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 c Kids Society Erica en Archipel         huizen in monumentale Nuenense boerderij

Jong en oud  vloeien samen
Een groep ouderen 
geniet in de tuin van de 
najaarszon. Een baby 
in de armen van een 
verzorgster slaat 
vanachter een raam 
het groepje met grote 
ogen gade. 

Miriam van den Nieuwenhof
Nuenen

N
a anderhalf jaar 
renoveren is de mo-
numentale boerderij 
aan Opwettenseweg 
132 in Nuenen in ge-

bruik genomen. Sinds 5 september 
huizen zowel Kids Society Erica 
als Archipel in het gebouw dat een 
gigantische metamorfose heeft 
ondergaan. Het resultaat mag ge-
zien worden. 

Het behoud van oude elemen-
ten was een van de voorwaarden 
waaraan moest worden voldaan. 
Dat zie je goed aan de buitengevel 
en op de zolder. Daar dragen eeu-
wenoude balken opnieuw het dak. 
Aan de achterzijde is een flink 
stuk aangebouwd en de stijl is hier 
bewust anders dan het origineel. 
De boerderij is zo een mix van oud 
en nieuw en dit geldt behalve voor 
de ‘stenen’ ook voor de gebruikers. 
Twee generaties komen letterlijk 
samen. Kids Society Erica verzorgt 
kinder- en buitenschoolse opvang. 
Archipel verzorgt dagbestedings-
activiteiten voor senioren. De 
groepen hebben eigen ruimtes, 
maar mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten zijn er volop, zowel ge-
pland als spontaan.

Verbinden
Riet Odekerken is manager dagbe-
steding bij Archipel: ,,Jong en oud 
kunnen veel voor elkaar beteke-
nen. Het is onze bedoeling dat de 
generaties zich met elkaar verbin-
den en in de korte tijd dat we open 
zijn zagen we dat al gebeuren. Ze 

zingen samen liedjes, zijn samen 
in de tuin. Een verzorgster kwam 
iets doen met een baby op de arm. 
De ouderen genoten.”

Het personeel vormt één team. 
,,Je moet het leuk vinden om met 
beide groepen te werken” zegt 
Marcel Strolenberg, directeur van 
Kids Society Erica. ,,Er werd door 
werknemers speciaal om gevraagd, 
zij willen dit graag. Vanuit ver-
schillende disciplines vult men el-
kaar aan, dat merken we al. Het is 
belangrijk dat de medewerkers ge-
lukkig zijn.”

De ouderen hebben beneden 
een ruimte die met een schuifdeur 
in tweeën kan worden gedeeld. Zo 

Zachte landing
 a In haar tuin in 

Nuenen zag 
Kitty van Maas-
akkers deze bij 
op een witte 
roos landen.

Zwart-wit

 a Cor Speek uit 
Geldrop maakte 
deze foto van 
zwarte en witte 
ooievaars, op 
zoek naar voed-
sel.

‘Gewoon’ een boom
 a ‘Een boom... 

meer heb je 
soms niet no-
dig’, aldus Erik 
van Asten uit 
Leende.

een mooie foto gemaakt? mailen naar mijned@ed.nlMIJN E

SOERENDONK

Open dag bij 
Wijndomein Zurrick
Wijnboer Henk aarts houdt 
zondag september van 13.00 
tot 17.00 uur een open dag op 
zijn Wijndomein Zurrick. be-
zoekers krijgen een rondleiding 
op de wijngaard en kunnen de 
wijn van 2021 proeven. aarts 
vertelt over zijn werkwijze in de 
wijngaard en over het proces 
van wijn maken. 
voor bezoekers die een be-
zoek willen combineren met de 
brinkenwandeling of een 
mooie fietstocht, liggen route-
kaarten klaar. de toegang tot 
de wijngaard ligt tussen Zitterd 
28a en Zitterd 30 in soeren-
donk.

GELDROP

Notaris spreekt over 
levenstestament 
Wie meer wil weten over het le-
venstestament is woensdag 28 
september welkom in de soep-
inn in wijkgebouw den akert op 
eikelaar 2a in geldrop. Om 11.30 
uur vertelt een notaris over het 
document dat bij wilsonbe-
kwaamheid als gevolg van de-
mentie een belangrijke rol 
speelt. Zaken zoals financiën en 
erfrecht worden erin geregeld. 
Om 12.30 uur worden er soep 
en broodjes geserveerd voor 4 
euro. de soep wordt gemaakt 
door vluchtelingen die in het ka-
der van re-integratie een stage-
plek nodig hebben. de toegang 
is gratis, aanmelden niet nodig.
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 e De boerderij is com-
pleet gerenoveerd en 
er huizen nu twee or-
ganisaties: Kids Soci-
ety Erica en Archipel. 
FOTO DCI MEDIA

kunnen er twee activiteiten tegelijk 
plaatsvinden. Odekerken: ,,We kijken 
individueel wat bij iemand past, 
maar verplicht is er niets. Je mag ook 
gerust ergens een boek gaan zitten 
lezen.”

Lekkere stoelen
Dat zou kunnen bij het raam dat de 
afscheiding vormt met de kleuter-
groep. Daar staan lekkere stoelen en 
kan naar de spelende kleuters wor-
den gekeken. Op de verdieping huist 
de BSO met in iedere hoek een an-
dere functie. 

Toneelspelen, computeren, bewe-
gen, knutselen zijn zomaar wat acti-
viteiten. Er is een buitenspeelplek 

met glijbaan. Die brengt je snel naar 
beneden naar de tuinen. De klein-
sten hebben een vooral veilige tuin. 
De grotere kinderen een speeltuin 
met allerlei uitdagingen. De oudere 
gasten genieten op het terras. De tuin 
sluit zoveel mogelijk aan bij het land-
schap. Met natuurlijke materialen en 
planten die passen bij een boerderij 
en doen denken aan vroeger, speciaal 
voor de ouderen. Er komt nog een 
moestuin.

Het is niet het enige plan. Odeker-
ken: ,,We denken aan verhuren, maar 
willen eerst settelen. En in de toe-
komst hopen we een atelier te maken 
in de oude schuur. Maar dat duurt 
nog even.”

l 
Je mag ook 
gerust ergens 
een boek gaan 
zitten lezen
 – Riet Odekerken

GELDROP

Groenteboer Van 
de Kerkhof stopt
Wie nog voor het laatst een 
handje wil schudden met ro-
land en Yvonne van de Kerkhof 
kan zaterdagmiddag 1 oktober 
terecht in groente en Fruit ro-
land van de Kerkhof op de 
Heuvel in geldrop. Onder het 
genot van een hapje en een 
drankje kunnen de klanten af-
scheid nemen vanaf 12.00 uur. 
in de ochtend kunnen er nog 
boodschappen gedaan wor-
den, daarna sluit de winkel 
voorgoed. roland en Yvonne 
hebben geen opvolger kunnen 
vinden voor hun zaak en na ne-
gentien jaar wil het echtpaar 
het rustiger aan gaan doen.

NUENEN

Vierde wethouder 
(W70) start op 29-9
Harrie van der meijden is de 
nieuwe voorzitter van politieke 
partij W70 in Nuenen. de 
oud-secretaris volgt gerda Hek-
ker op, die is gekozen in de ge-
meenteraad.
Niels Wouters verlaat ook het 
partijbestuur omdat hij op 29 
september aantreedt als wet-
houder. Naast zittend bestuurs-
lid rian Leemans nemen ook mi-
riam van moorsel, mariëlle 
bocxe en marion jansen plaats 
in het partijbestuur. daarmee 
groeit de leiding van de grootste 
politieke partij van Nuenen van 
vier naar vijf personen.

BUDEL-DORPLEIN

Café D’n Dor’stige 
Hei opent deuren 
Uit de eerder dit jaar gehou-
den dorpsenquête van de 
werkgroep samen dorplein 
bleek dat inwoners van bu-
del-dorplein het ontbreken 
van een café in het dorp als 
een groot gemis ervaren. 
Om hieraan tegemoet te ko-
men houdt een groep inwo-
ners vanavond voor de 
tweede keer een kroeg- 
avond in gemeenschaps- 
huis de schakel. Het 
dorpshuis wordt dan omge-
toverd in bruin café d’n 
dor’stige Hei. geopend 
vanaf 19.30 uur, st. barbara-
weg 1 in budel-dorplein.

De nieuwe regels voor woning-
bouw in het buitengebied van 
Nuenen waren bedoeld om wille-
keur, wildgroei en onenigheid 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
Maar terwijl de lokale politiek de 
regels vaststelde, ontspon zich 
direct een discussie.

Simon Rood 
s.rood@ed.nl
Nuenen

Het is een hot item in Nuenen: de 
Ruimte voor Ruimte-regeling. Als 
een boer zijn bedrijf sluit, mag die 
er een of meer woningen voor te-
rugbouwen. Dat leidde de laatste 
jaren in Nuenen op zo’n twintig 
plekken tot dertig nieuwe huizen.

Nog zestien woningen staan op 
de rol en een flink aantal verzoeken 
ligt te wachten op behandeling. 
Deze ‘hausse’ viel vorig jaar slecht 
in de gemeenteraad, deels doordat 
omwonenden regelmatig mopper-
den over de bouw van veelal grote 
villa’s.

Dichtslibben voorkomen
Om te voorkomen dat buurtschap-
pen en groene dorpsranden dicht-
slibben, stelde de gemeente Nue-
nen dit voorjaar regels op. Zo moest 
voor eens en altijd duidelijk wor-
den waar wel en niet gebouwd mag 
worden in het landelijk gebied. Gis-
teravond stemde de gemeenteraad 
daarmee in principe in.

Is daarmee een einde gekomen 
aan onduidelijkheid en onenig-
heid? Zeer zeker niet. Enkele bewo-
ners van het buitengebied riepen 
de politiek prompt op de regels te 
herzien dan wel niet in te voeren.

Een grondeigenaar die wil bou-

wen aan de Papenvoortse Heide in 
Nuenen zei te vrezen dat haar plan 
in het water valt, doordat de ge-
meente voortaan strenger is op het 
behouden van ‘zichtlijnen’, door-
kijkjes in het landschap. En dat, ter-
wijl iets verderop aan de Papen-
voortste Heide wél gebouwd mag 
gaan worden op de plek van een 
boerderij.

‘Buurtschap aangetast’
Twee omwonenden van Rullen 7 
(in Gerwen) spraken zich tegen-
over de politiek - niet voor eerst - 
uit tegen een bouwplan aldaar. Vier 
grote, leegstaande varkensstallen 
verdwijnen, twee huizen komen 
terug. Ondanks dat het project op 
last van de provincie al is terugge-
bracht van vier naar twee wonin-
gen, vinden de buren dat het buurt-
schap Rullen wordt aangetast. Meer 
specifiek: een directe buurman 
krijgt een van de nieuwe huizen 
naast zijn eigen, vrijstaande huis. 
Hij vindt dat zo een zichtlijn ver-
dwijnt.

De gemeenteraad staat dit voor-
nemen desondanks toe, omdat het 
plan al zeven jaar geleden is ont-
staan, toen de nieuwe regels nog 
niet golden. Ook de provincie is ak-
koord. De omwonenden dreigen nu 
naar de rechter te stappen. De doch-
ter van de initiatiefnemers zei te 
vrezen voor nog meer uitstel ter-
wijl haar ouders - flink op leeftijd - 
al jaren in de wacht zitten.

Kortom, wie voortaan een huis 
wil bouwen in het buitengebied, 
kan in de nieuwe regels zien of het 
plan enige kans maakt. Dat bete-
kent nog niet dat daarmee alle dis-
cussie over dit gevoelige onderwerp 
tot het verleden behoort.

Nu al discussie over 
nieuwe regels voor 
buitengebied


