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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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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

Inwoner Nuenen
in de race voor 
Beste Klusser 
van Nederland

Rabo ClubSupport
Stem van 5 t/m 25 oktober 
op jouw favoriete club

In de Rabo App of op
rabobank.nl/clubsupport

Steun je 
favoriete club 
met Rabo 
ClubSupport

ikkenu-
kindercoach

Huisartspraktijk Boek
AFWEZIG

19 oktober t/m 23 oktober
Voor waarneming volgens letterverdeling:

A-K: Dr. van de Top, tel. 2837083.
L-Z: Praktijk Anderegglaan, tel. 2837475.

Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten 

is wegens vakantie 
afwezig 19 t/m 23 oktober

Waarneming volgens beginletter 
familienaam :

A-K: Praktijk van de Top, tel. 2837083.
L-Z: Praktijk Anderegglaan, tel. 2837475.
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Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken. 
Gratis haal- en breng- 
service bij onderhoud.

www.josmartens.nl    0499-423131

STIHL BGA 45
ACCU B� DB� ZER

€ 129

Gaat politieke ervaring bundelen in een boek

Nico Pijnacker Hordijk stopt 
in Nuenense raad
Door Gerrit van Ginkel

Het Nuenense raadslid Pijnacker Hordijk voor GroenLinks stopt met het 
reguliere raadswerk, na 13 jaar in de Nuenense politiek geacteerd te heb-
ben. Landelijk was hij al eerder actief, 33 jaar geleden voor de PPR (Poli-
tieke Partij Radicalen) die in 1991 samenging met GL. Ria Beckers was 
destijds een van de voortrekkers.

heeft het geen zin met het failliete 
Eindhoven samen te gaan. Wel zie ik 
iets om met een breed opgezette 
Brainport samen te werken. Meer 
vertrouwen in elkaar blijft vooral 
een uitdaging voor onze burge-
meester”, besluit Nico Pijnacker Hor-
dijk ons gesprek. In hem nemen we 
afscheid van een menselijk raadslid 
die veel vrienden heeft en een onge-
kende hoeveelheid kunde en kennis 
in zich herbergt over het politieke 
metier. Nuenen gaat een vakman 
missen.

In de Nuenense politiek startte hij 
voor D66 maar toen deze partij lan-
delijk een regeerakkoord tekende, 
miste Nico vooral sociale beginselen 
die volgens hem te gemakkelijk over-
boord gezet werden. Een overstap 
naar GroenLinks was het gevolg, me-
de door de goede contacten met de 
helaas veel te vroeg ontvallen Bou-
dewijn Wilmar, destijds de fractie-
voorzitter. 

Nog steeds kijkt hij met veel onge-
noegen terug op de ‘deal’ die zijn par-
tij met de ontwikkelaar van de appar-
tementen maakte op de Luistruik. Pal 
tegenover enkele huurwoningen die 

Nico Pijnacker Hordijk verlaat de Nue-
nense politiek

Fysiotherapeut uit Nuenen 
wint Chronisch ZorgNet award
Ellen Raessens, fysiotherapeut uit Nuenen, wint de landelijke Chronisch 
ZorgNet award. Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is een lan-
delijk zorgnetwerk van ruim 2800 gespecialiseerde therapeuten die ge-
superviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan men-
sen met chronische aandoeningen, zoals etalagebenen, COPD, corona- en 
hartaandoeningen. Elk jaar reikt Chronisch ZorgNet een award uit aan 
één van haar aangesloten therapeuten die opviel vanwege uitmuntende 
inzet, betrokkenheid en motivatie om de beste zorg te verlenen.

extra zet om de beste zorg voor haar 
patiënten te realiseren. Zij en haar 
collega’s van fysiotherapie Kwiek 
hebben het fantastische initiatief ge-
start om wekelijks buiten te gaan be-
wegen met de oudere patiënten die 
bij hen onder behandeling zijn. Zo 
zorgen ze er samen voor dat ouderen 
in beweging blijven, ook buiten de 
reguliere behandeling. De ouderen 
noemen het wekelijkse wandelmo-
ment ook wel ‘het hoogtepunt van 
de week’ en kijken hier naar uit.
Daarnaast hebben zij er in coronatijd 
alles aan gedaan om de behandeling 
digitaal voort te zetten middels video 
en regelmatig telefonisch contact. 
Bovendien heeft Ellen meteen na de 
start van corona zich gespecialiseerd 
in de revalidatie van ex-coronapati-
enten, zodat zij in hun vertrouwde 
omgeving kunnen revalideren na 
een corona-infectie.

Altijd op zoek naar mogelijkheden, 
bijscholing, innovatieve manieren 
om de zorg voor haar patiënten met 
chronische aandoeningen nog beter 
te maken. Prof. dr. Joep Teijink, vaat-
chirurg in het Catharina ziekenhuis 
en voorzitter van Chronisch ZorgNet 
reikten Ellen de award uit op woens-
dag 30 september.

Ellen Raessens is al 8 jaar aangesloten 
bij Chronisch ZorgNet (voorheen 
ClaudicatioNet). Zij is bij Chronisch 
ZorgNet gespecialiseerd in de be-
handeling van patiënten met etala-
gebenen, longaandoeningen, hartre-
validatie en corona. Ellen heeft deze 
award verdiend omdat zij ontzettend 
gemotiveerd is, en altijd een stapje 

Actieplatform Nuenen Zuid
In de voorbije maanden heeft een projectgroep gewerkt aan de ruimtelij-
ke invulling van locatie Basisschool De Mijlpaal. De projectgroep bestond 
uit een vertegenwoordiging van de initiatiefnemers van een gezond-
heidscentrum, Woongroep de Mijlpaal, het Kernkwartier, Actieplatform 
Nuenen-Zuid en de gemeente Nuenen.

Echter niet die van het Actieplatform.

Graag willen we buurtbewoners in-
zicht geven in beide varianten, en in 
de argumenten op basis waarvan 
het Actieplatform gekozen heeft 
voor variant 1. De twee bijlagen bij 
dit artikel geven een schets van de 
beide varianten. In variant 1 zijn het 
gebouw van het gezondheidscen-
trum en het appartementencomplex 

In februari van dit jaar hebben alle 
partijen unaniem ingestemd met het 
voorstel dat we vanaf hier verder va-
riant 1 noemen. De gemeente heeft 
vervolgens haar adviesorgaan, het 
Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK), ge-
raadpleegd. Deze adviseerde nega-
tief over deze variant. Vervolgbespre-
kingen hebben geleid tot variant 2. 
Variant 2 heeft de goedkeuring van 
het TRK en beide initiatiefnemers.

 
Variant I (februari 2020) Variant II (mei 2020)

Totaal parkeerschil winkelcentrum (oost) 95
verlies i.v.m. andere indeling                    -1
bestaand parkeerterrein a/h water         -37
nieuwe parkeerplaatsen Buitenring         10

Totaal extra parkeerplaatsen            67

Gebiedsuitwerking De Mij lpaal  
s tedenbouwkund ige  randvoorwaarden 

te handhaven bestaande bomen 
nader onderzoek noodzakelijk 

toe te voegen bomen 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
ruim openbaar groen langs de randen van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan, waarbij de volgende 
uitgangspunten per randzone worden aangehouden: 

bestaande bomen behouden (dunnen waar nodig) tot 5 meter afstand 
tussen kroon en nieuwe bebouwing invulling met gras en lage struiken en/of 
hagen 

bestaande bomen waar mogelijk behouden laanbeplanting aanvullen 
invulling met gras / visuele relatie met parkzone aan overzijde Brabantring 

bomen toevoegen langs parkeerplaatsen invulling met gras en lage struiken 
of haag 
bestaande bomen waar mogelijk behouden (dunnen waar nodig) 
inrichting met gras en lage struiken 
singelprofiel versterken / groen uitzicht vanuit De Vroente behouden 
bestaande bomen vervangen door rij nieuwe bomen 
in zone van minimaal 3 meter met struiken of haag 
inrichting met gras en lage struiken aan oostzijde wandelpad 
bestaande bomen behouden 
inrichting met struiken (zicht op auto’s wegnemen) 

ruim openbaar groen in het hart van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
veel aandacht voor vormgeving overgang openbaar privé 
struiken & struweel 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 

voetgangersgebied bestaand & nieuw 

bouwvlakken Gezondheidscentrum & Woongroep 

bouwvlak Gezondheidscentrum (703 m2) zie tekening voor 
bouwvoorschriften 

bouwvlak Woongroep (1.665 m2) zie tekening voor bouwvoorschriften 

mogelijke locaties entrees 
indicatief, exacte invulling o.b.v. gebouwontwerp 

Parkeerbalans

parkeren
realiseren van samenhangende parkeerschil rondom winkelcentrum & 
realiseren nieuwe parkeerplaatsen langs (kleine) Brabantring 
één uitstraling, efficiënte indeling, duidelijke wandelroutes 

onderzoeken tweede ontsluiting parkeerschil 
t.b.v. veiligheid & betere doorstroming bij bevoorrading winkelcentrum 
heropenen entree winkelcentrum Kernkwartier aan parkeerterrein 
aan het water 

0    5            15             25 m
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Totaal parkeerschil winkelcentrum (oost) 95
verlies i.v.m. andere indeling                    -1
bestaand parkeerterrein a/h water         -37
nieuwe parkeerplaatsen Buitenring         10

Totaal extra parkeerplaatsen            67

Gebiedsuitwerking De Mij lpaal  
s tedenbouwkund ige  randvoorwaarden 

te handhaven bestaande bomen 
nader onderzoek noodzakelijk 

toe te voegen bomen 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
ruim openbaar groen langs de randen van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan, waarbij de volgende 
uitgangspunten per randzone worden aangehouden: 

bestaande bomen behouden (dunnen waar nodig) tot 5 meter afstand 
tussen kroon en nieuwe bebouwing invulling met gras en lage struiken en/of 
hagen 

bestaande bomen waar mogelijk behouden laanbeplanting aanvullen 
invulling met gras / visuele relatie met parkzone aan overzijde Brabantring 

bomen toevoegen langs parkeerplaatsen invulling met gras en lage struiken 
of haag 
bestaande bomen waar mogelijk behouden (dunnen waar nodig) 
inrichting met gras en lage struiken 
singelprofiel versterken / groen uitzicht vanuit De Vroente behouden 
bestaande bomen vervangen door rij nieuwe bomen 
in zone van minimaal 3 meter met struiken of haag 
inrichting met gras en lage struiken aan oostzijde wandelpad 
bestaande bomen behouden 
inrichting met struiken (zicht op auto’s wegnemen) 

ruim openbaar groen in het hart van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
veel aandacht voor vormgeving overgang openbaar privé 
struiken & struweel 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 

voetgangersgebied bestaand & nieuw 

bouwvlakken Gezondheidscentrum & Woongroep 

bouwvlak Gezondheidscentrum (703 m2) zie tekening voor 
bouwvoorschriften 

bouwvlak Woongroep (1.665 m2) zie tekening voor bouwvoorschriften 

mogelijke locaties entrees 
indicatief, exacte invulling o.b.v. gebouwontwerp 

Parkeerbalans

parkeren
realiseren van samenhangende parkeerschil rondom winkelcentrum & 
realiseren nieuwe parkeerplaatsen langs (kleine) Brabantring 
één uitstraling, efficiënte indeling, duidelijke wandelroutes 

onderzoeken tweede ontsluiting parkeerschil 
t.b.v. veiligheid & betere doorstroming bij bevoorrading winkelcentrum 
heropenen entree winkelcentrum Kernkwartier aan parkeerterrein 
aan het water 

0    5            15             25 m

Variant II (mei 2020)

Totaal parkeerschil winkelcentrum (oost) 95
verlies i.v.m. andere indeling                    -1
bestaand parkeerterrein a/h water         -37
nieuwe parkeerplaatsen Buitenring         10

Totaal extra parkeerplaatsen            67

Gebiedsuitwerking De Mij lpaal  
s tedenbouwkund ige  randvoorwaarden 

te handhaven bestaande bomen 
nader onderzoek noodzakelijk 

toe te voegen bomen 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
ruim openbaar groen langs de randen van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan, waarbij de volgende 
uitgangspunten per randzone worden aangehouden: 

bestaande bomen behouden (dunnen waar nodig) tot 5 meter afstand 
tussen kroon en nieuwe bebouwing invulling met gras en lage struiken en/of 
hagen 

bestaande bomen waar mogelijk behouden laanbeplanting aanvullen 
invulling met gras / visuele relatie met parkzone aan overzijde Brabantring 

bomen toevoegen langs parkeerplaatsen invulling met gras en lage struiken 
of haag 
bestaande bomen waar mogelijk behouden (dunnen waar nodig) 
inrichting met gras en lage struiken 
singelprofiel versterken / groen uitzicht vanuit De Vroente behouden 
bestaande bomen vervangen door rij nieuwe bomen 
in zone van minimaal 3 meter met struiken of haag 
inrichting met gras en lage struiken aan oostzijde wandelpad 
bestaande bomen behouden 
inrichting met struiken (zicht op auto’s wegnemen) 

ruim openbaar groen in het hart van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
veel aandacht voor vormgeving overgang openbaar privé 
struiken & struweel 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 

voetgangersgebied bestaand & nieuw 

bouwvlakken Gezondheidscentrum & Woongroep 

bouwvlak Gezondheidscentrum (703 m2) zie tekening voor 
bouwvoorschriften 

bouwvlak Woongroep (1.665 m2) zie tekening voor bouwvoorschriften 

mogelijke locaties entrees 
indicatief, exacte invulling o.b.v. gebouwontwerp 

Parkeerbalans

parkeren
realiseren van samenhangende parkeerschil rondom winkelcentrum & 
realiseren nieuwe parkeerplaatsen langs (kleine) Brabantring 
één uitstraling, efficiënte indeling, duidelijke wandelroutes 

onderzoeken tweede ontsluiting parkeerschil 
t.b.v. veiligheid & betere doorstroming bij bevoorrading winkelcentrum 
heropenen entree winkelcentrum Kernkwartier aan parkeerterrein 
aan het water 

0    5            15             25 m

Variant II (mei 2020)

Totaal parkeerschil winkelcentrum (oost) 95
verlies i.v.m. andere indeling                    -1
bestaand parkeerterrein a/h water         -37
nieuwe parkeerplaatsen Buitenring         10

Totaal extra parkeerplaatsen            67

Gebiedsuitwerking De Mij lpaal  
s tedenbouwkund ige  randvoorwaarden 

te handhaven bestaande bomen 
nader onderzoek noodzakelijk 

toe te voegen bomen 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
ruim openbaar groen langs de randen van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan, waarbij de volgende 
uitgangspunten per randzone worden aangehouden: 

bestaande bomen behouden (dunnen waar nodig) tot 5 meter afstand 
tussen kroon en nieuwe bebouwing invulling met gras en lage struiken en/of 
hagen 

bestaande bomen waar mogelijk behouden laanbeplanting aanvullen 
invulling met gras / visuele relatie met parkzone aan overzijde Brabantring 

bomen toevoegen langs parkeerplaatsen invulling met gras en lage struiken 
of haag 
bestaande bomen waar mogelijk behouden (dunnen waar nodig) 
inrichting met gras en lage struiken 
singelprofiel versterken / groen uitzicht vanuit De Vroente behouden 
bestaande bomen vervangen door rij nieuwe bomen 
in zone van minimaal 3 meter met struiken of haag 
inrichting met gras en lage struiken aan oostzijde wandelpad 
bestaande bomen behouden 
inrichting met struiken (zicht op auto’s wegnemen) 

ruim openbaar groen in het hart van het gebied 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 
veel aandacht voor vormgeving overgang openbaar privé 
struiken & struweel 
invulling nader te bepalen in integraal groenplan 

voetgangersgebied bestaand & nieuw 

bouwvlakken Gezondheidscentrum & Woongroep 

bouwvlak Gezondheidscentrum (703 m2) zie tekening voor 
bouwvoorschriften 

bouwvlak Woongroep (1.665 m2) zie tekening voor bouwvoorschriften 

mogelijke locaties entrees 
indicatief, exacte invulling o.b.v. gebouwontwerp 

Parkeerbalans

parkeren
realiseren van samenhangende parkeerschil rondom winkelcentrum & 
realiseren nieuwe parkeerplaatsen langs (kleine) Brabantring 
één uitstraling, efficiënte indeling, duidelijke wandelroutes 

onderzoeken tweede ontsluiting parkeerschil 
t.b.v. veiligheid & betere doorstroming bij bevoorrading winkelcentrum 
heropenen entree winkelcentrum Kernkwartier aan parkeerterrein 
aan het water 

0    5            15             25 m

Variant 1 Variant 2

van de Woongroep veel noordelijker 
gesitueerd dan in variant 2, waar bei-
de bebouwingen veel dichter tegen 
het water en de wijken Brabantring 
en De Vroente liggen.
Het Actieplatform heeft de gemeen-
te laten weten te zullen gaan voor de 
realisatie van Variant I en zich met alle 
beschikbare middelen te zullen ver-
zetten tegen realisatie van variant 2.
De gemeente zal een bijeenkomst 
beleggen met de buurtbewoners om 
ze te informeren over variant 2. Het is 
onduidelijk of de gemeente ook va-
riant 1 over het voetlicht zal brengen. 
Wel heeft de gemeente toegezegd 
de vragen en reacties over variant 1 
open te zullen beantwoorden.

Zie de bijlages vergroot op de website
www.actieplatformnuenenzuid.nl

daardoor veel minder daglicht bin-
nenkrijgen. De gedupeerden werd 
een verhuispremie voorgesteld als 
het plan doorgang zou vinden en als 
de raad voor het ontwerp wijziging 
bestemmingsplan zou stemmen. 
Met hulp van GL werd de wijziging 
aangenomen en Nico was des dui-
vels dat tijdens zijn ziekte een en an-
der ‘geregeld’ was. Nog steeds vindt 
hij het ethisch onverantwoord. “Na-
tuurlijk was dat een van de druppel-
tjes die het besluit om de politiek te 
verlaten, meehelpen”, zegt de zeer ai-
mabele Pijnacker Hordijk. 
Maurits Spijkerman is als collega in 
de commissievergaderingen bekend 
geraakt met Nico. Maurits heeft van 
de ervaring en deskundigheid van 
Nico op het gebied van participatie 
dankbaar gebruik gemaakt en zal de-
ze tools gebruiken voor een verdere 
stap op zijn politieke weg.
Nico blijft zeer terughoudend om na-
men te noemen maar wil wel vertel-
len dat hij zeer goede contacten on-
derhoudt met collega’s van andere 
fracties. Vooral met Joost Vereijken 
van W70 kan hij het goed vinden, 
maar het tekent deze vriendelijke be-
stuurder dat in alle geledingen van 
het politieke spectrum, zijn contac-
ten heel goed zijn.

Meer vertrouwen
Met betrekking tot het Nuenense col-
lege en de raad heeft Pijnacker Hor-

dijk toch wel enkele opmerkingen. 
Meer vertrouwen in elkaar geldt voor 
beide instanties. De omschakeling 
naar het duale stelsel is niet altijd ge-
lukt. (De raad bestuurt op bijzaken en 
het College op hoofdzaken, Red.) Nog 
erger: “Het duale stelsel beschadigt 
de raad”. De secretaris dient te zorgen 
voor een juiste volgorde van de be-
sluitvorming. Vooral de burgers die-
nen meer betrokken te worden in een 
eerder stadium. Vooral bij de Honger-
man, de Ruit, Handhaving en Mobili-
teit kan dit veel beter. Maar ook een 
goede en diepe discussie in de com-
missies is een voorwaarde voor een 
goed onderbouwd raadsvoorstel. 
Communicatie dient hierbij met 
hoofdletters te worden geschreven”.

Boek
De politieke visie is ontstaan 33 jaar 
geleden toen hij als teamleider van 
een groep de psycho pedagogiek aan 
de Universiteit Nijmegen verder ont-
wikkelde.
Het boek dat hij gaat schrijven, zal 
handelen over de politiek en de sup-
port employement. Het zal vooral 
een steun en duw in de rug moeten 
zijn voor de kansarmen op de ar-
beidsmarkt. Later op de universiteit 
van Maastricht volgde na een sabba-
tical via de universiteit Geneeskunde 
en een training van Binnenlandse 
Zaken een geheel nieuwe aanzet 
voor de opleiding van politici en 
journalisten waarbij hij de aangever 
en initiator was. Samen met D66 kon 
hij in Brussel zijn gedachtengoed uit-
dragen. We spreken hier over de pe-
riode dat vooral in het Oostblok de 
eerste schreden gezet werden om te 
komen tot een democratisch en soci-
alistisch bestel. Zijn banden met Bul-
garije en de Baltische staten zijn nog 
steeds in tact.

Brainport
Over het samengaan met Eindhoven 
heeft Pijnacker Hordijk ook een uit-
gesproken mening. “Op dit moment 
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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:

In de maand oktober kunt u weer gratis 
compost ophalen bij de milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

VERKEER - GROENONDERHOUD
De maaiwerkzaamheden zijn weer van start gegaan. Dus 
de komende weken kunt u meer tractors en machines 
tegenkomen. We doen onze uiterste best om u zo min 
mogelijk tot last te zijn. We hopen op uw  begrip.

UITSTEL     
SAMEN VOORUIT MARKT
Afgelopen weken is onze promotor Duurzaamheid bezig 
geweest om voor onze inwoners een informatiemarkt te 
organiseren op gebied van duurzaamheid. Deze Samen 
Vooruit Markt zou plaatsvinden op 10 oktober in Het 
Klooster, maar gaat niet door. Voor ieders gezondheid en 
veiligheid verplaatsen we de markt naar een meer geschikt 
moment.

GECOMBINEERDE  
COMMISSIEVERGADERING
Met inachtneming van de RIVM-maatregelen is er geen 
publieke tribune aanwezig, als ook geen zitplaatsen voor 
de pers. De vergadering is live te volgen via nuenen.nl/
gemeenteraad en het LON.

15 oktober Gecombineerde Commissie
• Concept subsidieprogramma 2021
• Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 

2022-2024
• Belastingverordeningen 2021
• Tussentijdse rapportage najaar 2020

PARKEERONDERZOEK  
BLAUWE ZONE
De blauwe zone in het centrum 
van Nuenen bestaat alweer ruim 
een jaar. Het was zeker in het 
begin even wennen, maar in-
middels zijn de maximale par-
keerduur van twee uur en het 
gebruik van een parkeerschijf bij 
de meesten wel bekend. 

Als gemeente zijn we benieuwd naar het functioneren van 
de blauwe zone. Heeft de blauwe zone inderdaad gezorgd 
voor meer parkeerruimte voor bezoekers van het centrum? 
Hoe werkt het onthe¦  ngssysteem voor bewoners? Zijn 
er nieuwe knelpunten ontstaan? En welke verbeteringen 
zijn eventueel nog wenselijk op het (onthe¦  ngen)beleid 
en/of op de omvang van de blauwe zone? Het is daarom 
tijd voor een evaluatie. Als onderdeel van die evaluatie 
voert de gemeente een parkeeronderzoek uit. In de pe-
riode van donderdag 8 oktober t/m zaterdag 17 oktober 
wordt de parkeerbezetting en de parkeerduur in en om 
het centrum gemeten. Medewerkers/tellers van een ge-
specialiseerd bedrijf noteren daarvoor het aantal gepar-
keerde voertuigen en een deel van het kenteken. De pri-
vacy blijft daarbij gewaarborgd. De tellers lopen door het 
centrum en dragen herkenbare refl ecterende hesjes. De 
tellingen vinden plaats op verschillende momenten van 
de dag, waardoor het moment van onderzoek gelijk aan 
een eerder parkeeronderzoek uit 2016. Bij de analyse 
houdt de gemeente rekening met de invloed van Corona-
maatregelen op het parkeergedrag. 

Heeft u nog vragen over het parkeeronderzoek of de eva-
luatie? Mail dan naar mobiliteit@nuenen.nl.

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Deze week is het de lande-
lijke Week van de Veiligheid. 
De Landelijke week van de 
Veiligheid is begonnen op 5 
oktober en duurt tot en met 
11 oktober 2020. In deze 
week staat veiligheid cen-
traal in onze gemeente. Op 
onze social media kanalen 
wordt iedere dag een veilig-
heidstip gepubliceerd die bij 
kan dragen aan uw eigen veiligheid.

Help mee uw eigen buurt veiliger te maken
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woon- 
en leefomgeving in uw buurt.
Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep? WhatsApp is 
een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met 
WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd 
een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aan-
maakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp 
kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op 
zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje 
in het zeil houden en verdachte situaties sneller melden 
bij de politie. Bent u nog niet aangesloten bij een Buurt-
WhatsApp-groep of wilt u er zelf een oprichten? Kijk dan 
op https://www.nuenen.nl/buurtwhatsapp/

Maak ook uw eigen woning veilig
U kunt ook zelf maatregelen treª en om uw eigen woning 
veilig(er) te maken en woninginbraak te voorkomen:

• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een 
bewoonde indruk maakt, schrikt dat af.Als u ’s avonds weg 
bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdscha-
kelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp niet.

• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in 
het slot. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. In de regio 
werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-
bedrijven. Zij adviseren over maatregelen om inbraak te 
voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de werk-
zaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed 
hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de 
buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl. 

Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg 
binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van 

sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine 
criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie uw wijk-
agenten zijn of contact met hun opnemen? Dat kan via 
www.politie.nl/mijn-buurt. U kunt ook een afspraak ma-
ken via 0900-8844. 

RESULTATEN E-WASTE 
AFVALRACE
Meer dan 41.000 elektroni-
sche apparaten opgehaald 
tijdens Blink E-waste Race 
2020.
Tien schoolteams in Zuid-
oost-Brabant haalden in vier 
weken tijd 41.192 oude elek-
tronische apparaten op voor 
recycling. Een nieuw Neder-
lands record! In totaal zijn er meer dan 1000 mobiele te-
lefoons opgehaald. Deze worden apart ingezameld omdat 
de onderdelen apart verwerkt worden.
Het aandeel ingezameld E-waste van Zuidoost Brabantse 
scholen stijgt al jaren (sinds de start in 2018) en vestigt nu 
een landelijk record. Bedankt alle scholen, leerlingen, 
ouders en leerkrachten voor jullie inzet. Een geweldige 
prestatie! Op deze manier kan Blink ervoor zorgen dat E-
waste terecht komt waar het hoort, namelijk bij gerenom-
meerde recyclers. Basisschool De Nieuwe Linde uit Nue-
nen deed ook mee, maar haalde niet zo veel op als de 
winnaar: Basisschool De Diamant uit Someren met 4.474 
apparaten. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• U met een plan of doel sneller iets reali-

seert
• U uw energieconsumptie in 3 stappen 

kunt beïnvloeden
• Stap 1 is het zorgen dat warmte binnen 

blijft: isoleren; dubbelglas
• Stap 2 is je energie bewust verbruiken: 

zuinige apparaten, Led-lampen 
• Stap 3 is de mogelijkheid zelf duurzame energie op-

wekken: zonnepanelen

Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid  
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/klimaat-
en-aarde/klimaatklappers 

GRATIS WEBINAR    
OVER OPVOEDEN EN SOCIAL 
MEDIA / INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er 
maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze 
beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind 
in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, 
maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En 
hoe ver ga je daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi ?! neemt Evelyn Ver-
burgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & 
Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze 
kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online 
doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op 
moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan 
hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit 
met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep 
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met 
je kind en welke afspraken kun je maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur 
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de 
basisschool
Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD 
Brabant-Zuidoost. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die 
mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact 
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) be-
reikbaar op nummer 088 00 31 474.

Afgelopen weken is onze promotor Duurzaamheid bezig geweest om voor onze inwoners
een informatiemarkt te organiseren op gebied van duurzaamheid. Deze Samen Vooruit
Markt zou plaatsvinden op 10 oktober in Het Klooster, maar gaat niet door. Voor ieders
gezondheid en veiligheid verplaatsen we de markt naar een meer geschikt moment.

PARKEERONDERZOEK BLAUWE ZONE
De blauwe zone in het centrum van Nuenen bestaat alweer ruim
een jaar. Het was zeker in het begin even wennen, maar
inmiddels zijn de maximale parkeerduur van twee uur en het
gebruik van een parkeerschijf bij de meesten wel bekend.

Als gemeente zijn we benieuwd naar het functioneren van de blauwe zone. Heeft de blauwe
zone inderdaad gezorgd voor meer parkeerruimte voor bezoekers van het centrum? Hoe
werkt het ontheffingssysteem voor bewoners? Zijn er nieuwe knelpunten ontstaan? En welke
verbeteringen zijn eventueel nog wenselijk op het (ontheffingen)beleid en/of op de omvang
van de blauwe zone? Het is daarom tijd voor een evaluatie. Als onderdeel van die evaluatie
voert de gemeente een parkeeronderzoek uit. In de periode van donderdag 8 oktober t/m
zaterdag 17 oktober wordt de parkeerbezetting en de parkeerduur in en om het centrum
gemeten. Medewerkers/tellers van een gespecialiseerd bedrijf noteren daarvoor het aantal
geparkeerde voertuigen en een deel van het kenteken. De privacy blijft daarbij gewaarborgd.
De tellers lopen door het centrum en dragen herkenbare reflecterende hesjes. De tellingen
vinden plaats op verschillende momenten van de dag, waardoor het moment van onderzoek
gelijk aan een eerder parkeeronderzoek uit 2016. Bij de analyse houdt de gemeente
rekening met de invloed van Coronamaatregelen op het parkeergedrag.

Heeft u nog vragen over het parkeeronderzoek of de evaluatie? Mail dan naar
mobiliteit@nuenen.nl.

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Deze week is het de landelijke Week van de Veiligheid. De
Landelijke week van de Veiligheid is begonnen op 5 oktober en
duurt tot en met 11 oktober 2020. In deze week staat veiligheid
centraal in onze gemeente. Op onze social media kanalen wordt
iedere dag een veiligheidstip gepubliceerd die bij kan dragen aan
uw eigen veiligheid.

Help mee uw eigen buurt veiliger te maken
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving in uw buurt.
Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep? WhatsApp is een applicatie (app) voor uw
smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een
bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep.
Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in
de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties sneller
melden bij de politie. Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er
zelf een oprichten? Kijk dan op https://www.nuenen.nl/buurtwhatsapp/

Maak ook uw eigen woning veilig
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) te maken en
woninginbraak te voorkomen:

• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat
af.Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp
niet.

• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk. In de regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij
adviseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de
werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een
erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij

Afgelopen weken is onze promotor Duurzaamheid bezig geweest om voor onze inwoners
een informatiemarkt te organiseren op gebied van duurzaamheid. Deze Samen Vooruit
Markt zou plaatsvinden op 10 oktober in Het Klooster, maar gaat niet door. Voor ieders
gezondheid en veiligheid verplaatsen we de markt naar een meer geschikt moment.

PARKEERONDERZOEK BLAUWE ZONE
De blauwe zone in het centrum van Nuenen bestaat alweer ruim
een jaar. Het was zeker in het begin even wennen, maar
inmiddels zijn de maximale parkeerduur van twee uur en het
gebruik van een parkeerschijf bij de meesten wel bekend.

Als gemeente zijn we benieuwd naar het functioneren van de blauwe zone. Heeft de blauwe
zone inderdaad gezorgd voor meer parkeerruimte voor bezoekers van het centrum? Hoe
werkt het ontheffingssysteem voor bewoners? Zijn er nieuwe knelpunten ontstaan? En welke
verbeteringen zijn eventueel nog wenselijk op het (ontheffingen)beleid en/of op de omvang
van de blauwe zone? Het is daarom tijd voor een evaluatie. Als onderdeel van die evaluatie
voert de gemeente een parkeeronderzoek uit. In de periode van donderdag 8 oktober t/m
zaterdag 17 oktober wordt de parkeerbezetting en de parkeerduur in en om het centrum
gemeten. Medewerkers/tellers van een gespecialiseerd bedrijf noteren daarvoor het aantal
geparkeerde voertuigen en een deel van het kenteken. De privacy blijft daarbij gewaarborgd.
De tellers lopen door het centrum en dragen herkenbare reflecterende hesjes. De tellingen
vinden plaats op verschillende momenten van de dag, waardoor het moment van onderzoek
gelijk aan een eerder parkeeronderzoek uit 2016. Bij de analyse houdt de gemeente
rekening met de invloed van Coronamaatregelen op het parkeergedrag.

Heeft u nog vragen over het parkeeronderzoek of de evaluatie? Mail dan naar
mobiliteit@nuenen.nl.

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Deze week is het de landelijke Week van de Veiligheid. De
Landelijke week van de Veiligheid is begonnen op 5 oktober en
duurt tot en met 11 oktober 2020. In deze week staat veiligheid
centraal in onze gemeente. Op onze social media kanalen wordt
iedere dag een veiligheidstip gepubliceerd die bij kan dragen aan
uw eigen veiligheid.

Help mee uw eigen buurt veiliger te maken
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woon- en leefomgeving in uw buurt.
Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep? WhatsApp is een applicatie (app) voor uw
smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een
bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep.
Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in
de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties sneller
melden bij de politie. Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep of wilt u er
zelf een oprichten? Kijk dan op https://www.nuenen.nl/buurtwhatsapp/

Maak ook uw eigen woning veilig
U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw eigen woning veilig(er) te maken en
woninginbraak te voorkomen:

• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat
af.Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp
niet.

• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk. In de regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij
adviseren over maatregelen om inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de
werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een
erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Wat doet de wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij
zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine
criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie uw wijkagenten zijn of contact met hun
opnemen? Dat kan via www.politie.nl/mijn-buurt. U kunt ook een afspraak maken via 0900-
8844.

RESULTATEN E-WASTE AFVALRACE
Meer dan 41.000 elektronische apparaten opgehaald tijdens Blink
E-waste Race 2020.
Tien schoolteams in Zuidoost-Brabant haalden in vier weken tijd
41.192 oude elektronische apparaten op voor recycling. Een
nieuw Nederlands record! In totaal zijn er meer dan1000 mobiele telefoons opgehaald. Deze
worden apart ingezameld omdat de onderdelen apart verwerkt worden.
Het aandeel ingezameld E-waste van Zuidoost Brabantse scholen stijgt al jaren (sinds de
start in 2018) en vestigt nu een landelijk record. Bedankt alle scholen, leerlingen, ouders en
leerkrachten voor jullie inzet. Een geweldige prestatie! Op deze manier kan Blink ervoor
zorgen dat E-waste terecht komt waar het hoort, namelijk bij gerenommeerde recyclers.
Basisschool De Nieuwe Linde uit Nuenen deed ook mee, maar haalde niet zo veel als op de
winnaar: Basisschool De Diamant uit Someren met 4.474 apparaten.

CO2-WEETJE
Wist je dat :

• U met een plan of doel sneller iets realiseert
• U uw energieconsumptie in 3 stappen kun beïnvloeden
• Stap 1 is het zorgen dat warmte binnen blijft: isoleren; dubbelglas
• Stap 2 is je energie bewust verbruiken: zuinige apparaten, Led-

lampen
• Stap 3 is de mogelijkheid zelf duurzame energie opwekken :

zonnepanelen

Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid  
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers

GRATIS WEBINAR OVER OPVOEDEN EN SOCIAL MEDIA / INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen
zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als
ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan
toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je
daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding
van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je
krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze
juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt
omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je
maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen
met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

CORONA STOPT BIJ JOU
Wij brengen de corona-folder, die vandaag bij het huis-aan-huisblad zit,

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij
zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine
criminaliteit, milieu en verkeer. Wilt u weten wie uw wijkagenten zijn of contact met hun
opnemen? Dat kan via www.politie.nl/mijn-buurt. U kunt ook een afspraak maken via 0900-
8844.

RESULTATEN E-WASTE AFVALRACE
Meer dan 41.000 elektronische apparaten opgehaald tijdens Blink
E-waste Race 2020.
Tien schoolteams in Zuidoost-Brabant haalden in vier weken tijd
41.192 oude elektronische apparaten op voor recycling. Een
nieuw Nederlands record! In totaal zijn er meer dan1000 mobiele telefoons opgehaald. Deze
worden apart ingezameld omdat de onderdelen apart verwerkt worden.
Het aandeel ingezameld E-waste van Zuidoost Brabantse scholen stijgt al jaren (sinds de
start in 2018) en vestigt nu een landelijk record. Bedankt alle scholen, leerlingen, ouders en
leerkrachten voor jullie inzet. Een geweldige prestatie! Op deze manier kan Blink ervoor
zorgen dat E-waste terecht komt waar het hoort, namelijk bij gerenommeerde recyclers.
Basisschool De Nieuwe Linde uit Nuenen deed ook mee, maar haalde niet zo veel als op de
winnaar: Basisschool De Diamant uit Someren met 4.474 apparaten.

CO2-WEETJE
Wist je dat :

• U met een plan of doel sneller iets realiseert
• U uw energieconsumptie in 3 stappen kun beïnvloeden
• Stap 1 is het zorgen dat warmte binnen blijft: isoleren; dubbelglas
• Stap 2 is je energie bewust verbruiken: zuinige apparaten, Led-

lampen
• Stap 3 is de mogelijkheid zelf duurzame energie opwekken :

zonnepanelen

Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid  
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers

GRATIS WEBINAR OVER OPVOEDEN EN SOCIAL MEDIA / INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen
zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als
ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan
toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je
daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding
van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je
krijgt een goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze
juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt
omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep
of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je
maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen
met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

CORONA STOPT BIJ JOU
Wij brengen de corona-folder, die vandaag bij het huis-aan-huisblad zit,
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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

Nieuw: Kip Grillworst!
“uit eigen keuken”

4 Souvlaki Steaks ............. 6,95
Mini
Varkens Rollade .400 gram 5,95
Oosters Kip Haasje
.......................................................... 100 gram 1,95
Achterham
.......................................................... 150 gram 3,25
Gegrilde
Kippenbouten ............4 stuks 5,00
Nieuw:
Kip Grillworst ......... 100 gram 1,50

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Aerstone 10 years
Land of Sea cask 0,7lt.
Single malt whisky €24,95

Gorter
Jonge jenever 1lt.€11,50

Cointreau
Likeur 0,7lt. €19,95

Villa Massa
Limoncello 0,7lt.

+ 2 likeurglaasjes €19,95  
Acties geldig van 8 t/m 29 oktober

BITUMINEUZE 
DAKBEDEKKING
Bitumineuze 
dakbedekking 
is gemakkelijk 
te verwerken 
en is ook zeer 
duurzaam. 
Omdat het zo 
gemakkelijk te 
verwerken is, 
is het materiaal 
ook geschikt 
voor complexe 
dakvormen.

SHINGLES
U heeft  een 
schuin dak 
(minimaal 
25 graden) 
en u wilt 
hierop mooie 
dakbedekking 
met een lange 
levensduur, 
dan kunt u 
ervoor kiezen 
om shingles op 
uw dak te laten 
monteren.

KUNSTSTOF 
DAKBEDEKKING
EPDM 
dakbedekking  
is een elasti sche 
dakbedekking 
gemaakt van 
een syntheti sche 
rubber. Door het 
toevoegen van 
verschillende 
vulstoff en zoals 
roet en zwavel, 
wordt het geschikt 
gemaakt om te 
gebruiken als 
dakbedekking.

ZINKWERKEN
Triodak 
heeft  ruime 
ervaring 
met alle 
voorkomende 
zinkwerken. 
Dakkapellen, 
erkers, dak- 
en gevellijsten 
in zink.

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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!

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS BEST RIBS 
BEST BURGERS IN TOWN!

DINER • WORKSHOPS • AFHAAL • CATERING

Metaal- en bevestigings-
techniek

040 - 205 53 77
De Huufkes 6  5674 TM Nuenen
 info@drado.nl - www.drado.nl
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50-jarig huwelijk    
Henk en Maria Foederer
Op vrijdag 16 oktober zijn mijn ouders Henk en Maria Foederer 50 jaar ge-
trouwd. Ik wil hen van harte feliciteren met deze mijlpaal en een hele fijne dag 
toewensen. Een feestje zit er nu vanwege het coronavirus helaas niet in. Hope-
lijk vieren ze het later nog wel, als het weer kan en mag. 

Dochter Kristel 

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

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
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. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen, 
Caroline van Nes en Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
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

Dorpsraad Lieshout

‘Wonen’       
óók belangrijk aandachtsveld
In het document waarin de Dorpsraad Lieshout haar beleid in heeft vast-
gelegd staat ‘wonen’ heel duidelijk vermeld als permanent aandachts-
veld. De Dorpsraad ziet ‘wonen’ immers onlosmakelijk verbonden aan de 
leefbaarheid van het dorp Lieshout en een belangrijke bijdrage vormen 
in de sociale samenhang. ‘Scheef-wonen’ kan immers die samenhang be-
hoorlijk verstoren.

dat doel zet de dorpsraad (jaarlijks) 
beleidsdoelen op waarin voldaan 
wordt aan de behoeftes van de inwo-
ners (denk aan jeugdhuisvesting, le-
vensbestendigheid van woningen, 
toewijzing huurwoningen, etc.). Aan 
de ene zijde zal de Dorpsraad dus de 
behoeftes in kaart brengen en delen 
met de gemeente Laarbeek, woning-
stichtingen en ontwikkelaars. Aan de 
andere kant wil de raad betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen om zo de 
behoefte en het aanbod bij elkaar te 
kunnen brengen.

Actualiteiten
Naast beleidzaken, waar de Dorps-
raad graag bij betrokken is, zijn er ook 
veel actualiteiten op het gebied van 
‘wonen’. Het plan voor de nieuwbouw 
in de Baverdestraat is er bijvoorbeeld 
een waar zaken als soort woning en 
de toewijzing een rol spelen. Zo ook 
bij het -inmiddels in ontwikkeling 
zijnde- Heuvelplan, waar in het huidi-
ge plan óók een aantal appartemen-
ten zijn opgenomen en waardoor na-
tuurlijk weer een nieuwe ‘woonplek’ 
ontstaat op de plaats waar de huidige 
Jumbo-supermarkt staat.

Aandacht
Naast ‘verkeer en verkeersveiligheid’, 
‘zorg en welzijn’ en ‘(winkel)voorzie-
ningen’ is ‘wonen’ het vierde perma-
nente aandachtsveld van de Dorps-
raad Lieshout. Deze vier aandachts-
velden hebben, zoals de naam al 
zegt, steeds ‘de aandacht’ doordat le-
den van de Dorpsraad dit vast in hun 
portefeuille hebben zitten. Claudia 
Jongerius heeft het aandachtsveld 
wonen naar zich toe getrokken zodat 
de Dorpsraad hier de juiste aandacht 
aan kan besteden. Claudia combi-
neert dat overigens met het secreta-
riaat van de Dorpsraad.

Belangrijke rol
Dorpsraad Lieshout wil graag een be-
langrijke rol spelen bij zaken als wo-
ningbehoefte, woningbouw en toe-
wijzing van (huur)woningen. Voor 

Claudia Jongerius heeft vanuit de Dorps-
raad Lieshout continue focus voor het 
aandachtveld “wonen”.

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

In de zestiger jaren was er in het uitgaansleven voor de 
Nuenense jeugd niet veel te beleven. Je had de katholieke jeugdor-
ganisatie K.J.M. die in 1963 werd opgericht. Daaruit ontstond achtereen-
volgens jongerensoos Joek (Jongeren onder elkaar) en vervolgens in 1969 
Upke. De laatste met een onderkomen in de ‘kiepenkooi’ van Wim en Anna 
van Stiphout in De Geer. Een beetje verbouwen voldeed, toiletten waren 
niet nodig. En zo groeide het ledental in no time tot 110 betalende leden, 
die zich bezighielden met ‘vorming en zelfontplooiing’ onder het genot 
van drank en muziek. Toen er bezwaren rezen tegen de bergen fietsen, de 
swingende kiepenkooi en de amoureuze stelletjes in de wei stelde de ge-
meente in 1972 de leegstaande boerderij van de familie Scheepers aan de 
Beekstraat 29 beschikbaar en Upke ging samen met de Alternatieven op in 
de stichting Ziedenie.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 79-80.Sleutelbos gevonden 

in park Houtrijk
Wie kan zeggen hoeveel sleutels er 
aan hangen, en wat er nog meer aan 
hangt, kan bellen met 040 - 283 39 34.

Gefeliciteerd!!!
Ton & Betty Touw
50 jaar getrouwd

Online rondleiding over de rioolwaterzuivering

Speciale activiteit tijdens   
de week van ons water
Op dinsdagochtend 13 oktober zendt Waterschap De Dommel via face-
book-live een online rondleiding uit over de rioolwaterzuivering van 
Eindhoven.  Duik jij in de wereld van het waterschap en volg jij de weg van 
ons water?

Aanmelden is niet nodig
De online rondleiding start om 10.30 
uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig, de rondlei-
ding wordt live uitgezonden via de 
facebook pagina van Waterschap De 
Dommel. Ook is het mogelijk om live 
vragen te stellen via de chatfunctie 
van de livestream. Kijk je mee?
www.dommel.nl

Tijdens de rondleiding neemt onze 
proces operator je mee op een digita-
le reis over de rioolwaterzuivering 
van Eindhoven, een van de grootste 
rioolwaterzuiveringsinstallaties van 
Nederland. Je ziet stap voor stap wat 
er allemaal moet gebeuren om ons 
vieze afvalwater schoon genoeg te 
maken zodat we het via de rivier de 
Dommel weer terug kunnen geven 
aan de natuur.

Kijk met je hele klas
De rondleiding is voor alle geïnteres-
seerden online te volgen. Kijk ook ge-
rust mee met de hele klas via het digi-
bord. Omdat we vanwege de corona-
crisis geen groepen mogen ontvan-
gen op onze rioolwaterzuiveringen is 
deze online rondleiding ook een al-
ternatief voor onze schoolexcursies.

Niet individueel, maar algemeen
Uiteraard gaat de Dorpsraad niet 
over individuele gevallen of specifie-
ke woonaangelegenheden, maar wél 
over algemene zaken en algemene 
ontwikkelingen. Heeft u algemene 
vragen over dat soort ontwikkelin-
gen op het gebied van wonen in of 
om Lieshout of initiatieven waar de 
dorpsraad bij kan ondersteunen? Kijk 
dan op www.dorpsraad-lieshout.nl 
en leg uw vragen en initiatieven neer 
bij de Dorpsraad. Zij ondersteunen u 
graag met raad en daad en helpen u 
naar het juiste loket.
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN
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CORONA STOPT BIJ JOU
Wij brengen de corona-folder, die vandaag bij het huis-
aan-huisblad zit, graag extra onder uw aandacht. In ver-
band met de sterke stijging van het aantal besmettingen 
vinden we het belangrijk om de basisinformatie nogmaals 
onder de inwoners van Nuenen te verspreiden. We roepen 
op om corona samen onder controle te krijgen, want: co-
rona stopt bij jou! Deze oproep geldt voor iedereen, van 
jong tot oud, voel je aangesproken en volg de regels op, 
voor jezelf en voor elkaar. Draag een mondkapje in pu-
blieke binnenruimtes!

In de folder staat de basisinformatie over corona duidelijk 
en overzichtelijk op een rijtje. Met plaatjes en weinig tekst 

leest u bij welke klachten u zich moet laten testen en hoe 
het gaat met het wachten op de uitslag van de test. Ook 
de hygiëneregels die u zelf kunt toepassen staan er duide-
lijk in. Deze folder is door de GGD Brabant-Zuidoost ont-
wikkeld. Check ook de website coronastoptbijjou.nl Hier 
is de folder online te vinden, in zes verschillende talen.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 29-09-2020 EN 05-10-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hoekstraat 86 Plaatsen 4 tijdelijke woonunits 
Van Ruusbroecstraat 10 Plaatsen dakopbouw en erker 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Lucas van Hauthemlaan 14 Verbouwen woning 
Spotvogelstraat 15 Plaatsen loungehoek en  
 fi etsenhok 
Dubbestraat 37 Plaatsen erfafscheiding 
Park 49 Slopen en nieuw bouwen  
 bijgebouw en aanbouw 
Papenvoortse Heide 2A Wijzigen gebruik: plaatsen  
 tijdelijke woonunit 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Parkhof 13 Wijzigen gebruik, gevel en  
 constructie 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoge Brake –  
Sporthal De Hongerman Ontvangst Sint op 15 november 
Vincent van Goghstraat 90 Horeca Beyond Nuenen 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoge Brake 12 Horeca Vinnie’s 
Hoge Brake 12 Terrasvergunning Vinnie’s 
Park 63 Horeca restaurant Ratatouille
Parkstraat 2 Horeca restaurant Bravoy 

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 ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl

 Bezoekers wordt 
gevraagd zich te registreren.

Klanten wordt gevraagd zich te 
registreren.

Verlenging onttrekkingsverboden 
uit beken in Dommelgebied
Op deze druilerige oktoberdagen lijkt de droogte voorbij, maar schijn be-
driegt. Het Dommelgebied kampt nog steeds met een fiks neerslagtekort 
en ook onder de grond staat het grondwaterpeil op de meeste plaatsen 
nog ‘in het rood’. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied 
blijft noodzakelijk. Daarom verlengt Waterschap De Dommel het half-
jaarverbod voor onttrekking uit Beerze, Reusel en Nete. Elke druppel telt, 
ook in de herfst en winter.

Verlenging halfjaarverbod 
voor Beerze, Reusel en Nete
De waterstanden in de Beerze en 
Reusel zijn nog steeds erg laag. Het 
afgelopen halfjaar viel er te weinig re-
gen om deze beken te vullen. Daar-
om verlengt Waterschap De Dommel 
het ‘halfjaarverbod’, dat standaard 
loopt van 1 april tot 1 oktober. Er mag 
ook ná 1 oktober geen water worden 
opgepompt uit beken en sloten in de 
stroomgebieden van de Beerze, Reu-
sel en Nete ten zuiden van het Wilhel-

Zeldzame ochtendnevel
Tijdens mijn vakantie in Dishoek (Zeeland) maakte ik bijgaande foto 
van een zeldzame ochtendnevel bij zonsopgang in de duinen aldaar.

Rens Kuijten, Nuenen

minakanaal en voor Park Meerland in 
Eindhoven.

Grootste deel Dommelgebied 
nog onttrekkingsverboden 
uit oppervlaktewater
Op dit moment mag alleen nog wa-
ter opgepompt worden uit de Dom-
mel ten noorden van het Wilhelmina-
kanaal, en de Zandleij. In alle overige 
stroomgebieden geldt vanwege de 
droogte nog steeds een onttrek-
kingsverbod. Dit geldt ook voor zij-

slootjes en wateren als visvijvers in 
vennen in dat gebied. Het drenken 
van vee en het bestrijden van brand 
met water uit beken of sloten mag 
wel. Dit verbod blijft van kracht tot er 
weer voldoende waterafvoer is. Bij de 
inlaatgebieden Olen en Sonse Heide 
(Sonniuswijk) is onttrekken nooit 
toegestaan.

Ook water vasthouden 
in uw kavelsloten?
Het waterschap ondersteunt grondei-
genaren bij het water vasthouden, bij-
voorbeeld met materialen en advies. 
Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie
Voor meer informatie over onttrek-
kingsverboden en een actuele kaart 
kijk op www.dommel.nl/onttrek-
kingsverbod. Ook de app Perceelwij-
zer biedt deze informatie. Informatie 
over droogte in het Dommelgebied 
staat op www.dommel.nl/droogte
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Eerste Hulp blijft belangrijk, 
juist in deze tijd 
EHBO Nuenen c.a. wil u graag blijven opleiden en blijven assisteren bij 
evenementen in onze gemeente. Uw steun helpt.

ook de eisen aan verantwoorde eer-
stehulp veranderen steeds. 
Met uw steun kunnen we bescher-
mend materiaal aanschaffen, bijvoor-
beeld reanimatiemaskers. Zodat we 
verantwoord mensen kunnen blijven 
opleiden en bij evenementen kun-
nen blijven assisteren, juist nu EHBO 
extra veilig dient te gebeuren.
Ook als u een liefhebber bent van de 
evenementen in Nuenen, stem op 
ons: om een evenement veilig te la-
ten verlopen, is de assistentie van 
onze hulpverleners nodig. Zodat áls 
er iets gebeurt, er veilige hulp in de 
buurt is. Juist nu!
U kunt ons terugvinden onder de 
naam: EHBO-vereniging St. Clemens. 
We danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking.
Wilt u meer informatie over EHBO in 
Nuenen, kijk gerust op de site
www.ehbonuenen.nl

Het zal u niet zijn ontgaan dat de ac-
tie Rabo ClubSupport weer van start 
is gegaan. Via deze actie stelt de Ra-
bobank haar leden in staat verenigin-
gen en stichtingen in hun buurt een 
steuntje in de rug te geven. Leden 
kunnen stemmen via internetbankie-
ren of de app van de bank, van 5 tot 
en met 25 oktober.
EHBO-vereniging Nuenen c.a. biedt 
ieder jaar diverse cursussen voor re-
animatie en eerstehulpverlening aan 
voor inwoners van Nuenen en omge-
ving. Ook zijn onze vrijwilligers aan-
wezig als hulpverlener bij evenemen-
ten die worden georganiseerd in de 
gemeente, bijvoorbeeld tijdens car-
naval, Koningsdag en toernooien bij 
sportverenigingen. Zodat er hulp ter 
plekke is, voor als er iets gebeurt.

Het coronavirus grijpt iedereen aan, 
maar vooral ook de evenementen in 
Nuenen. Vaak is onzeker of een eve-
nement kan doorgaan. En als het 
doorgaat, hoe houden we het dan 
veilig? 
EHBO speelt hierin een belangrijke 
rol. Onze vereniging doet er alles aan 
om volgens de geldende veiligheids-
maatregelen mensen eerstehulpver-
lening te leren of op evenementen in 
Nuenen te assisteren. Deze maatre-
gelen worden steeds bijgesteld, en 

Steun Heemkundekring  
De Drijehornick
Ook dit jaar steunt de Rabobank lokale clubs. De landelijke actie van de 
Rabo onder de naam ‘Rabo ClubSupport’ kan ook ons een extra inkomen 
bezorgen.

In 2019 ontvingen we met deze actie 
een bedrag van € 1.032,-.

Heemkundekring De Drijehornick 
heeft de volgende doelstelling aan-
gegeven en wil dit doel effectueren 
door t.b.v. haar activiteiten 2 laptops 
aan te schaffen: Cultuurhistorische 
Vereniging Heemkundekring De Drij-
ehornick heeft vele archiefstukken, - 
voorwerpen, boeken, documenten, 
foto’s, archieven van andere vereni-
gingen, enz. - . Het archiveren, digita-
liseren en op de website plaatsen van 
dit alles vergt tijd en geld. Het uitein-
delijk doel is dat de leden, maar ook 
de inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten dit alles via de website 
en ter plekke met behulp van laptops 
kunnen raadplegen.
heemkundekringnuenen.nl

Een vereniging of stichting die klant 
is bij de Rabobank kan meedingen 
naar een financiële bijdrage. De Ra-
bobank stelt een bedrag van 
€ 400.000,- beschikbaar. Dit bedrag 
wordt verdeeld onder de deelne-
mende clubs. De Ledenrekening-
houders van de Rabobank bepalen 
naar wie het geld gaat. 
U kunt stemmen uitbrengen op vijf 
clubs. Maximaal twee van de vijf 
stemmen mogen op dezelfde vereni-
ging of stichting uitgebracht worden. 
Deze stemmen bepalen de hoogte 
van de bijdrage voor die vereniging.

De stemperiode is van 5 oktober tot 
25 oktober. Op 17 november wordt 
de uitslag bekend gemaakt. 

Misschien zijn er ook familieleden of 
vrienden onder u die langs deze weg 
onze Heemkundekring willen steu-
nen? Eind oktober / begin november 
wordt het resultaat bekendgemaakt. 

NL-Alert steeds vaker ingezet 
in Brabant
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo zijn vorig jaar in 
heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog 33. 
Dit is een goede ontwikkeling: ook Brabanders worden bij steeds meer 
noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Denk bij-
voorbeeld aan een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht 
noodweer.

Van brand tot gevaarlijke stroming 
in zee
In december 2012 is NL-Alert voor 
het eerst ingezet bij een brand. Sinds-
dien zijn er al 899 NL-Alerts uitgezon-
den bij ongeveer 450 incidenten. Het 
alarmmiddel wordt bij verschillende 
noodsituaties ingezet. Zo zijn in de 
zomer strandgasten met een NL-
Alert gewaarschuwd voor de gevaar-
lijke stromingen in zee. In maart dit 
jaar is een NL-Alert verzonden om 
mensen te wijzen op de belangrijkste 
instructies om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.

Op 5 oktober is de publiekscampag-
ne ‘Wees alert bij een NL-Alert’ ge-
start die te zien is op tv, in tijdschrif-
ten en online. De campagne moedigt 
mensen aan meteen in actie te ko-
men als zij een NL-Alert zien.

In een NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en waar je 
meer informatie kunt vinden. Ruim 8 
op de 10 mensen waarderen dat NL-
Alert wordt ingezet bij een noodsitu-
atie, blijkt uit onderzoek van het Insti-
tuut Fysieke Veiligheid. Mensen uit 
het onderzoek geven bijvoorbeeld 
aan dat ze meteen willen weten wan-
neer er in de buurt een brand is uit-
gebroken, waarbij giftige stoffen vrij-
komen. Ze vinden het prettig om te 
weten wat ze moeten doen in zo’n si-
tuatie. In een NL-Alert lees je bij zo’n 
brand direct dat je de deuren en ra-
men moet sluiten en de ventilatie 
moet uitzetten.

NL-Alert op de mobiel
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. 
Hiervoor hoef je niets te doen. Mo-
biele telefoons zijn tegenwoordig 
standaard ingesteld om NL-Alerts te 
ontvangen. Zodra je een NL-Alert 
ontvangt, laat je mobiel een hard en 
doordringend alarmgeluid horen. Zie 
je een NL-Alert? Lees meteen het be-
richt en kom in actie. De helft van de 
mensen informeert na een NL-Alert 
ook anderen, zoals familieleden, bu-
ren en vrienden. Zo weten ook de 
mensen om hen heen wat er aan de 
hand is en wat zij moeten doen.

Sam’s Kledingactie 
Op zaterdag 3 oktober vond weer 
de halfjaarlijkse kledinginzame-
ling van Sam’s Kledingactie plaats. 
Een natte en koude zaterdagmor-
gen. Ondanks de coronacrisis - 
overigens hield iedereen zich keu-
rig netjes aan de voorgeschreven 
regel van 1,5 meter afstand - en de 
druilerige regen, wisten veel men-
sen de weg naar het kerkplein te 
vinden om daar, door het afstaan 
van kleding, het leed van vele me-
demensen te verzachten. 

Uiteindelijk lag het gewicht van de 
ingezamelde kleding tussen de 1500 
en 1600 kg!

Sam’s Kledingactie is erg blij met dit 
geweldige resultaat en wil iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen heel 
hartelijk bedanken. Met het geld dat 
deze kleding opbrengt kan Cordaid 
Mensen in Nood het project van 2020 
- o.a. het realiseren van schoon drink-
water in Ethiopië - daadwerkelijk uit-
voeren.

Nogmaals hartelijk dank voor uw in-
zet en we hopen voor de volgende 
inzamelingsactie weer op u te kun-
nen rekenen. Voor meer informatie 
over Sam’s Kledingactie of over de 
gesteunde projecten, kijk op de site
www.samskledingactie.nl

Stem Voedselbank 
bij Rabo ClubSup-
port
Uw stem geven aan Voedselbank 
Nuenen kost niets. Uw stem krij-
gen, levert ons veel geld op. En 
dat geld gaan we heel nuttig 
besteden.

Op de werkvloer van onze hal gebrui-
ken we tafels die oud zijn, en daar-
door minder stevig en veilig. Graag 
willen we nieuwe tafels kopen, die 
ook nog eens van wieltjes voorzien 
zijn. Dat maakt het voor onze vrijwilli-
gers, zeker in coronatijd, weer een 
stuk makkelijker om te werken.

Bent u lid van Rabobank Regio Eind-
hoven? Dan kunt u stemmen bij Rabo 
ClubSupport, van 5 tot 25 oktober. 
Dank voor uw stem op Voedselbank 
Nuenen.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
wil de luchtkwaliteit in het gebouw 
verbeteren. Helpt u mee?
Met de landelijke actie Rabo ClubSupport investeert de Rabobank een 
deel van de winst in lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Dit jaar 
stelt de Rabobank € 10,- per lidmaatschap beschikbaar. Rabobank-leden 
bepalen via een individuele stemming hoe het totale bedrag wordt ver-
deeld onder de verenigingen en stichtingen die meedoen. Bent u lid van 
de Rabobank? Dan vragen wij u ook dit jaar weer maximaal te stemmen 
op ons Nuenense Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. 

ook warmte terugwinnen. Bij het 
Nuenense hobbycentrum zijn dage-
lijks veel handige deelnemers aanwe-
zig. We gaan dus met een speciaal 
klusteam alles ZELF aanleggen. Maar 
het materiaal, zoals buizen, ventilato-
ren en spullen om alles aan te sluiten 
moet uiteraard worden gekocht. 

U kunt ons Nuenense hobbycentrum 
daarbij helpen. Met de opbrengst 
van de Rabobank actie kan er waar-
schijnlijk een mooi begin worden ge-
maakt voor deze investering. We 
doen die in het belang van de ge-
zondheid van iedereen die actief is in 
ons hobbycentrum op Park 63b. 

Het bestuur van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats dankt u bij voor-
baat hartelijk voor uw medewerking, 
namens de ruim 400 deelnemers die 
nu bij ons hun hobby beoefenen. 

Voor meer informatie over het hob-
bycentrum van Nuenen: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Stemmen verloopt dit jaar via de 
Rabo App of via Rabo Internetban-
kieren. De stemperiode is gestart op 
5 oktober, deze week dus. Alleen le-
den kunnen stemmen. Hoe meer 
stemmen we krijgen, hoe meer geld 
we ontvangen voor het realiseren 
van ons doel. Vorig jaar konden we 
een AED aanschaffen. Daar waren we 
héél blij mee!!

Ons doel voor dit jaar: een verbeter-
de ventilatie in ons gebouw.
Het Nuenense hobbycentrum pro-
beert goed te zorgen voor haar deel-
nemers, ook in deze coronatijd. Met 
de aanleg van een ventilatiesysteem 
willen we zorgen voor gezondere, 
zuivere lucht in het gebouw. 
In de winter koude lucht naar binnen 
zuigen is energie technisch niet slim. 
Daarom willen we met het systeem 

Steun De Blaospoepers
De Blaospoepers doen dit jaar mee met de actie van de Rabobank, Rabo Club-
Support! Rabobank regio Eindhoven stelt dit jaar €10,00 per lid beschikbaar. 
U kunt stemmen van 5 tot en met 25 oktober. Ieder lid mag 5 stemmen uit-
brengen waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. 
Stemmen kan via www.rabobank.nl/clubsupport of via Rabo Internetbankie-
ren app, stemmen kan gemakkelijk onder de knop zelf regelen.

Unieke realityserie over het échte leven van millennials   
uit regio Eindhoven

In Real Life
Twintigers van nu lijken volledig op te gaan in hun online identiteit en so-
cial media. De mooiste foto’s en filmpjes komen voorbij op Instagram, 
Snapchat en Tiktok. Maar dat is voor een deel slechts schijn. Wat gaat er 
werkelijk om in de hoofden en harten van millennials? Wat houdt ze écht 
bezig? Dat is het uitgangspunt van In Real Life, vanaf maandag 16 novem-
ber drie weken lang elke werkdag om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3. 
In vijftien afleveringen zie je het échte leven van acht ambitieuze twinti-
gers die op een kruispunt in hun leven staan en zo goed en zo kwaad als 
het gaat hun weg proberen te vinden.

de basis voor dit programma dat zich 
afspeelt in deze roerige, enorm onze-
kere tijd.
In Real Life, vanaf maandag 16 no-
vember, drie weken lang elke werk-
dag om 19.25 uur bij KRO-NCRV op 
NPO 3. 

De acht millennials komen uit regio 
Eindhoven en gaan ruim drie maan-
den samenwonen in het centrum van 
de stad. We zien hoe ze lief en leed 
delen als één huishouden terwijl ze 
ondertussen doorgaan met hun ei-
gen leven en werken aan hun toe-
komstdroom zoals het worden van 
een beroemd influencer, politieagent 
of muziekproducent.
In Real Life laat zien hoe twintigers 
anno nu met elkaar omgaan en dis-
cussiëren. Hoe ze elkaar inspireren, 
hun meningsverschillen uitpraten, 
vriendschappen sluiten, verliefd wor-
den en weer uit elkaar gaan. Hun 
angsten, dromen en uitdagingen zijn 

Dit jaar is voor iedereen heel anders als 
wat u gewend bent zonder muzikale op-
tredens, maar juist daarom hebben wij 
u steun hard nodig om er in de toe-
komst samen weer een muzikaal gezel-
lig feest van te kunnen maken!
Vraag ook je buren, familie en vrienden 
om te stemmen op De Blaospoepers!

Laat je stem horen en steun ons!
Alvast hartelijk dank hiervoor.



ROND DE LINDE week 41 Donderdag 8 oktober 2020

Manager Klant en Markt van Helpt 
Elkander gaat nieuwe uitdaging aan 
Onlangs kondigde de manager Klant en Markt, Joris Verbeek, aan dat hij 
Helpt Elkander gaat verlaten. Per 1 november start hij bij Woonbedrijf in 
Eindhoven, waar hij zijn passie voor de volkshuisvesting en de maat-
schappelijke opgave als manager Buurtbeheer gaat inzetten. 

Joris heeft zich bijna 8 jaar ingezet 
voor de volkshuisvesting in Nuenen 
en voor de huurders, collega’s en sta-
keholders van Helpt Elkander. Wij 
waarderen zijn grote bijdrage en gro-
te betrokkenheid hierbij zeer. 

Wij betreuren zijn vertrek, maar zijn 
blij dat zijn kennis en kunde voor de 
regio behouden blijft. Alleen door sa-
menwerking kom je verder. 

In coronatijd is het organiseren van 
een gezamenlijk afscheid helaas niet 
mogelijk. Samen met Joris bedankt 
Helpt Elkander alle huurders, wo-
ningzoekenden en maatschappelijke 
partners voor de prettige samenwer-
king, gesprekken en de stappen die 
samen konden worden gezet. Helpt 
Elkander beziet nader hoe het ver-
trek van Joris gaat worden opgevan-
gen. 

Joris Verbeek

Zelfhulpgroep 
rouwverwerking 
zoekt maatje!
Heb jij ook wel eens het gevoel dat je 
er alleen voor staat? Of dat niemand 
jou begrijpt?
De zelfhulpgroep rouwverwerking in 
Eindhoven zoekt een maatje die sa-
men met de contactpersoon de 
kartrekkersrol op zich neemt. De 
groep is bedoeld voor nabestaanden 
die een dierbare zijn verloren.

Zelfhulp is gratis. Aanmelden kan 
door contact op te nemen met eind-
hoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-
2118328. Voor meer informatie over 
de organisatie of andere groepen 
kun je kijken op onze website.
www. zelfhulpnetwerk.nl

Het was een mooi leven,     
het is beter zo 
Een aantal jaren geleden verloor ik mijn eigen moeder. Zij was begin tach-
tig en ‘klaar’ om haar laatste reis te aanvaarden. Mijn vader wist dat het 
moment van overlijden aanstaande was, maar hij was er niet klaar voor. Ik 
zie hem nog zitten. In zijn sta-op-stoel, met sneeuwwitte haren en zachte, 
bibberende handen waaraan je een leven van hard werken kon aflezen. 
Mijn vader hoorde in die tijd regelmatig: “Ze is toch 82 jaar geworden, 
een mooie leeftijd. Jullie hebben een mooi leven gehad samen. Op het 
laatst ging het eigenlijk niet meer, het is maar beter zo.” 
Deze woorden deden hem pijn. Hij zei dan tegen mij: “Wat zijn dat voor 
mensen die zeggen dat het beter is dat mama er nu niet meer is? Natuur-
lijk is het niet beter. Het is verschrikkelijk.”

een kind vreselijk is en dat je dat de 
rest van je leven met je meedraagt. 
Maar wie ben ik om te oordelen dat 
het verdriet van de tachtigjarige man 
die zijn vrouw verliest, na meer dan 
vijftig jaar een eenheid te hebben ge-
vormd, ‘minder erg’ is? Het is geen 
kwestie van ‘beter’, ‘erger’ of ‘minder 
erg’, we hoeven niet te oordelen. La-
ten we ieders verdriet respecteren, 
bij elkaar aanwezig zijn en werkelijk 
luisteren, zodat iemand zich gehoord 
voelt. Dat geeft verbinding, gebor-
genheid en troost bij elk verlies. 

Vanuit mijn achtergrond legde ik 
hem uit dat het een natuurlijke reac-
tie van mensen is om pijn te vermij-
den, door pijn weg te praten of klei-
ner te maken. Ik zei tegen mijn vader: 
“De mensen zeggen dit juist omdat 
ze jou pijn willen besparen en mis-
schien ook wel om hun eigen pijn 
niet te hoeven voelen.” De woorden 
waren troostend bedoeld, maar zorg-
den bij mijn vader juist voor het te-
genovergestelde. Mijn vader voelde 
zich niet serieus genomen. Alsof zijn 
pijn werd weggewuifd. 

Kwalificeren
Mensen zijn vaak geneigd verdriet na 
het overlijden te kwalificeren. Een 
jonger iemand is ‘erger’ dan een ou-
der iemand. Die heeft immers zijn le-
ven al achter de rug. Die jonge vrouw 
had nog een leven voor zich. En een 
kind verliezen? “Dat is het ergste dat 
je kan overkomen”, hoor je mensen 
vaak zeggen.
Ik vind dat we die kwalificaties beter 
achterwege kunnen laten. Ik weet uit 
eigen ervaring dat het verliezen van 

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

derouwcoach.nl

Het was een mooi leven,     

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

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

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Inwoner Nuenen in de race 
voor Hornbach     
Beste Klusser van Nederland
Willem-Peter Perquin heeft de regionale kwalificatie gewonnen van de Bes-
te Klusser van Nederland-verkiezing, georganiseerd door Hornbach. Er wa-
ren duizenden aanmeldingen van klussers die foto’s van hun beste project 
lieten zien. Veel mensen stemden op Willem-Peter, die na vier jaar verbou-
wen zijn droomhuis mét zwembad bijna af heeft. Zo werd hij één van de drie 
klussers uit de regio met de meeste stemmen. Vervolgens heeft hij in kwali-
ficatieproeven laten zien dat hij de meeste vakkennis en handigheid in huis 
heeft. Nu mag hij gaan strijden voor de felbegeerde titel tijdens de landelij-
ke finale op 8 oktober, waar hij de regio Best vertegenwoordigt.

aanpoten én opletten, want je moest 
de dakpanplaat zelf op maat maken 
en ze letten ook op of je het juiste ge-
reedschap gebruikte. Maar het is ge-
lukt: van de drie kandidaten uit de re-
gio heb ik de proef het beste en snel-
ste uitgevoerd. Nu ga ik door naar de 
finale!”

Die finale belooft spannend en spec-
taculair te worden. Op donderdag 8 
oktober neemt Willem-Peter Perquin 
het op tegen de 14 finalisten uit het 
hele land. Iedereen kan dit thuis om 
20.00 uur kijken via www.besteklus-
servannederland.nl. De winnaar van 
vorig jaar, Rauf Morad, kan zich de 
strijd nog goed herinneren: “Als je het 
terrein op komt, voel je de spanning 

Hornbach is ook dit jaar op zoek naar 
de Beste Klusser van Nederland. De 
strijd is weer in alle hevigheid losge-
barsten. Er waren duizenden aanmel-
dingen en maar liefst 10.000 mensen 
hebben gestemd op hun favoriete 
klusser. Willem-Peter Perquin zat bij 
de drie klussers met de meeste stem-
men uit regio Best. Hij mocht daarom 
meedoen aan een kwalificatieproef, 
die afgelopen week bij elke deelne-
mer thuis op anderhalve meter af-
stand werd uitgevoerd. De uitda-
ging? Een dakpanplaat op een dak-
beschot monteren, sneller en beter 
dan de andere kandidaten. Willem-
Peter Perquin: “Dat was wel even 
zweten, onder tijdsdruk en met de 
Hornbach-jury erbij. Echt behoorlijk 

Minister van bouwen!
Ook de gemeente Rotterdam voert een zelfbewoningsplicht in voor kopers 
van woningen in de stad. Deze plicht geldt - in de vorm van een verhuurver-
bod, een doorverkoopverbod en/of een speculatieverbod - zeer beperkt. Het 
is alleen van toepassing op woningen op gemeentelijke grond of op gemeen-
telijk vastgoed dat tot woning getransformeerd wordt. De gemeente biedt 
daarmee meer ruimte aan starters op de woningmarkt. Starters worden nu 
soms voorbijgestreefd door particuliere beleggers die de aangekochte wonin-
gen vervolgens verhuren.
De Rotterdamse maatregel is beperkter in reikwijdte dan in veel andere ge-
meenten, omdat uit onderzoek blijkt dat de negatieve invloed van particuliere 
beleggers helemaal niet zo groot is als vaak wordt verondersteld, zegt de ge-
meente. Het onderzoek werd door het Kadaster in de eerste helft van 2020 uit-
gevoerd in de steden Rotterdam, Maastricht en Utrecht. De beleggers worden 
vaak ten onrechte neergezet als huisjesmelkers die de prijzen opdrijven, zo 
blijkt. Het totale tekort aan woningen is de belangrijkste oorzaak van de snelle 
prijsstijgingen, zo wijst het onderzoek uit. De Rotterdamse wethouder Bas Kur-
vers wijst er bovendien op dat particuliere verhuurders een belangrijke rol 
spelen in de stad, omdat ze voorzien in huurwoningen voor mensen die flexi-
bel willen wonen. 
Uit ander onderzoek blijkt eveneens dat particuliere beleggers niet alleen uit 
zijn op een eerlijk rendement, maar ook op een stabiele relatie met de huur-
ders. Bovendien kunnen zij leveren wat overheden en corporaties op dit mo-
ment niet kunnen: een snelle toegang tot de woningmarkt, zonder jarenlange 

wachttijden. En dat is wat waard, in een tijd met 661.500 wo-
ningzoekers. 

De gemeente Rotterdam laat het niet bij regulering, 
maar zet tevens in op stimulering. Zo gaat men bin-
nenkort weer van start met een starterslening. Maar 
ook met het enige dat echt helpt, maakt men in Rot-
terdam haast: bouwen op grote schaal! Laat onze re-
giobestuurders er eens gaan kijken! De roep om een 
landelijke aanpak klinkt inmiddels luider en luider. 

Ook de vakbond pleit nu voor een ‘minister van bouwen’ 
om te voorkomen dat bouwvakkers op korte termijn hun 

baan verliezen en vervolgens voor altijd voor de sec-
tor verloren blijven. Terwijl er enorme opgaven 
wachten op het gebied van nieuwbouw en ver-
duurzaming!

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

Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats 
tijdelijk gesloten
Na uitvoerige discussie in het bestuur 
van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats zijn wij tot het besluit geko-
men dat wij het gebouw van het hob-
bycentrum voor een periode van drie 
weken gaan sluiten. In de discussie 
hebben wij de meest recente maatre-
gelen van het RIVM en het kabinet 
zwaar meegewogen. Alle groepsacti-
viteiten zijn stilgelegd met ingang 
van vrijdag 2 oktober om 12.00 uur. 

Wij willen maximaal meewerken aan 
alle maatregelen nu de besmettin-
gen met het coronavirus weer sterk 
toenemen, ook in onze regio. Het be-
stuur wil nadrukkelijk meehelpen 
met het terugdringen van het virus 
door gehoor te geven aan en het 
dringende advies: “blijf zoveel moge-
lijk thuis en ga uitsluitend naar bui-
ten voor strikt noodzakelijke zaken.” 
De contacten tussen personen moe-
ten worden beperkt.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur 
het besluit niet lichtvaardig heeft ge-
nomen. Maar de gezondheid van al 
onze deelnemers staat voorop. 

Hoe nu verder?
Het bestuur hoopt dat over drie we-
ken de wat strakker aangetrokken 
lockdown weer versoepeld wordt zo-
dat wij samen onze hobbyactivitei-
ten weer kunnen gaan uitvoeren.
Voor iedereen is dit een uiterst onge-
wenste periode. Zeker voor het be-
stuur dat probeert onze financiële 
toekomst te garanderen en de hob-
bymogelijkheden te vergroten. Van-
uit de verantwoordelijkheid dat wij 
voor elkaars gezondheid moeten zor-
gen heeft het bestuur dit sluitingsbe-
sluit genomen.

Voor meer informatie over het hob-
bycentrum van Nuenen: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

al. Iedere klusser wil zich natuurlijk 
bewijzen. En als je dan ziet wat voor 
uitdagingen er klaarstaan, krijg je er 
heel veel zin in. Alles is groots opge-
zet en de uitdagingen zijn leuk om 
naar te kijken, en heel gaaf om te 
doen!” In drie rondes werken de deel-
nemers toe naar de grote finale, 
waarin de twee beste deelnemers 
hun krachten zullen meten. De Beste 
Klusser van Nederland krijgt de Gou-
den Hamer én landelijke roem. Een 
grote eer!

De finale van Beste Klusser van Neder-
land is op donderdag 8 oktober om 
20.00 uur voor iedereen te zien op:
www.debesteklusservannederland.nl

LIDL opent eerste 
Nuenense winkel  
in het Kernkwartier

LIDL opende op woensdag 7 oktober om 08.00 uur een spiksplinter-
nieuwe winkel aan De Hoge Brake 8 in Nuenen. Deze foto is dinsdag al 
geschoten.
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Lambertus Concerten presenteert: 

Aurora-kwartet:     
van Mozart tot Strategier 
Op zondag 11 oktober treedt het Aurora-kwartet (fluit, viool, altviool en 
cello) op met muziek van componisten uit de 18e tot 20e eeuw (onder an-
dere J.B. Wendling, W.A. Mozart, G. Rossini, H. Strategier). 

Het Aurora-kwartet biedt u een heer-
lijk programma, waarin de vier musici, 
zoals de naam Aurora al zegt; uw muzi-
kaal genot doen ontwaken bij de origi-
nele composities van de groten als 
Mozart en Rossini en hun tijdgenoten 
en opvolgers. En dat in de prachtige 
raadszaal van Kasteel Helmond. Sfeer-
voller kan uw zondagmiddag niet zijn! 
In het voorprogramma treden enkele 
leerlingen op van het KunstKwartier 
Helmond.
Als muzikale herfstblaadjes dwarrelen 
de noten van Wendling, Mozart, De 
Wailly, Rossini, Strategier en Gordon 
Jacob door de ruimte, voortgestuwd 
door het enthousiasme van de musici. 
Hoor je Wendling, dan hoor je Mozart: 
vlot, sprankelend, transparant, en dat 
is niet gek, want Wendling had een 
goed contact met Wolfgang Amadeus 
en ook met een nazaat van Bach: Jo-
hann Christian. De Wailly is een echte 
Fransman, met de volle klanken zoals 
die bij Ravel. Rossini zorgt voor de ro-
mantische touch in dit programma; 
Strategier voor het vernieuwende 20e-
eeuwse aspect. Gordon Jacob is de ty-
pisch Engelse componist die in de roe-
rige 20e eeuw (hij leefde van 1895 tot 
1984) duidelijk beïnvloed is door zijn 
grote leermeesters als Villiers Stanford, 
Herbert Howells en Ralph Vaughan 
Williams. Zijn ‘Four Fancies’ zijn juweel-
tjes waarin elk instrument, maar vooral 
de fluit, prachtig tot zijn recht komt, 
met een vrolijk volks dansant slot.
De leden van het Aurora-kwartet, be-
staand uit Victor Brasoveanu (Roeme-
nië, viool), Adrian David (Roemenië, vi-
ool), Rita Ernst-Kürtös (Hongarije, cel-
lo) en Erik Verbaandert (Veldhoven, 
fluit), spelen sinds begin 2017 samen. 
Ze hebben allen een vakopleiding mu-
ziek gevolgd, maar zijn deels ook te-
rechtgekomen in andere beroepen. 
Erik Verbaandert is ook als docent ver-
bonden aan KunstKwartier Helmond-
Geldrop-Mierlo-Nuenen.

Alle leden zijn ook verbonden aan na-
tionale - en internationale orkesten en 
treden daarnaast in andere bezettin-
gen (inter)nationaal op. De passie voor 
kamermuziek bracht hen bij elkaar in 
de bezetting zoals die door Mozart 
werd gebruikt in diens fluitkwartetten: 
fluit, viool, altviool en cello. Hoewel 
het repertoire voor deze bezetting 
lang niet zo uitgebreid is als voor strijk-
kwartetten, is er toch genoeg mooie 
muziek voor geschreven. Het Aurora-
kwartet speelt vooral originele com-
posities, maar voert ook arrangemen-
ten uit. 
Wilt u een onvergetelijke muzikale 
middag in een schitterende ambiance; 
dan is dit uw kans!
Plaats: Raadszaal van Kasteel Hel-
mond, Kasteelplein 1 te Helmond. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 6,- tot 
€ 10,-. Meer informatie: 
www.lambertusconcerten.nl 

Bijzonder concert    
door organist en sopraan
Zondag 11 oktober om 16.00 uur zal er een bijzonder concert plaatsvin-
den in de Sint-Genovevakerk te Breugel door organist Jan Willems met 
medewerking van sopraan Ilse van Wuijckhuijse. Tijdens dit concert zal 
het mooie Vollebregtorgel, dat door kenners geroemd wordt om zijn 
fraaie klank, in alle glorie te horen zijn.

het gratis programmaboekje wordt 
een uitvoerige toelichting gegeven 
op de uit te voeren muziek.

Toegang tot het concert is gratis. 
Aanmelding is niet nodig, maar van-
wege de coronamaatregelen is er 
plaats voor maximaal 25 bezoekers. 
De kerk is vanaf 15.30 uur open voor 
bezoekers van het concert.

Jan Willems en Ilse van Wuijckhuijse 
hebben zich als duo speciaal toege-
legd op muziek die speciaal voor or-
gel en zangstem is geschreven. Het 
programma bevat daarom naast or-
gelwerken uit verschillende perioden 
(van barok tot hedendaags) ook mu-
ziek voor orgel en zangstem. Dat ok-
tober Mariamaand is loopt als een 
rode draad door het programma. In 

vr 09 okt t/m vr 23 okt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

NICK CAVE – IDIOT PRAYER    05 NOV
Solo show van Nick op het witte doek

MADE IN ITALY   NU
Hartverwarmende comedy over vader en zoon

DEUX  NU
Twee Buurvrouwen zijn al jaren elkaars grote liefde

CORPUS CHRISTI     NU 
Jeugddelinquent wil priester worden 

Expo

podium

film

 V.A. 18 OKT

vr 09 okt 20:30u
steffen morrison     
SOUL REVOLUTION TOUR 2020 

vr 16 okt 20:00u
Duffhues    
DARKENED AV POETICS CINECONCERT

vr 23 okt 20:30u
Kong 
TOUR 2020

ZA 24 okt 19:30u
Flairck 
BACK ALIVE TOUR 2020 / 2021 

expositie: Berlin Baustelle  
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in 
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de 
constante transformatie van hun stad Berlijn 
en hun ateliers, een smeltkroes van interna-
tionale invloeden en kruisbestuivingen. De 
expositie laat een doorsnede zien van deze 
bruisende kunstwereld.

VR 09 OKT T/M VR 23 OKTVR 09 OKT T/M VR 23 OKT

THEATERSPEELHUIS.NL

ZA 10 OKT  16:00 & 20:15u MUZIEK

GEORGES LOTZE & BAND  
The Neil Diamond Project

WO 14 OKT  19:30u DANS

ISHTERIOUS 
Dance in times of quarantine

DO 15 OKT  19:30u MUZIEK

GUIDO 
Portraits of Tomorrow

VR 16 OKT  16.00 & 20.15u TONEEL

THEATERGROEP SUBURBIA 
Een Goed Jaar 

ZA 17 OKT  16:00 19:30 & 21:30u

TISJEBOY JAY  
Het tijdelijke abnormaal 

ZO 18 OKT  15:00u JEUGD

SLAGWERK DEN HAAG 
Tuinieren met Slagwerk (6+)

DI 20 OKT  14:00 & 16:00u JEUGD JEUGD 

BRANDWEERMAN SAM LIVE! 
De Verloren Piratenschat (2+)

WO 21 OKT  13:30u JEUGD

DE DANSERS   
Lepeltje, Lepeltje (4+) 

DO 22 OKT  13:30 & 16:00u JEUGD

BELLE EN HET BEEST 
De Musical (4+)

VR 23 OKT  19:00 & 21:30u MUZIEK

NIELS GEUSEBROEK 
Solo

VR 23 OKT  16:00 & 20:150u DANS

LEINEROEBANA 
SOLAS

DO 29 OKT 20:15u TONEEL

JOHANNA TER STEEGE  
ik heet Lucy Barton 

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Nieuws van Cultuur Overdag

Dit concert is het tweede in de serie 
‘Van Goghkerkje Intiem’. Speciale 
gast die avond is Inge Frimout. Alle 
informatie over de concertini is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl

Rabobank ClubSupport
Op dit moment is geen enkele activi-
teit van Cultuur Overdag en Cultuur 
Avonduur kostendekkend. Steun ons 
daarom met uw stem! Met uw bijdra-
ge kunnen we culturele activiteiten 
in Nuenen blijven organiseren, over-
dag én ’s avonds.

Geen lid van de Rabobank? U kunt 
Stichting Cultuur en Kunst Nuenen, 
waar Cultuur Overdag en Cultuur 
Avonduur juridisch zijn onderge-
bracht, natuurlijk ook rechtstreeks 
steunen met een eenmalige donatie 
(NL68RABO 0312468229).

Nieuwe covid-19 richtlijnen: 
geen gevolgen voor concertini
De nieuwe covid-19 richtlijnen heb-
ben gelukkig geen gevolgen voor de 
organisatie van de concertini in het 
Van Goghkerkje. Het dragen van een 
mondkapje bij binnenkomst en bij 
verlaten van het kerkje wordt wel op 
prijs gesteld.

Vrijdagavond 9 oktober (aanvang 
19.30 uur) kan in het Van Goghkerkje 
worden geluisterd naar Max Frimout. 

 

Ondertussen ontkiemen er overal 
nieuwe plannen om zaken anders aan 
te gaan pakken. Zij die niet wild om 
zich heen slaan gaan zien hoe relatief 
alles is wat we najagen, om maar een 
voorbeeld te noemen. Wij moeten 
concerten afzeggen en dan verschui-
ven naar een andere datum. En ja, we 
hadden zo graag muziek willen ma-
ken! We zijn voorbereid, staan te po-
pelen en zijn blij met alles dat zich 
aandient, in welke vorm dan ook.

Vernieuwing
Er zijn weer nieuwe songs! De inspira-
tie is terug en dat is maar goed ook, 
want ik ben door de Platenmaat-
schappij Exelsior gevraagd om een 
plaat bij hen te maken. Wow! In deze 
tijden! De bedoeling is dat we in de-
cember al gaan opnemen. Ik zelf heb 
al voor een groot deel hier aan ge-
schreven en ook anderen willen voor 
mij schrijven. Stef Bos, Spinvis, Elke 

Vierveijzer. Ik schreef een lied met Jo-
ris Vincken en Rikkert Zuiderveld 
schreef een tekst op een melodie die 
ik hem stuurde. Het wordt spannend 
en vernieuwend. En zo begon ik deze 
brief ook. We zijn altijd nieuw! Ik toost 
op het nieuwe! Lechaim! Op het leven! 

Het 33e album komt eraan!
De laatste twee albums Gekust door 
de eeuwigheid en Het lied gaat door 
hebben we gerealiseerd met succes-
volle crowdfundings. Zou dit mijn 
laatste album zijn? Maar wat dan met 
al die nieuwe liedjes die ik gemaakt 
heb? Alleen nog streamen? Dan is er 
helemaal niets meer om in je hand te 
houden. Zo waren we aan het dub-
ben, toen het telefoontje van Excelsi-
or Recordings kwam; ik heb eerst 
kennis gemaakt, er moest wel een 
klik zijn. Nou die klik was er, dus na 
een aantal besprekingen hebben we 
recent het contract getekend voor 
een nieuw album.

Excelsior Recordings is een onafhan-
kelijk label, ze brengen onder andere 
Alex Roeka, Danny Vera en Spinvis 

Duurzaamheidsmarkt vanwege  
coronamaatregelen verplaatst
De markt ‘Samen vooruit’ over duurzame initiatieven in Nuenen c.a. die zater-
dag 10 oktober in Het Klooster gehouden zou worden, is tot nader order ver-
plaatst. Het coronavirus maakt het op dit moment onmogelijk om alle belang-
stellenden op een veilige manier van informatie te voorzien. Wanneer de 
markt alsnog plaats zal vinden, is nog niet bekend; een aankondiging hier-
over leest u te zijner tijd in deze krant. Om u toch te informeren over de vele 
mooie initiatieven die in Nuenen gaande zijn met betrekking tot 
duurzaamheid, leest u hier de komende maanden regelmatig een column 
over in de Rond de Linde.

Een wolk schuift langs de zon
Elke ochtend is de wereld helemaal nieuw en zo zijn wij elk moment ook vol-
komen nieuw. In dit licht is het coronavirus en hoe wij ermee omgaan, er al 
dan niet ziek van worden, er aan kunnen sterven, er armlastig van kunnen 
worden, ons vrij kunnen voelen omdat we ineens niet veel meer hoeven of 
moeten, is het een wolk die komt en gaat en die even de zon bedekt. 

uit, een gezelschap waar ik graag tus-
sen sta. Het is niet als in mijn gouden 
tijd met grote voorschotten en bijna 
onbeperkte mogelijkheden. Er is het 
een en ander veranderd op de pla-
tenmarkt. Maar net zoals het lied 
doorgaat, gaat de record industrie 
door. We zijn op een creatieve manier 
tot elkaar gekomen. We hopen het al-
bum rond het Songfestival uit te 
brengen. Naast veel nieuw werk van 
mezelf gaan ook andere bekende na-
men nummers voor me schrijven, ik 
heb ze hierboven al verklapt. Reyer 
Zwart en Frans Hagenaars gaan het 
album produceren.

Seizoen 2020 - 2021 Hinkelend van 
concert naar concert
Op 20 september begonnen we in 
Toonbeeld-Geestenhage in Castri-
cum. In de nieuwe coronaformule - 2 
concerten van een uur om toch nog 
een redelijke hoeveelheid publiek te 
bedienen, in dit geval twee keer vijftig 
bezoekers. Voordeel is dat je snel 'uit-
verkocht' op de website kunt zetten.

Het concert van 3 oktober in Antwer-
pen - andere spelregels; afstand min-
der dan anderhalve meter maar wel 
mondkapjes op, bij thuiskomst 10 
dagen in quarantaine - hebben we 
uitgesteld naar 6 maart.

Bij mij om de hoek, in de Lambertus-
kerk in Nederwetten, hadden we op 4 
oktober een uitverkocht dubbelcon-

cert van twee keer 52 bezoekers ge-
pland. Tot er opeens weer nieuwe 
maatregelen kwamen en maximaal 
twee keer 30 bezoekers mochten be-
dienen. We doen niet aan triage en 
probeerden ontheffing te krijgen. 
Ondanks de support van de burge-
meester van Nuenen kregen we deze 
niet. Burgemeester Jorritsma van 
Eindhoven die de beslissingen neemt, 
miste het grote culturele belang. Dus 
het Muziekgebouw in Eindhoven wel 
en de kerk in Nederwetten niet. Cul-
tureel of economisch belang? Con-
certen uitgesteld naar 18 april.

Het concert van 17 oktober in het Ro-
zenknopje in Eindhoven is uitver-
kocht. Als er zich nog veel mensen 
aanmelden, overwegen we een derde 
en/of vierde concert op 18 oktober.

Zaterdag 24 oktober geef ik een in-
tiem en exclusief concert tijdens een 
diner in Het Ketelhuis in Eindhoven 
van 17.30 tot 22.00 uur. Als ik zing, 
wordt er niet gegeten en onder het 
eten ben ik stil. Dus 100% aandacht 
voor de liedkunst en 100% aandacht 
voor de kookkunst. Beiden op hoog 
niveau!

Op de website is te zien of een con-
cert al dan niet doorgaat.

In de media
Er verscheen een artikel over mijn le-
venslessen in de laatste Nouveau en 

binnenkort worden opnames ge-
maakt voor het tv-programma 'De 
Kist’, uitzending in 2021. Het pro-
gramma De Beste Zangers heeft nog 
een musicalaflevering klaarliggen 
die vorige zomer is opgenomen. Ik 
zing twee liedjes. De datum van uit-
zending is nog niet bekend.
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KOOPZONDAG 11 OKTOBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

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 ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

NAMENS ALLE COLLEGA’S VAN JUMBO TON GRIMBERG

COLLEGA’S VAN LIDL
#VRRKKS GEFELICITEERD 
MET JULLIE NIEUWE WINKEL!

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
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

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 41

Horizontaal: 1 uit naam van 6 zending 12 gewicht 13 pl. in Limburg 15 alsmede 
18 plakplaatje 20 troefkaart 21 armoedige woning 23 bouwland 24 drietal 26 toelage 
28 aanwijzend vnw. 29 grijs 31 omlijsting 33 brandstof 34 stremsel 36 bontsoort 
38 grote hamer 41 lor 43 vorderen 45 plakband 47 bejaard 49 telwoord 51 ton 
52 voortreffelijk 55 knapperig 58 alleenzang 59 uniek 60 kuststrook 61 metaal.

Verticaal: 2 naar 3 laag 4 geestdrift 5 zandheuvel 7 een weinig 8 geleedpotig dier 9 droog 
10 berouw 11 jaargetijde 14 uitbouw 16 op grote afstand 17 opvoering 18 kapot 
19 enzovoort 22 United Nations 25 muziekinstrument 26 borstbeeld 27 ontvangkamer 
28 schuld 30 bloeiwijze 32 scheepsvloer 35 klos 36 naaktloper 37 heilige 38 zuivelproduct 
39 puinhoop 40 zuiver gewicht 42 sterke drank 44 Sovjet-Unie 46 kookgerei 48 rustteken 
50 sportterm 53 gevangenis 54 kloosterzuster 56 koordans 57 geluidje.

V R E E M D S A M B A L

I E T R E L A A N A

E P I S T E L S P I R A A L

R U G S A C T S N I P

S T E K P A S E N M A R E

E R O B O T M O Z E S N

P I T R E K

F R E G I O F E E K S S

A D E R G R A A N A A L T

R O G R K U S L F E E

A M E R I K A E T A L A G E

O N O T A A M O R N

A T T E N T S P A T I E

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

Oplossingen wk 40
D N A R T S C H A T T I N G L

I N W E N D I G H S M A I E I

C L R A I C A C A A S P G B E

D R A L F V I D T D P E S I F

E E A M E L O S L A T E N E S

M D M Z S E G R H R N O E D T

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

L A I O O T O I T N G P A N R

S L L H S S S R T I E E G E I

F N J I G N A L S G N I R K L

E O E R S A A I R I E K E N P

G O T R V T U L E U G E V A L

S T O R T O Z C G B E L I D A

R U U V D R A A H M N O G R A

N S N E R G D R O O N R U S T

A D O P T I E G E Z I N

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.

AANVEGEN
ACHTSTE
CONTRACT
CRECHE
EDISON
ESCORT
HAAKS
HEVEL
JURIDISCH
KATJES
KAUWEN
KERKMUUR
LADEN
LEDER
LEESHONGER
MAAGHOLTE
NAADJE
NAALD
OEHOE
OOGZENUW
OPSTOOTJE
POSTER
RAVAGE
SALARIS
SCHOK
SENSUEEL
STOER
STRUIK
SUCCES
TEXAS
TIMER
TOETER
TOLBRUG
UITLEG
VISOLIE
VORDEREN
VRAATZUCHT
WEELDE
ZAIRE
ZEUREN
ZUIGLAM
ZWEEFDUIK

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

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

1 5
6 4 7
3 6 2

1 2 7
6 2 1 5

7 6 1
9 5 6

8 6 9
8 9

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 39, Mw. I. Knoben, Gerwen.

Voor al uw 
installatiewerk!

06 - 51 49 71 61
06 - 43 24 36 23
info@jaspersinstallaties.nl
www.jaspersinstallaties.nl  

L O O D G I E T E R S W E R K

V E RWA R M I N G

WA R M T E P O M P E N  E N  A I R C O ’ S

O N D E R H O U D

Z I N K  &  K O P E RW E R K

B I T U M I N E U Z E  D A K W E R K E N

C O M P L E T E  B A D K A M E R S

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtABROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 

DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zaterdag
 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur: 

Rondleidingen Salon Nune Ville, Berg 24, 
www.salonnuneville.nl

Elke zondag
09.00 uur: WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 
gemeentehuis

Elke eerste en derde woensdag 
vd maand

09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen
Dorpshuis in Lieshout 

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen bij Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen.

Elke Woensdag
20.00 uur kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 8 oktober
19.30 uur Theatershow Kindlief

Klooster Nuenen

Vrijdag 9 t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

namens de goede doelen Hartstichting, 
Reuma Nederland, Longfonds en Rode Kruis

 Locatie: Nuenen

Vrijdag 9 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: Van Goghkerkje 

Intiem presenteert ‘Max Frimout’ 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 11 oktober
15.00 uur Lambertusconcert Aurora

Raadszaal Kasteel Helmond, Helmond

Maandag 12 t/m vrijdag 17 oktober
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

In Gerwen en Nederwetten
&

Showkorps O&V in Nuenen 

Zaterdag 17 oktober
Musicalgroep Kapsones gaat fl yeren t.b.v. 

promotie musicalvoorstelling ‘de Zakkenroller’. 
Locatie: Parkhof, Parkstraat, Park, 

Vincent v. Goghstraat en W.C. Kernkwartier

Zondag 18 oktober 
15.00 uur Cultuur Overdag: 
Palissander Marimba Duo

Van Goghkerkje aan de Papenvoort
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H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 oktober, 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.
Zondag 11 oktober, 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor P. 
Clement.
Zondag 11 oktober, 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties
Zaterdag 10 oktober 18.30 uur: Drie-
ka van de Tillaart; Toos Hurkmans - 
Damen en overleden familie.
Zondag 11 oktober 11.00 uur: Tijn en 
Jo Smits - Kuijten; Kitty Leenders - 
Dekkers; Jeanne Cuppers - van der 
Kooij; Jeanne Straathof - Scholtes; 
Toos Lijten - van Kessel; Louis van der 
Linden, vanwege sterfdag. 

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PAX was in Nuenen € 192,90. 
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 oktober 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Piet Loo-
nen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PAX was in Gerwen € 67,15. Har-
telijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 oktober 09.30 uur: viering 
met orgel of piano, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Laura Migchels - De Greef; Gerrit en 
Miet Douven en Harrie Douven.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor PAX was in Nederwetten € 67,00. 
Hartelijk dank hiervoor.

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

Op 11 oktober zal in de dienst voor-
gaan: kerkelijk werker Pieter Flach. 
Deze dienst is via internet livestream 
thuis te volgen. Wilt u de dienst in de 
kerk bijwonen? Er mogen 30 perso-
nen komen. Dan graag aanmelden 
via de Nieuwsbrief of via www.pgn-
nuenen.nl. De collecte is voor Beheer 
van de PGN. Van harte welkom!

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 8 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Brigitta van Zweden, weduwe; 
gedachtenis van H. Sergius, Bacchus, 

Marcellus en Apulejus, martelaren.
Vrijdag 9 oktober. 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes Leonardi, belijder; gedach-
tenis van H. Dionysius, Rusticus en 
Eleutherius, martelaren.
Zaterdag 10 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, H. Franciscus Borgia, belijder. 
Aanbiddingsdag.
10.00 uur uitstelling en eerste rozen-
hoedje.
13.00 uur tweede rozenhoedje.
15.00 uur Kruisweg.
17.00 uur derde rozenhoedje
17.45 uur sluiting met sacramentele 
zegen. 
Zondag 11 oktober. Negentiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 12 oktober. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 13 oktober. 18.30 H. Mis, H. 
Eduardus, koning en belijder.
Woensdag 14 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Callixtus I, paus en martelaar.

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').

KBO Lieshout met kunst-      
geschiedenis via ZOOM

Oktober is borstkankermaand
Tijdens de borstkankermaand in oktober wordt ieder jaar wereldwijd 
aandacht gevraagd voor borstkanker. Het thema dit jaar is ‘Borstkanker 
heb je niet alleen’ met speciale aandacht voor de rol van naasten en de 
impact die de ziekte ook op hen heeft. Bevolkingsonderzoek Nederland 
steunt dit jaarlijkse initiatief. 

Het bevolkingsonderzoek borstkan-
ker is een van de drie bevolkingson-
derzoeken die Bevolkingsonderzoek 
Nederland uitvoert. Het doel van dit 
bevolkingsonderzoek is het zo vroeg 
mogelijk ontdekken van de ziekte 
borstkanker. 

Vroege opsporing redt levens
Maar liefst één op de zeven vrouwen 
in Nederland krijgt met borstkanker 
te maken. Tijdens de borstkanker-
maand staan we wereldwijd stil bij 
deze meest voorkomende kanker-
soort bij vrouwen. Onze collega’s ver-
vullen dagelijks een belangrijke rol in 
het vroegtijdig opsporen van borst-
kanker. Uit de jaarlijkse analyse van 
het Erasmus MC blijkt dat door dit be-
volkingsonderzoek jaarlijks tussen de 
850 en 1075 levens worden gered. 
Het is dus betekenisvol werk. 

Je bent welkom bij ons!
Tijdens deze themamaand geven we 
graag extra aandacht aan ons werk. 
Jaarlijks krijgen 1,3 miljoen vrouwen 
in Nederland de oproep om borston-
derzoek te laten verrichten. Daar ge-
ven 1 miljoen vrouwen gehoor aan, 
die zich vervolgens laten onderzoe-

ken op een van onze 69 locaties in 
Nederland.
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s 
die samen met ons een bijdrage wil-
len leveren aan de vroege opsporing 
van borstkanker. Zo help je ook echt 
bij het redden van levens.

Bianca Jongbloets, mammolaborant: 
“Je werkt heel zelfstandig en dat 
maakt het ook verantwoordelijk 
werk: je moet steeds weer zorgen dat 
de vrouwen zich zo veel mogelijk op 
hun gemak voelen én dat de radiolo-
gen alle informatie krijgen die ze no-
dig hebben. Je maakt het verschil en 
je draagt echt iets bij.”

Kijk voor meer info op de websites 
www.werkenbijbevolkingsonder-
zoek.nl
www.bevolkingsonderzoekneder-
land.nl

Op maandag 12 oktober begint Ine 
met een lezing over Jan van Eyk. La-
ter in het seizoen volgen Gauguin, 
Nefertite en Achnaton, Pieter Brueg-
hel en Jan Steen. Deelnemers ont-
vangen een uitgebreide en heldere 
instructie over ZOOM. Deelname 
staat open voor iedereen.
De kosten bedragen € 35,- voor de 
hele reeks. Echtparen betalen dit be-
drag per stel. Informatie en aanmel-
den bij Ine Pels, 040-2442984 of 

0644264189. Of e-mail naar i.pels-
vandeven@gmail.com.

Nieuw toestel beweegtuin
De Beweegtuin in Lieshout is dankzij 
enkele gevers een beweegtoestel rij-
ker. Het wordt alleen opgesteld tij-
dens de uren met begeleiding. Elke 
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 
11.00 uur is sportcoach Jaccy van den 
Enden als begeleider aanwezig om u 
te helpen met verantwoord bewe-

gen. Kom ook eens meedoen! Buiten 
de begeleide uren is de Beweegtuin 
ook toegankelijk.

Fietsen
De organisatie van de fietstochten 
heeft besloten vanaf oktober voorlo-
pig geen fietstochten op de eerste en 
derde woensdag van de maand te 
houden. De weersomstandigheden 
laten niet toe dat er buiten een kof-
fiestop gehouden wordt. De organi-
satie vindt het niet verantwoord om 
met een grote groep binnen te zitten. 
Als de situatie rond het coronavirus 
niet verbetert, zal het gezamenlijk 
fietsen tot het voorjaar stil liggen.

De lezingenreeks Kunstgeschiedenis gaat dit jaar via de techniek! Op maan-
dag 21 september hield mevrouw Ine Pels de eerste lezing via ZOOM en het 
was een groot succes. De deelnemers waren blij elkaar weer eens te zien en 
te spreken. Daarom is besloten de komende reeks ook via ZOOM te doen. In 
ieder geval tot het weer mogelijk is de lezingen in het Dorpshuis te geven.

‘Heemkundekring 
‘t Hof van Liessent 
tijdelijk gesloten’ 
Wegens de nieuw aangekondigde 
maatregelen heeft het bestuur van 
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent 
besloten om de heemkamer tijdelijk 
te sluiten tot 20 oktober. “Wij, als be-
stuur, hebben besloten om alle acti-
viteiten die dit jaar nog gepland ston-
den te cancellen, zo ook de geplande 
lezingen. Daarnaast sluiten wij tot in 
ieder geval 20 oktober de deuren van 
de Heemkamer. Wij sluiten niet uit 
dat dit nog verlengd gaat worden,” al-
dus Louis Doomernik, voorzitter van 
het bestuur.
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Rhune:    
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer een be-
richtgeving binnen over een nieuwe 
inwoner in Nuenen.

Aan de Herikhof 12 is op 29 septem-
ber Rhune Weijs geboren. Ze is de 
dochter van Sander en Kirsten. 

Rhune, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

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

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

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

mogelijk, afh. v. seizoen____________________________________________________________________________

Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl
• begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr), in overleg een middag (op afroep)
• projectleider boekenteam zomermarkt (vindt plaats in de zomer, periode van 3 weken)
• I.v.m. corona : poortwachters gevraagd voor het in goede banen leiden van de bezoekersstromen____________________________________________________________________________

Lokale Omroep Nuenen www.omroepnuenen.nl
• bestuurslid marketing & communicatie (met kennis op dit gebied), ca. 20 u./mnd. incl. vergaderingen
• redacteuren en video-cameramensen, tijden in overleg
• medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen), 1-2 x p. wk 1 ochtend i.o.
• PR/marketing medewerker (met kennis social media), tijden in overleg  ____________________________________________________________________________

St. Meedoen Nuenen www.meedoennuenen.nl
• vrijwilligers gevr. voor organiseren van workshops voor kinderen/jongeren met een beperking, 1x p/mnd____________________________________________________________________________

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

Wereldwinkel Nuenen Info: wereldwinkelnuenen@gmail.com
• vraagt enthousiaste vrijwilligers: o.a. winkelmedewerker, secretaris en PR-medewerker. Tijden i.o. ____________________________________________________________________________

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

AutoMaatje Nuenen meer info: www.automaatjenuenen.nl
•  vrijwillige chauffeurs om dorpsgenoten met eigen auto te vervoeren (km-vergoeding) ____________________________________________________________________________

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

Club Sam meer info: www.clubsam.nl
•  dringend! vrijw. begeleiders gevraagd voor activiteiten voor kinderen met meervoudige beperkingen, 
 za 13.00-16.30 uur.____________________________________________________________________________

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

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

Basisschool de Wentelwiek Info: dewentelwiek@eenbes.nl
• overblijfvrijwilliger (VOG gevraagd) op één of meer vaste dagen (di en/of do) Vrijwilligersvergoeding 

Tijd: 11.45 - 13.05 u. ____________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD 
- LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. 
Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl 
Nieuwe vacatures (of wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Sim Sala Bim:     
Bevers zijn goochelaars! 
Als men scouting zegt, zegt men vaak vuur, knopen, hiken en kampen. 
Maar scouting heeft veel meer activiteiten, gegroepeerd in zogenaamde 
‘activiteitengebieden’. Expressie is zo’n gebied, en de bevers zijn daar af-
gelopen zaterdag mee aan de slag gegaan. 

Het was een waar succes en de bui-
ging aan het eind meer dan verdiend. 
Ben je tussen de 5 en 7 jaar en lijkt je 
het leuk om mee te doen? Helaas lukt 
dat niet, want met vijftien bevers zit-
ten we helaas vol en hebben we in-
middels een wachtlijst. Maar: één ex-
tra leiding erbij betekent extra be-
vers! Dus ben je ouder dan 17 en heb 
je het gevoel dat je de ideale kandi-
daat bent om met deze gekke, leuke, 
enthousiaste groep kinderen en lei-
ding mee te draaien? Neem dan ge-
rust contact met ons op! 

Na eerst een leuk ren- en tikspel gin-
gen ze aan de slag: twee groepjes 
leerden elk twee echte goocheltrucs. 
Nadat de leiding ze hadden voorge-
daan, gingen de bevers snel zelf aan 
de slag. En binnen een half uur kon-
den ze: water in ijs veranderen, munt-
jes onder een glas laten verdwijnen, 
een paperclip met hun wijsvinger 
vangen en een kaart op hun kant la-
ten staan. 
Na de pauze was het zover: met echt 
publiek (1,5 meter uit elkaar uiteraard) 
werd in ons theater de show gegeven. 

Toveren met publiek

De bevers aan het toveren

Coaching en begeleiding voor kinderen, jongeren   
en hun ouders/verzorgers

ikkenu-kindercoach
Waarom heeft mijn kind zo weinig zelfvertrouwen? Waarom is mijn kind 
zo onzeker? Het krijgen van zelfvertrouwen is een proces dat je hele leven 
doorloopt. Kinderen worden niet geboren met zelfvertrouwen, het ene 
kind heeft wel meer aanleg dan het andere. Het belangrijkste is dat je ver-
trouwen hebt in je kind en dat je het leert dat het fouten mag maken. 

gen kind niet lekker in z’n vel zit, niet 
graag (meer) naar school gaat alle 
nieuwe dingen lastig of moeilijk 
vindt. Wat is er mooier dan een kind 
te zien dat stevig op zijn eigen benen 
staat en de wereld weer aan kan. Het 
kind mag leren zeggen: en nu ben ik 
belangrijk: ikkenu. 
Samen met het kind ga ik op ontdek-
kingsreis, met behulp van gesprek-
ken, verhalen en/ of een spel, naar de 
eigen kwaliteiten. Hierdoor leert een 
kind op een ‘nieuwe manier’ naar 
zichzelf kijken. Ook u wordt meege-
nomen in het proces van de ontdek-
kingsreis van uw kind. Bent u nieuws-
gierig geworden naar wat ik voor uw 
kind kan betekenen? Wilt u meer in-
formatie of heeft u vragen, neem dan 
contact met mij op: inge@ikkenu-
kindercoach.nl 
www.ikkenu-kindercoach.nl

Mijn naam is Inge Reijnders, 53 jaar. Ik 
coach kinderen in de leeftijd van 7-8-
9 jaar, en hun ouders. Kinderen die 
het lastig of moeilijk vinden om zich-
zelf te laten zien en horen. Ik heb een 
mooie, lichte en vrolijke ruimte waar 
genoeg ruimte is voor spel, spelen en 
creatief bezig zijn. Een plek waar 
ruimte is voor een lach en een traan, 
waar je boos en bang mag zijn. Ofte-
wel een plek waar een kind zichzelf 
mag zijn. 
Tijdens mijn werk als Pedagogisch 
Medewerker op een BSO (Buiten 
Schoolse Opvang) kwam ik soms din-
gen tegen waarvan ik dacht: “Wat is 
er aan de hand, hoe kan ik helpen. 
Wat is er gebeurd, dat een kind doet 
zoals hij doet.” Dit zette mij aan het 
denken en zoeken. 
Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij 
een opleiding tot kindercoach. Tij-
dens deze opleiding kreeg ik hand-
vatten, om een kind dat even niet wil 
of kan, weer op weg te helpen. Dit in 
combinatie met mijn ervaringen op 
de BSO, met de kinderen maar ook 
met ouders, en het zelf moeder zijn 
van 2 dochters, maakt mij de kinder-
coach die ik ben. De kindercoach die 
jou en je kind kan helpen. Ik weet als 
geen ander hoe het is om onzeker te 
zijn en hoe dat veel dingen bepaalt 
als je kind bent. Ook ik heb geleerd 
dat ik er mag zijn. Je wil als ouder 
toch ook graag zien dat je kind stevig 
in z’n schoenen staat. Wat kan je je 
een zorgen maken als je ziet dat je ei-

Oranje Fonds zoekt kansheb-
bers Appeltjes van Oranje 2021 
Thema is dit jaar Mentale Kracht. Het Oranje Fonds start vandaag de zoek-
tocht naar bijzondere projecten uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten die 
kans maken op een Appeltje van Oranje 2021. Dit jaar is het thema Men-
tale Kracht en staan de prijzen in het teken van projecten die ervoor zor-
gen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed 
voelen. Projecten uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten die aansluiten op 
het thema kunnen zich tot en met 1 november aanmelden via oranje-
fonds.nl/appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oran-
je uit handen van Koningin Máxima.

van harte uit zich aan te melden voor 
de Appeltjes van Oranje 2021.”

De prijzen
De Appeltjes van Oranje worden jaar-
lijks uitgereikt aan drie initiatieven die 
op succesvolle wijze verschillende 
groepen mensen verbinden of die er-
voor zorgen dat mensen weer mee-
doen in de maatschappij. Alle win-
naars van een Appeltje van Oranje 
krijgen een bronzen beeldje, gemaakt 
door Prinses Beatrix, en een geldbe-
drag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt 
Koningin Máxima de prijzen uit. In lus-
trumjaren wordt dit door Koning Wil-
lem-Alexander gedaan.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een so-
ciale samenleving, waar mensen er 
voor elkaar zijn en iedereen mee kan 
doen. Daarom mobiliseert, versterkt 
en ondersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zorgen dat 
niemand er alleen voor staat. De steun 
bestaat uit inspiratie, advies, kennis en 
geld. Het Fonds kan dit doen dankzij 
o.a. de Nationale Postcode Loterij, de 
Nederlandse Loterij, Vrienden en be-
drijven. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het bescherm-
paar van het Oranje Fonds.

Het kan iedereen overkomen: dat je 
mentale gezondheid je belemmert 
om volledig mee te doen in de samen-
leving. Bijvoorbeeld omdat je je de-
pressief voelt, een eetstoornis of 
dwangneurose hebt of kampt met pa-
niekaanvallen. Dit kan van tijdelijke 
aard zijn of iets waar je je leven lang 
mee te maken hebt. Mentale klachten 
hebben allerlei oorzaken en komen 
voor in alle groepen van de samenle-
ving. Gelukkig zijn er in ons Koninkrijk 
veel projecten die vrijwilligers inzet-
ten om deze mensen te ondersteunen 
en bij de hand te nemen. Zodat ze 
weer mee kunnen doen in de maat-
schappij. Deze projecten maken dit 
jaar kans op een Appeltje van Oranje.

Zichzelf zijn
Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: 
“Wanneer mensen kampen met men-
tale problemen is het enorm waarde-
vol als er iemand is die ze bij de sa-
menleving betrekt. Iemand die géén 
professionele zorgverlener is. Waar ze 
steun aan hebben, die ze helpt om 
hindernissen te overwinnen en een 
stap verder te komen. Zo kunnen deze 
mensen voelen dat ze zichzelf mogen 
zijn en dat er anderen zijn die voor ze 
klaarstaan. We nodigen alle sociale 
initiatieven die dit mogelijk maken 

© Oranje Fonds

Webinar    
Reuma en Werk 
Vertel jij meteen aan je nieuwe 
werkgever dat je reuma hebt? Wel-
ke begeleiding mag je verwachten 
wanneer je werkt en plots met reu-
ma te maken krijgt? En zou een 
coach of een casemanager hierin 
nog iets kunnen betekenen? Zater-
dag 10 oktober (10.00-11.15 uur) 
organiseert de Nationale Vereni-
ging ReumaZorg Nederland een 
webinar over de rechten en plich-
ten van sollicitanten en werkne-
mers met reuma. Kan jij wel wat 
tips gebruiken? Meld je dan aan 
voor ons webinar.

Spreker Astrid van de Nieuwenhof 
heeft een coaching praktijk waarmee 
ze mensen met een chronische aan-
doening helpt in het bedrijfsleven. 
Astrid heeft zelf jarenlange ervaring 
met reuma en weet hoe het is om dit 
te moeten combineren met een wer-
kend leven. Tijdens het webinar zal 
Astrid ingaan op verschillende dilem-
ma’s waar je met reuma op je werk te-
genaan kan lopen. Ook vertelt zij 
over de meerwaarde van een coach 
bij het solliciteren of bij gesprekken 
met jouw leidinggevende.

Spreker Evelien de Vos is casemana-
ger. Een casemanager begeleidt je 
re-integratieproces namens de werk-
gever, is het aanspreekpunt voor jou 
als werknemer, geeft advies en zorgt 
ervoor dat alle partijen op tijd doen 
wat ze moeten doen. Evelien gaat tij-
dens het webinar in op het werk van 
de bedrijfsarts en het belang van sa-
men beslissen tussen bedrijfsarts en 
werknemer. 

Aanmelden
Lijkt het je leuk om er online bij te zijn 
op zaterdag 10 oktober?
Meld je dan aan bij Jet Westerink via: 
j.westerink@reumazorgnederland.nl 
o.v.v. Webinar 10 oktober. 
www.reumazorgnederland.nl
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Vrijdag 9 oktober 
Braakh. VR30+1 - Ned. VR30+1 19.30 
Zondag 11 oktober
Nederwetten 1 - Ollandia 1  ........14.30 
Brabantia 9 - Nederwetten 2  .....10.00 
Pusphaira 10 - Nederwetten 3 ..12.00 
RKGSV 3 - Nederwetten 4  ............13.15 
Nederwetten VR1 - VOW VR1  ....12.15 

RKGSV GERWEN
Zondag 11 oktober
Avesteyn 1 - RKGSV 1  .....................14.30
RKGSV 2 - Woenselse Boys 5  ......10.00
RKGSV 3 - Nederwetten 4  ............13.15
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 4  ...........12.00
SV Unitas’59 10- RKGSV 5  .............12.00
RKGSV VR1 - EMK VR1 .....................10.00

EMK NUENEN
Vrijdag 9 oktober 
Woenselse Boys 3 - EMK 1 (zaal) 19.15
Zaterdag 10 oktober 
Wilhelmina Boys VE1 - EMK VE1 16.30
Zondag 11 oktober 
Tivoli 1 - EMK 1  ...................................14.30
EMK 2 - UNA 2 .....................................11.00
EMK 3 - Bladella 4  .............................11.00
SBC 10 - EMK 4 ....................................10.00
Nuenen 10 - EMK 5  ..........................14.30
EMK 6 - Acht 7  ....................................11.00
RKGSV VR1 - EMK VR1  .....................10.00

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

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

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

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

TE KOOP: eiken hoek-/
salontafel 70x70 cm en 
rechthoekige eiken salon-
tafel 146x71 cm met 2 op-
bergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

CARAVAN (vouwwagen) 
stalling in Gerwen. Nog en-
kele plaatsen vrij. Maxima-
le lengte 5,80 m inclusief 
dissel. Tel. 040-2834498.

GEZOCHT: Vrijstaande 
woning in postcodegebied 
5671 te Nuenen. Heeft u 
verkoopplannen? Telefoon: 
06-46052146.

ARTHUR KOELEWIJN 
Visspecialist in Nuenen 
zoekt medewerkers 
voor de zaterdag, voor 
verkoop van vis op onze 
diverse markten. Voor de 
aanpakker is dit een leuke 
en afwisselende baan, in 
een gezellig team met 
zeer goede verdiensten. 
Kijk op koelewijnvis.nl of 
bel 06-54730705 voor 
meer informatie.

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

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

Lieshout

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

VERLOREN: op vrijdag 
2 oktober mijn hoorap-
paraat. Omgeving Aldi/
Jumbo/Pieter Dekkers-
traat. Wie heeft het ge-
vonden? Bel dan C. Jans-
sen 040-2833198

TE HUUR PER DIRECT. 
Appartement 85 m2 met 
Garage. Per maand te 
huur info 06-12384221.

TE HUUR PER DIRECT. 
Kantoor 125 m2 met werk-
plaats 100 m2. Per maand 
te huur info 06-12384221.

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)

Nederwetten verliest terecht maar geflatteerd

EDN ’56 - Nederwetten 5-2
Door Louis Staals (via trainer Henri Maas)

Wegens corona kon de harde kern van Nederwetten supporters, inclusief 
de reporter, niet afreizen naar Haghorst, om het vaandelteam aan te moe-
digen en dat schijnt toch invloed te hebben op het resultaat.

Twee keer niet slim aan de zijlijn en 
de achterlijn had tot gevolg dat EDN 
2x van dichtbij via een voorzet kon 
scoren. In de 30e min. kon Nederwet-
ten terugkomen via een penalty toe-
gekend omdat Christiaan Baten in de 

Al na 5 minuten moest Nederwetten 
noodgedwongen een wissel toepas-
sen. Linksback Bram de Jonge moest 
na een botsing gewisseld worden 
met voetproblemen. Hij werd ver-
vangen door Ben van der Bruggen. 
De tegenstander uit Haghorst had 
geroutineerde aanvallers waar de 
Wettense verdedigers veel moeite 
mee hadden. Ook het middenveld 
had de handen vol. Toch moest Ne-
derwetten de hand in eigen boezem 
steken dat er na 25 minuten een 2-0 
achterstand op het scorebord stond. 

Vrije trap EDN na overtreding van Willem van Rooij. (foto Han Huijbers)

Jeugd BCL      
werkt interne competitie bij

Jop van den Baar gaat na de eerste 
ronde aan kop bij de Junioren

Bijzondere eerste competitie 
Z&PV Nuenen
Door Martin de Wildt

Afgelopen zondag hebben de wedstrijdzwemmers van Z&PV Nuenen 
voor het eerst in de coronatijd een competitiewedstrijd kunnen zwem-
men. De laatste ronde van vorig seizoen op 15 maart werd op het laatste 
moment afgelast, maar nu kan hij wel doorgaan

zijn er dit seizoen 5 competitieron-
den tov 4 in voorgaande jaren. Dit be-
tekent voor de senioren 3 ipv 4 af-
standen, met deze ronde de 100vrij, 
100school en 50rug. 
Daarop vielen bij de heren de mooie 
PR’s op van Bram Zwetsloot (vrij en 
school) , Nikita den Ouden en Richen-
ne Zeebregts (vrij ), Lars Diesch 
(school ) Joep Dedding (rug ) en Lara 
van Cuijk (rug en vrij).
Bij de jongere jeugd waren er nog 
veel meer persoonlijke records te no-
teren, met 3 stuks voor Ines Keijzers, 
Jasper van der Knaap, Julie van Nis-
pen, Erica Sleddens en zelfs 4 voor 
Reno van der Spoel.

Coronamaatregelen
Uiteraard ontkwamen ook de zwem-
mers en coaches van Z&PV Nuenen 
niet aan de coronamaatregelen. Zo 
droegen de coaches en juryleden de 
gehele wedstrijd een mondkapje, was 
de ploeg gesplitst in onder en boven 
de 18 jaar en werd rond het bad over-
al social distancing toegepast.
Maar voor wat betreft de sport zelf 
kon er gelukkig ‘gewoon’ weer hard 
worden gezwommen.

Aanpassingen programma
Met het nieuwe seizoen heeft de 
KNZB ook gekozen voor een paar 
aanpassingen in het programma. Zo 

16 werd gevloerd, die door Bart Ber-
kers werd benut 2-1. Dit was tevens 
de ruststand.
In de tweede helft kwam Nederwet-
ten beter aan de start. Dat resulteer-
de in wat kleine kansjes van o.a. een 
mooie kopkans van Dennis van Es 
maar hij raakte de bal niet vol. Na 60 
minuten kreeg het team van trainer 
Henri Maas nog een zware domper te 
verwerken toen Willem van Rooij aan 
de noodrem moest trekken en met 
rood het veld moest verlaten. 10 mi-
nuten hierna werd al 3-1 maar met 
man en macht vocht Nederwetten 
zich terug tot 3-2. Meteen hierna was 
Nederwetten niet bij de les en werd 
het 4-2 voor EDN. Vlak voor tijd werd 
ook nog de 5-2 binnen geschoten. 
Het is jammer, want bij een overwin-
ning had Nederwetten aan kunnen 
sluiten bij de top in 5C.

Zonnebril op 
sterkte gevonden
Op vrijdag 25 september heb ik op het 
wandelpaadje achter tennisvereni-
ging De Lissevoort een bril op sterkte 
gevonden. Het gaat om een Tommy 
Hilfiger met een zwart montuur en 
blauwe pootjes. U kunt contact met 
me opnemen via: 06 221 778 41.

De jeugd van Badminton Club Lies-
hout heeft in de interne laddercom-
petitie om de ‘Leo Bosch Trofee’ de 
eerste speelronde van het seizoen af-
gewerkt. Na deze speelronde staan 
bij de aspiranten Froukje van den El-
zen, Maud Steegs en Hilke Klomp bo-
venaan. Bij de junioren staat Jop van 
den Baar alleen bovenaan.

Tussenstand
De tussenstand van de laddercompe-
titie om de ‘Leo Bosch trofee’ na de 
eerste speelronde is als volgt:

Aspiranten
Froukje van den Elzen 35 punten
Maud Steegs  35 punten
Hilke Klomp  35 punten

Junioren
Jop van den Baar 37 punten
Wessel van Hoof 30 punten
Robin van Kessel 29 punten

Vinnie’s in een nieuwe jas
Na maanden zijn klanten bediend te hebben vanuit een frietkar, 
is Vinnie’s nu weer geopend op zijn oude stek in het Kernkwartier. 
Met een eigen ingang in het Kernkwartier loop je bij Vinnie’s bin-
nen, waar je je maaltijd kunt bestellen en als je wilt deze maaltijd 
daar kunt nuttigen in een gezellige ambiance.

EDN ’56 - Nederwetten 5-2
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Spaarpot 20  |  5667KX Geldrop  |  www.eigenenergie.net

Ga naar onze website 
en vraag om vrijblijvend advies.

Wilt u uw bedrijfspand ook verduurzamen en een prachtig zonnedak creeëren? Er zijn diverse mogelijkheden. 
Van volledig zelf investeren tot aan uw dak verhuren of een lease constructie op maat. 

Wij ontzorgen u in het hele traject. Vele grote daken gingen u al voor.

Naast zonneparken werkt EigenEnergie.net ook aan innovaties als de zonne-carport, 
esthetische zonne-gevels en zonnepannen onder de naam MyEnergySkin. 

Bezoek de website en reserveer nu al de esthetische zonnepannen: 
www.myenergyskin.net

EigenEnergie.net 
uit Nuenen-Geldrop 
feliciteert Henk Seerden 
van de fi rma 
Seerden-HQ Pack 
met (op dit moment) 
het grootste zonnedak 
van Nuenen! 
Voor 425 huishoudens 
produceert Henk 
hier elk jaar de stroom. 

Ontwikkeld door:

Gebouwd door:

Gefi nancierd door:
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