kan bij Alice Steenbergen: alice.steen-

bergen@hotmail.com. Natuurlijk wor-
den de huidige coronaregels in acht 
genomen, zoals het dragen van 
mondkapjes en zitplaatsen met een 
onderlinge afstand van 1,5 meter. 

De Vesper begint zondagavond 6 fe-
bruari om 19.30 uur. Voorafgaand 
aan de vesper is er pianomuziek.

U bent van harte welkom. Namens de 
werkgroep: Taize Vesper Nuenen. 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand februari de ingang van het 
EMK terrein aan het Wettenseind.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com.

Taalcafé     
start weer op
We durven het weer aan! Met mond-
kapje en afstand houden. We starten 
weer met Taalcafé op 8 februari. Van 
13.30 uur tot 15.00 uur is de inloop in 
de Goudvinkhof 12A. Zowel Neder-
landers als buitenlanders zijn wel-
kom met taalvragen. We starten weer 
met Taalkabaal op 10 februari. Van 
9.00 uur tot 12.00 uur is er les in de 
Goudvinkhof 12A.

U bent welkom voor taalles voor bui-
tenlanders. We werken in 4 niveau-
groepen van A0 tot B2. De groep be-
gin A2 van Corrie en de groep B1 van 
Nel zijn welkom van 9.00 uur tot 
10.30 uur. De groep eind A2 van Leni 
en de groep A0 van Marianne zijn 
welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur.
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Ad Verhappen
Het leven van Ad Verhappen is muziek. Sinds 1985 woont hij hier in Nuenen. Hij 
weet nog goed dat hij toen ook zijn eerste concert hier in De Vank gaf, waar hij als 
tenor zong. Het vroor toen twintig graden en het was een hele klus om het warm te 
stoken. Maar het lukte: in een uitverkochte zaal vond toen zijn eerste concert plaats.

Ad en muziek
Muziek is voor Ad een hobby en een passie, zijn hele leven al…..

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

2000 700-jarig bestaan Nuenen - Gerwen

4 December 1300 (Sint Barbara-dag) was een belangrijk moment voor de geschiede-
nis van Nuenen - Gerwen. Hertog Jan II stelde toen de grenzen vast voor de kerkdor-
pen Gerwen en Nuenen, ze werden één gemeente. Hertog Jan verleende toen aan de 
inwoners van Nuenen-Gerwen het recht om de gemeenschappelijke gronden te ge-
bruiken. Bovendien gaf hij hen de mogelijkheid om in te grijpen als er van hun gron-
den misbruik werd gemaakt. Het was voor de mensen in die tijd een belangrijke ge-
beurtenis. Omdat wij ons maar moeilijk kunnen inleven in die tijd, is dit voor ons wat 
moeilijker te begrijpen.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

De Bierwacht
Op gezette tijden kwam de Bierwacht in ons Jongerencentrum Ziedenie 
om de leidingen van de tapinstallatie schoon te maken. Meestal op een 
vrijdag en zo ook op deze vrijdag, wat later in de middag. 

De Ziedenieverhalen zijn onze herinneringen van bijna vijftig jaar geleden. Zoals 
je weet kleurt de tijd herinneringen. We kunnen daarom niet garanderen dat alle 
details kloppen, maar het zijn wel waar gebeurde verhalen.

De Bierwacht deed zijn werk; hij 
maakte de bierleidingen schoon en 
tapte daarna een pilsje. Waarschijnlijk 
om te proeven of het bier weer goed 
smaakte, of misschien ook wel omdat 
hij gewoon zin in een pilsje had.
Wij vroegen hem hoeveel leidingen 
hij op een dag schoonmaakte en of 
hij dan ook elke keer een pilsje dronk. 
Hij vertelde dat hij per dag meerdere 
leidingen schoonmaakte en dan elke 
keer een of twee glazen bier dronk. 
Of hij daardoor niet in overtreding 
was als hij met een aantal glazen bier 
op achter het stuur kroop? “Nee”, zei 
de Bierwacht, “ik heb hiervoor als Bier-
wacht een ontheffing. Ik moet immers 
controleren of het bier na het schoon-
maken van de leidingen goed smaakt. 
Ik kan dat alleen maar doen door het 
bier te proeven. Je zou kunnen zeg-
gen dat ik beroepsmatig moet drin-
ken. En daarbij komt nog, dat Bier-
wachten erg goed tegen alcohol kun-
nen, niet dronken worden en met een 
aantal glazen bier op nog prima kun-
nen auto rijden.” 

Hij zei het met zoveel vanzelfspre-
kendheid, dat zijn woorden ons de-
den twijfelen. Het leek ons een nogal 
sterk en onwaarschijnlijk verhaal! Dat 
moest worden geverifieerd! Dus bo-
den we de Bierwacht nog een pilsje 
aan en nog een en nog een. Hij wei-
gerde er geen een en na enige tijd 
was hij zo dronken als een Maleier.
Gelukkig woonde hij niet zo ver van 
Ziedenie, zodat hij te voet naar huis 
kon. Dat moest ook wel, want hij was 
niet meer in staat om auto te rijden.

Zo waren wij toen, kritisch, niet zó 
maar iets voor waar aannemen, maar 
checken!
Maar ja, je weet het nooit helemaal 
zeker, misschien had de Bierwacht 
toch wel gelijk, maar had hij zijn dag 
niet! 

Meer mooie herinneringen krijg je 
ongetwijfeld tijdens het Ziedenie 
reünie. Meld je hiervoor aan op de 
site: www.ziedenie.nl

Knotgroep IVN-Nuenen c.a. in actie in Gerwen
De kruinen van de knotwilgen aan De Huikert in Gerwen staan er weer kortgeknipt bij. Zaterdag 29 januari was de knot-
groep van het IVN-Nuenen c.a. met vijftien leden in actie in Gerwen. De IVN-ers zijn, uitgerust met helmen en werkhand-
schoenen, een paar uurtjes druk met het knotten van de kruinen. Het handgereedschap zoals snoeischaren en zagen 
wordt verzorgd door het IVN. De winterperiode is het werkseizoen voor de knotgroep en op zaterdagen komen de knot-
ters in actie. Het meest voorkomende werk is het knotten van knotwilgen. Dat gebeurt om de 3 of 4 jaar. Elke winter 
worden zo’n vier- à vijfhonderd knotwilgen ‘kortgeknipt’. Knotters zijn welkom en ook niet-leden mogen meewerken. 
Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op de site van het IVN: www.IVN.nl/Nuenen.

Daan: nieuwe inwoner    
in onze gemeente
Daan is geboren en dat is te zien in de 
voortuin van De Schieven 7 in Ger-
wen. Twee keer wordt dat ter plaatse 
aangekondigd. Kees en Sharon Maas-
Molenaar zijn de trotse ouders. Daan: 
welkom in de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

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

Daan is geboren en dat is te zien in de 
voortuin van De Schieven 7 in Ger-
wen. Twee keer wordt dat ter plaatse 
aangekondigd. Kees en Sharon Maas-
Molenaar zijn de trotse ouders. Daan: 
welkom in de gemeente Nuenen, 

Foto’s 
Cees van Keulen

Houthandel Van der Putten 
verhuisd van Nuenen   
naar Lieshout
Door Mariët Jonkhout

Sinds een paar weken is de aanblik van Berg 62, ook bekend als de St. Jans-
hoeve, veranderd. Lag hier jarenlang de houtvoorraad van Houthandel 
Van der Putten, nu staan het terrein en het pand leeg. Reden is de verhui-
zing van de houthandel naar de Papenhoef, vooraan in Lieshout.

“We groeiden aan de Berg behoorlijk 
uit ons jasje”, vertelt Martijn van der 
Putten als ik bij hem op bezoek ga 
om zijn nieuwe locatie te bekijken. 
“Het was een prachtig pand in Nue-
nen, maar we hadden er niet genoeg 
plek meer om alle materialen op te 
slaan en laden en lossen was er een 
crime. Dit moest op de openbare 
weg gebeuren, met alle risico’s van 
dien en je kunt je voorstellen dat om-
wonenden daar ook niet zo gelukkig 
mee waren. Hier in Lieshout hebben 
we veel meer ruimte voor opslag, zo-
wel buiten als binnen. We hebben nu 
ook plaatmateriaal en vurenhout aan 
ons assortiment toe kunnen voegen 
omdat dit droog moet liggen. Dat 
kon op de oude locatie niet. De mo-
gelijkheden voor laden en lossen zijn 
ook veranderd. Dat kan nu aan de zij-
kant van het pand, op eigen terrein. 

En achter ons loopt het kanaal dus 
niemand heeft last van de aanblik 
van hoge stapels hout.

In eerste instantie wilden we graag in 
Nuenen blijven; hier liggen onze 
roots. Hier is mijn vader Martien in 
1974 begonnen met de verkoop van 
brandhout en voordat we naar de 
Berg verhuisden, hebben we lange 
tijd op de Tienden gezeten. Helaas 
bleek het onmogelijk een geschikte 
locatie te vinden. Bouwen op het 
Eeneind bleek vanwege de hier ge-
plande distributiecentra helaas geen 
optie en ook alle boeren in de omge-
ving die ik aangeschreven heb of ze 
misschien gingen stoppen, leverden 
geen gewenst resultaat. 

En toen vertelde mijn oom over dit 
pand in Lieshout. We waren direct 

Martien en Martijn van der Putten 
in de nieuwe showroom in Lieshout 

enthousiast, deze plek is ideaal, dus 
was de keuze snel gemaakt. En nu zit-
ten we maar tien minuten verderop. 
Hier hebben we genoeg ruimte voor 
al ons hout en plaatmateriaal be-
doeld voor schuttingen, vloeren, 
overkappingen, tuinhuisjes, chalets 
en zelfs voor Tiny houses. Materiaal 
kan hier door particulieren, maar ook 
door bijvoorbeeld aannemers, tim-
merbedrijven en hoveniers worden 
opgehaald of we leveren af op loca-
tie. In onze showroom vind je een 
groot deel van ons assortiment hou-
ten vloeren. Mensen kunnen hier rus-
tig rondlopen en zich laten advise-
ren, een vloer koop je namelijk niet 
dagelijks. Ik zou zeggen kom eens 
langs hier aan de Papenhoef 15 en 
laat je verbazen over wat we allemaal 
te bieden hebben. De koffie staat 
klaar!”

Knotters in actie aan De Huikert in Gerwen………..(foto’s Cees van Keulen)

keer een of twee glazen bier dronk. 
Of hij daardoor niet in overtreding 
was als hij met een aantal glazen bier 
op achter het stuur kroop? “Nee”, zei 
de Bierwacht, “ik heb hiervoor als Bier-
wacht een ontheffing. Ik moet immers 
controleren of het bier na het schoon-
maken van de leidingen goed smaakt. 
Ik kan dat alleen maar doen door het 
bier te proeven. Je zou kunnen zeg-
gen dat ik beroepsmatig moet drin-
ken. En daarbij komt nog, dat Bier-
wachten erg goed tegen alcohol kun-
nen, niet dronken worden en met een 
aantal glazen bier op nog prima kun-
nen auto rijden.” 
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Oók weer competitie-spelen 
bij BCL 
Nadat Badminton Club Lieshout weer opgestart is met speelavonden, 
heeft de officiële Nederlandse bond ‘Badminton Nederland’ óók doorge-
pakt. Zij hebben de stilgelegde competitie her-opgepakt en voor alle open-
staande wedstrijden nieuwe data bepaald. Hiervoor hebben ze de eindda-
ta voor de competitie verlengd en kunnen uiteindelijk tóch alle wedstrij-
den, die ingepland waren voor seizoen 2021/2022, worden afgewerkt.

nale) competitie die door Badmin-
ton Nederland georganiseerd wor-
den; één herenteam en één mix-
team. Het mixteam is een pas-dit-
seizoen-opgericht team dat bestaat 
uit Ainara Vandegard, Carolien van 
den Biggelaar, Tim van Bommel en 
Richard Essers. Dit team (BCL-1/
Sportpoint Gemert) is ingedeeld in 
de 8ste afdeling van de 8ste divisie 
en heeft tot-nu-toe pas enkele pun-
ten bij elkaar gesprokkeld.

Eén herenteam
Naast het mixteam wordt Badmin-
ton Club Lieshout ook vertegen-
woordigt door een herenteam. Dit 
team bestaan uit Wouter van Vijfeij-
ken, Jeroen van der Heiden, Bert 
Manders, Ruud van Vijfeijken, Chris-
tian Klumpers en Laurence Roijac-
kers. Dit team is ingedeeld in de 
‘mannen-nylon shuttle’ klasse en in-
gedeeld in afdeling 3. Voordat de 
competitie, vanwege corona, stilge-
legd werd stond dit herenteam op 
de toppositie, de eerste plaats. Hen 
wacht dus de belangrijke klus om 
deze positie óók over de eindstreep 
te trekken en zo een nieuw kam-
pioenschap binnen te halen.

Inhalen
Binnen twee weken nadat er weer 
gebadmintond mag worden is ook 
de competitie weer opgestart. Gelijk-
tijdig met de lockdown was de lo-
pende competitie immers abrupt on-
derbroken en - naar nu blijkt tijdelijk - 
stilgelegd. Badminton Nederland 
heeft nu de speeldata voor de com-
petitie verruimd, waardoor de weken 
waarin het sporten heeft stilgelegen 
na afloop van de geplande competi-
tie kunnen worden ingehaald.

Nieuwe einddatum
Normaal eindigt de reguliere com-
petitie van Badminton Nederland 
begin februari. Na die datum wor-
den nog bekerwedstrijden ge-
speeld, kampioenschappen georga-
niseerd en diverse toernooien afge-
werkt. Vanwege de lockdown is nu 
besloten om dat anders te doen. De 
einddatum van de competitie is naar 
achteren geschoven en de laatste 
wedstrijden worden dit jaar pas 
rond eind maart gespeeld.

Eén mixteam
Badminton Club Lieshout neemt 
met twee teams deel aan de (natio-

Naast trainen mag er ook weer competitie gespeeld worden door Badminton Club Lieshout

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 6 februari 
RKGSV 1 - EMK 1  ................................14.30
Geldrop 6 - RKGSV 2  ........................12.30
RKGSV 3 - Wilhelmina Boys 9  .....13.15
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ............10.15
RKGSV 5 - Nederwetten 2  ............10.30
Acht 10- RKGSV 6  ..............................14.30
Vrij RKGSV VR1

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 6 februari
RKGSV 5 - Nederwetten 2  ............10.30 
Nederw. 3 - RKSV Nuenen 9  .......10.00 
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ............10.15 
Ned. VR1 - Beerse Boys VR3 .........12.30

Dorpsraad Lieshout vraagt 
aandacht voor ‘vitaal initiatief’
Vitaliteit draagt écht bij aan een fijner leven. Als je goed in je vel zit - dus 
zowel geestelijk als fysiek fit bent - kun je de héle wereld aan en voel je je 
prettiger. Dát gevoel wil de LEV groep en Buurtsportcoach Stan Hendriks 
liefst bij álle Laarbeekers voor elkaar krijgen. Om die reden organiseren 
zij een pitch om ‘het vitaalste idee van Laarbeek’ boven water te krijgen, 
zodat ze dat daarna kunnen gaan toepassen. Resultaat: meer vitalere be-
woners en dus ‘meer plezier in het leven’.

rijk deel bepaald door de omgeving. 
Worden mensen voldoende verleid 
om gezond te leven of worden ze juist 
verleid tot ongezonde keuzes?

Het vitaalste idee van Laarbeek
Grijp nu je kans en maak deel uit van 
een vitaler Laarbeek! ‘Het vitaalste 
idee van Laarbeek’ heeft als doel prak-
tische invulling te geven aan de ambi-
ties uit het (lokaal) sportakkoord en 
het (lokaal) Preventieakkoord. Deze 
ambities zijn gericht op het bevorde-
ren van de vitaliteit in Laarbeek. 
Op woensdagavond 23 maart 2022 
kun je jouw idee in drie minuten ‘pit-
chen’! Als jij de jury én het publiek 
weet te overtuigen, én als jouw idee 

Goed initiatief
Dorpsraad Lieshout ondersteunt 
graag leefbaarheidsinitiatieven met 
raad en daad. Zij wil graag helpen bij 
het van de grond trekken van initia-
tieven die bijdragen aan een verbete-
ring van de leefbaarheid. Het initia-
tief om de inwoners van Laarbeek ‘fit-
ter en vitaler’ te krijgen past dus goed 
in het doel van de Dorpsraad. Om die 
reden vragen ze graag aandacht voor 
dit initiatief.

Vitaal Laarbeek
In Laarbeek wordt al jaren gebouwd 
aan een gezonde gemeenschap. Een 
gezonde leefstijl staat aan de basis 
van een goede gezondheid. Voeding 
én voldoende bewegen zijn daarin 
belangrijke elementen. Gezonde keu-
zes worden echter voor een belang-

Stan Hendriks is de buurtsportcoach van Laarbeek en roept iedereen op om met ‘het 
vitaalste idee van Laarbeek’ te komen.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 5

Oplossingen wk 4
B I E C H T Y B B O L T

N F R O N T O B A B O E

E N O N N E N K A P H I

G R A A R E T S M A H S

N I S S A B M E W Z B S

E G A A R V T S K E T E

R N M T N R E S V O D S

B A A E A I E A F N U M

P L T P K P L A U R W A

O O E K E L T K E A E J

B Z U N I T N O C A N H

E P R G O O T L E D E R

T H E E P O T

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

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.

Kruiswoord

G R A P P A A N G O L A

G O E R O E A S P E C T

A T M R E E D A M O C H

L E S S P O E D I R E

E N G T E P R E I N H A M

I L A R V E G A M B A A

W O D K A A A R L E

T B I E L S O R G E L A

S T E U R I P V E N O R M

A E M K E R E N G O M

A L E V E R R O B O M A

R E D D E R D O M E I N

R E C E N T B E L A N G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 5 6 2
9 8 3
7 3 2

5 2 1 8

4 1 8 6
4 9 2

5 1 3
9 6 5 1

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

Horizontaal: 1 knap 6 handgeklap 11 zijrivier v.d. Donau 12 eetbare wortelknol 14 pl. in Gelderland 
15 klaar 17 langzaam maar zeker 20 bladzijde (afk.) 21 langs 23 dierengeluid 24 scheepstouw 
25 Engelse lengtemaat 27 emeritus (afk.) 28 dominee (afk.) 29 levenloos 30 bovenlijf 
32 leer v.h. heldendicht 34 onderoffi cier (afk.) 35 cum suis (afk.) 37 idool 40 viseter 44 huisdier 
46 per adres (afk.) 47 Vrije Universiteit 48 mineraal 50 pl. in Noord-Brabant 51 dusdanig 54 strik 
55 rooms-katholiek (afk.) 56 alleenheerschappij 58 naschrift (afk.) 59 heidemeertje 
60 Bijbelse priester 61 bijenproduct 63 zich beraden 64 sierlijk.

Verticaal: 1 adellijke vrouw 2 Chinese munt 3 nauw 4 bijbelse reus 5 deel v.e. fi ets 
6 pl. in Zuid-Holland 7 wortel 8 brandstof 9 assistent-econoom (afk.) 10 degelijk 13 gravin van Holland 
16 Europeaan 18 oorlogsgod 19 insect 20 vogel 22 komisch nummer 24 waagstuk 
26 deel v.h. lichaam 29 zuurdeeg 31 kraakbeenvis 33 Informatie- en Communicatietechnologie 
36 Tibetaans drager 37 persbureau 38 organisatie van olielanden 39 werpspel 40 toejuiching 
41 balletrokje 42 groef 43 hondenras 45 zwaardwalvis 49 sporttrofee 51 voorwerp 52 pasvorm 
53 Nederlands schaakkampioen 56 riv. in Schotland 57 spinsel 59 vorige week (afk.) 
62 sine anno (afk.).

BONJE
BRAVO
CHOKE
EERBIED
ELLIPS
EMOTIE
EXCELLEREN
FRAAI
GEISHA
HALMA
HEISA
HOEPLA
ILLUSTER
KAATSEN
KOMMA
LIMIET
LUIER
MOEITE
MOKER
PORIE
PUBLIEK
RELIGIEUS
TANDELOOS
THEMA
TILLEN
TRIEN
VENLO
VERGROEIEN
VIERHOUTEN
VILEIN

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

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

Winnaar: week 3, Mw. A. Groen, Nuenen.

Toos van den Broek: 
overgroot oma
Op 27 januari werd Jentl geboren! Haar geboorte 
zorgt meteen voor een vrouwelijk viergeslacht in 
de familie. Toos van den Broek (88 jaar) is de trot-
se overgroot oma, Janneke van de Broek (58 jaar) 
is de al even trotse oma en Jolijn Meulensteen (23 
jaar) is de mama van de kleine Jentl.

bijdraagt aan de vitaliteit van Laar-
beek, dan is het mogelijk om geld, 
ondersteuning of facilitering te ont-
vangen! Zo maak je van een goed 
idee de nieuwe werkelijkheid.

Vragen?
Kortom: Wil jij je steentje bijdragen 
aan een vitaler Laarbeek? Geef je dan 
nu op en ga naar: www.laarbeekac-
tief.nl/vitaal-laarbeek en hopelijk 
blaas jij onze juryleden van de tafel 
met jouw pitch! Mocht je nog vragen 
en of opmerkingen hebben dan kun 
je ook altijd terecht bij Stan Hendriks, 
Buurtsportcoach LEV groep Laar-
beek (tel: 06-40201556) of stuur je 
vraag naar info@dorpsraad-lieshout.
nl dan helpt de Dorpsraad je graag 
verder op weg.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



ROND DE LINDE week 5 Donderdag 3 februari 2022

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

De Hooge Akker 29, Geldrop  |  info@keukenspecialistgeldrop.nl  |  Tel.: +31 (40) 285 19 50

www.keukenspecialistgeldrop.nl

Benieuwd naar onze reeds 
gerealiseerde projecten? Kijk 
op de website of download hier 
ons digitale inspiratiemagazine!

Nu bij  VAN DE WEIJER 
complete designkeukens!

openingsfeest:

nog geen lid 
van Etos extra?
Scan de QR code, meld je 
aan en ontvang de gratis 
foam tijdens onze opening!

kom op woensdag 9 februari 
om 9.00 uur naar de opening

van onze vernieuwde winkel in
de Parkstraat 20 A B in Nuenen.

Voor al onze Etos extra leden ligt 
er een gratis foam klaar. Wees 

er snel bij, want OP=OP*
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

openingsfeest:

nog geen lid 
van Etos extra?
Scan de QR code, meld je 
aan en ontvang de gratis 
foam tijdens onze opening!

kom op woensdag 9 februari 
om 9.00 uur naar de opening

van onze vernieuwde winkel in
de Parkstraat 20 A B in Nuenen.

Voor al onze Etos extra leden ligt 
er een gratis foam klaar. Wees 

er snel bij, want OP=OP*
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