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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

Borstkanker-
maand gestart: 
ken je borsten 
juist nu

Sunny Blues 
Nuenen  
is weer van 
start gegaan 
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WOONHUIZEN TE 
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040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58

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.

Deze week als bijlage

GO Sharing scooters;   
groen gemak of overlast?
Door Janneke Mes

Ineens waren ze er; groene scooters in Nuenen. Waar komen ze vandaan 
en waar gaan ze naartoe? Sinds het najaar van 2019 zijn de e-scooters ac-
tief in Eindhoven, een stad met veel expats en studenten, de doelgroep 
die de oprichter van GO Sharing in eerste instantie wilde bereiken. Hier-
mee zouden de mobiliteitsproblemen (parkeren en � les) in de binnen-
stad van Eindhoven kunnen verminderen. Het elektrische scooter deel-
systeem is al snel verspreid naar andere steden. De afgelopen maanden 
zijn de groene scooters ook steeds meer in de straten van Nuenen te zien.

nuut, zonder verdere kosten. Wel een 
eigen risico natuurlijk. GO Sharing 
zorgt ervoor dat de accu’s gewisseld 
worden en de scooters schoon, veilig 
en onderhouden blijven.

Servicegebied
Je laat de scooter achter binnen een 
zogenaamd ‘servicegebied’, aange-
geven op de app. Buiten een service-
gebied kun je tegen 5 cent per mi-
nuut parkeren, als je bijvoorbeeld 
even een boodschap wilt doen. De 
bedoeling is dat je parkeert zonder 
anderen te hinderen. Het probleem is 
echter dat dit niet altijd gebeurt, wat 
uiteraard kritiek oproept naar het 
deelsysteem. Soms zie je scooters bij-
voorbeeld ergens ‘gedumpt’ staan, 
wat overlast bezorgt. Sommige ge-
bruikers moeten duidelijk nog opge-
voed worden in het delen, en men-
sen moeten wennen aan het systeem. 

Hoe werkt het systeem eigenlijk?
Iedereen boven de 16 jaar met scoo-
ter- of autorijbewijs mag er gebruik 
van maken als je je persoonlijk gere-
gistreerd hebt in een app. Het sys-
teem is heel eenvoudig; via de app 
kun je kijken waar een scooter staat, 
hoeveel accukracht deze nog heeft, 
de scooter starten en je rijdt naar je 
bestemming. Je mag overal rijden 
waar fietsers mogen rijden. Omdat 
de scooter niet harder dan 25 kilome-
ter per uur kan, hoef je geen helm te 
dragen. Je parkeert de scooter en be-
eindigt de rit waarna de teller stopt. 
Je actieradius is 70 kilometer dus 
even shoppen in Helmond of Eindho-
ven en weer terug bijvoorbeeld lukt 
met gemak. Er kan iemand mee ach-
terop. Je betaalt vanaf 23 cent per mi-

Voorlopig geen openingsfeest

Het Mooiste blauw geopend

geheel en is op een natuurlijke ma-
nier met elkaar verbonden.

Links en rechts en via de trap naar 
boven bevinden zich de speel- en 
leerruimtes; de stamgroepen en de 
speel- en leerpleinen waarbij de 
pleinen rechtstreeks toegang tot 
een buitenruimte bieden; de peuter- 
en kleutertuin, een terras of een bal-
kon om te werken. De teamruimte 
op de eerste verdieping biedt rust 
en inspiratie aan alle medewerkers. 
Zes onderwijsgroepen en een peu-
tergroep maken nu gebruik van het 
gebouw wat uiteindelijk ruimte gaat 

Een grote poort verleent toegang, 
eerst aan het buitendeel waar de 
wind doorheen kan waaien, waar de 
kippen en konijnen hun verblijf heb-
ben, waar eksters en zwaluwen in en 
uit vliegen die zich ook al thuisvoelen. 
Vervolgens kom je in het binnendeel, 
een ruimte waar je de seizoenen kunt 
beleven, beschut, groot, licht en ge-
schikt voor bijeenkomsten met de he-
le school zoals we dat in het jenaplan-
onderwijs gewend zijn. Ook schaken, 
koken en muzieklessen vinden hier 
plaats en de jongste kinderen kunnen 
gerust een rondje fietsen in deze 
ruimte. Binnen en buiten oogt als een 

wind doorheen kan waaien, waar de 

Vervolgens kom je in het binnendeel, 

Nuenense   
ondernemers  
bedanken Nuenen 
met een Smiley
Vanaf deze week prijkt er op de ra-
men van de Nuenense ondernemers 
een opvallende Smiley. Met deze stic-
ker willen de ondernemers alle klan-
ten en bezoekers bedanken voor hun 
medewerking aan de 1,5 meter regel.

Ook was her en der sprake van mis-
bruik. Er is nu meer controle op ver-
keerd gebruik. GO Sharing werkt sa-
men met gemeenten en politie, ze 
houden elkaar op de hoogte van 
overlast en vandalisme. Bij klachten 
kan men contact opnemen met GO 
Sharing, waarna actie wordt onder-
nomen.

Goed alternatief
Inmiddels zijn ook andere deelscoo-
tersystemen opgestart, zoals die van 
Felyx, ontstaan in de Randstad en 
ook al recent gespot in Nuenen. GO 
Sharing heeft een missie om Europa 
verder te vergroenen, en krijgt hierbij 

Op de eerste schooldag van dit schooljaar, 24 augustus jl. hebben jena-
planschool De Mijlpaal en Korein hun intrek genomen in Het Mooiste 
Blauw, de nieuwe basisschool in Nuenen west. Het is een proces geweest 
van jaren, wat mede dankzij de volharding van schoolbestuur PlatOO, tot 
dit resultaat heeft geleid. Een onderscheidend gebouw in een nieuwe 
omgeving, een gebouw wat is geïnspireerd op de Watermolen van Op-
wetten; ruw en boertig maar naargelang je dieper het gebouw in komt 
zachter, warmer en comfortabeler wordt.

bieden aan 9 onderwijsgroepen. 
Veel ouders en kinderen hebben 
hun weg al weten te vinden naar Het 
Mooiste Blauw.

Vanaf het moment dat de bouw start-
te in april 2019 is er door verschillen-
de partijen productief en met veel 
plezier samengewerkt. Dat straalt 
van het gebouw en de plek af. Wij wil-
len al deze mensen daarvoor bedan-
ken: N|N architecten voor het ont-
werp, Puur Sang voor het ontwerp en 
de uitwerking van de inrichting, Van 
Stiphout aannemer, Laride voor de 
begeleiding van de bouw, De Boom-
aap en Tree-dboomverzorging voor 
de kleutertuin, Volle Kracht voor het 
grafisch design. Daarvóór hebben 
partijen de voorwaarden gereali-
seerd: gemeente Nuenen, BPD pro-

jectontwikkelaar Nuenen-west en 
schoolbestuur PlatOO. En last but not 
least, alle ouders en leden van het 
schoolteam die hun handen uit de 
mouwen gestoken hebben!

Graag hadden we met jullie allemaal 
nu een openingsfeest gevierd om 
met elkaar het glas te heffen op dit 
schitterende project waar in de toe-
komst heel veel mensen van zullen 
genieten.
Helaas moeten we dit feest, in deze 
coronatijd uitstellen tot het voorjaar. 
Hopelijk kunnen we dan wel een 
bijeenkomst organiseren die recht 
doet aan Het Mooiste Blauw.
Tot die tijd zullen we iedereen die be-
langstelling heeft voorzien van foto’s 
en filmpjes op onze website: 
www.hetmooisteblauw.nl

Geopend! Iedere dag is een feest hier!

de steun van onder andere Rabo-
bank. De investeerders onderschrij-
ven de missie van GO Sharing. Steeds 
meer mensen maken gebruik van dit 
systeem, ook extra ingegeven door 
de coronacrisis waarbij mensen het 
openbaar vervoer meer gaan mijden. 
De scooters kunnen een prima ge-
makkelijk en betaalbaar vervoermid-
del zijn, helemaal van deze tijd waar-
in mensen steeds meer streven naar 
duurzame manieren om te reizen.

Samen vooruit,
duurzame 
initiatieven in 
Nuenen c.a.

Samen vooruit,
duurzame 
initiatieven in 
Nuenen c.a.
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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:

Tot en met december staan de ruim 120 
bladkorven er weer, voor het bladafval van 
uw tuin en de gemeentelijke plantsoenen.

      

CMD WERKT UITSLUITEND   
OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen 
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 verkou-
den bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.

RAADSVERGADERING
Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft 
de raad op 12 oktober aangegeven weer digitaal te gaan 
vergaderen. Dit betekent dat aanstaande donderdag 15 ok-
tober de eerste digitale vergadering (commissie) plaatsvindt 
via Teams. In de raadzaal zijn alleen de voorzitter Louis 
Koenen en de commissiegri£  er Marloes Laurenssen aan-
wezig. De raadsvergadering van 29 oktober is geannuleerd. 
De raadsvergadering van 5 november begint om 18.00 uur.
.

COMMISSIEVERGADERING
Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is de 
commissievergadering weer digitaal via Teams. De verga-
dering is live te volgen via www.nuenen.nl/gemeenteraad 
en het LON.

15 oktober Gecombineerde Commissie
• Commissienotitie Subsidieprogramma
• Programmabegroting 2021 en Meerjarenbegroting 

2022-2024
• Belastingverordeningen 2021
• Raadsvoorstel 2020-67
• Tussentijdse rapportage najaar 2020

DE CORONAMELDER - APP
Vanaf nu voor iedereen be-
schikbaar. Voorkom dat je 
onbewust een ander besmet 
Het coronavirus is er nog. 
Daarom kan vanaf nu ie-
dereen de CoronaMelder-
app gebruiken. De app in-
formeert je als je mogelijk 
bent besmet. Zo kun je 
voorkomen dat je onbewust 
een ander besmet. Elke 
download helpt om de ver-
spreiding van corona te 
stoppen. In de App Store en 
de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. 
Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

NL-ALERT     
STEEDS VAKER INGEZET 
NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij nood-
situaties. Zo zijn vorig jaar in heel Nederland 
174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit 
er nog 33. Dit is een goede ontwikkeling: ook 
worden bij steeds meer noodsituaties mensen 
op hun mobiel gewaarschuwd en geïnfor-
meerd. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, 
terroristische aanslag of onverwacht noodweer.

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 noodsituatie, blijkt uit onderzoek van het Instituut 
Fysieke Veiligheid. Mensen uit het onderzoek geven aan 
dat ze meteen willen weten wanneer er bijvoorbeeld in de 
buurt een brand is uitgebroken, waarbij giftige sto© en 
vrijkomen. Ze vinden het prettig om te weten wat ze moe-
ten doen in zo’n situatie. In een NL-Alert lees je bij zo’n 
brand direct dat je de deuren en ramen 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. Mobiele telefoons zijn tegenwoordig standaard 
ingesteld om NL-Alerts te ontvangen. Zodra je een NL-Alert 
ontvangt, laat je mobiel een hard en doordringend alarm-
geluid horen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht 
en kom in actie. De helft van de mensen informeert na een 
NL-Alert ook anderen, zoals familieleden, buren en vrien-
den. Zo weten ook de mensen om hen heen wat er aan 
de hand is en wat zij moeten doen.

Van brand tot gevaarlijke stroming in zee
In december 2012 is NL-Alert voor het eerst ingezet bij een 
brand. Sindsdien zijn er al 899 NL-Alerts uitgezonden bij 
ongeveer 450 incidenten. Het alarmmiddel wordt bij ver-
schillende noodsituaties ingezet. Zo zijn in de zomer strand-
gasten 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 in-
structies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Een gemiddelde tussenwoning in 

Nuenen 1550 m3 gas verbruikt en 
een vrijstaande woning 2590

• Gas gemiddeld 55 procent van je 
energierekening bepaalt

• Meer dan 80 procent van het aard-
gas in huis wordt gebruikt voor 
verwarming

• Iedereen direct merkt dat we onze 
huizen de komende maanden 
moeten verwarmen om het com-
fort te behouden

• Het dus slim is door goede isolatie 
het verbruik te beïnvloeden: met minder gas verbruik 
hetzelfde comfort. En in de zomer hou je de hitte bui-
ten! 

Bron: impactscan Nuenen nu voor iedereen te lezen 
www.nuenen.nl/duurzaamheid
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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

Ook dit jaar is onze Rookworst 
weer met goud bekroond 

en dat vieren we!

Iedere 2e Rookworst
...............................................................gratis

Keur Knakker
“Rijk gevulde Runder Vink”  ............. 100 gram 1,90
100 gram Gebraden Rosbief +
100 gram Gebraden Gehakt ............ 3,75
3 Cordon Bleus
........................................................................ 6,95
Quiche Lorraine
 .............................................. iedere 2e gratis

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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
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APK keuring

Banden & Velgen
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Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
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www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

 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

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 263 59 00 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Veldsink 
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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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

Een bed koop je niet ‘zomaar’
Als je een bed gaat kopen, is het belangrijk om daar van tevoren goed 
over na te denken. Tenslotte lig je dadelijk ongeveer tien jaar in datzelfde 
bed. Dit is in totaal ongeveer 30.000 uur oftewel omgerekend per jaar on-
geveer 3.000 uur! Er is waarschijnlijk niks in huis wat zo intensief gebruikt 
wordt als een bed. Echter heb je gedurende die tijd meestal de ogen dicht 
en sta je er niet zo vaak bij stil. Daarom geven wij enkele tips want er is 
niets zo erg om dadelijk te constateren dat de ergernis van een slechte 
kwaliteit begint als de vreugde van de lage prijs al lang verdwenen is.

meest aan kunnen verdienen. De ver-
kopers hebben tenslotte alleen maar 
belang bij de verkoop van bedden en 
niet bij advies of service. Zij werken 
meestal ook op basis van provisie dus 
alleen de verkoop telt! Dit is het te-
genovergestelde bij de kleinere bed-
den - of slaapspeciaalzaken. Zij willen 
graag het bed verkopen wat het best 
bij de klant past. Dus eerst inventari-
seren wat de wensen zijn en vervol-
gens heel gericht te werk gaan. Deze 
specialisten maken vaak gebruik van 
een klein team waardoor ook het 
plaatsen, de service en de aftersales 
meestal door dezelfde mensen ge-
daan wordt. Dit betekent dat er bij de 
verkoop niet alleen gedacht wordt 
aan de verkoop maar ook aan wat de 
resultaten van het advies zullen zijn 
zodra het bed geplaatst is. Tenslotte 
wil de klant een fijn bed en de specia-
list een tevreden klant. Slaapgarantie 
zorgt er vervolgens voor dat je zeker 
bent van de aankoop. 

Heel veel mensen laten zich verlei-
den door allerlei acties, zoals; “2e ma-
tras 50% korting” of “bij aanschaf box-
spring een topdekmatras GRATIS” of 
“alleen vandaag alles voor de helft!” 
Diverse onafhankelijke bureaus doen 
hier regelmatig onderzoek naar en 
daaruit blijkt dat als een matras of 
een bed de juiste prijs heeft, nooit 
een hoge korting gegeven kan wor-
den. Dat neemt niet weg dat er be-
hoorlijk wat prijsverschillen in de di-
verse bedden zitten. Dit heb je echter 
ook bij bijvoorbeeld auto’s of kleding. 
Dit heeft puur te maken met de ge-
bruikte materialen en dus ook met de 
kwaliteit. Je kunt een compleet bed 
kopen van € 999,-- maar ook van € 
10.000,--. Een bed kan er heel mooi 
uitzien, maar het gaat erom hoe het 
bed ligt! Bepaal zelf van tevoren waar 
het bed aan moet voldoen en houdt 
rekening met een beoogd budget. 
Uiteraard is het wel verstandig om 
prijzen te vergelijken want niemand 
betaalt graag te veel.

Wie alle folders en websites over bed-
den leest, raakt al snel het spoor bijs-
ter. Als je vervolgens ook nog enkele 
bekende beddenketens gaat bezoe-
ken, dan wens ik je heel veel succes. 
Deze ketens zijn vaak ingericht om zo 
snel mogelijk dat bed te verkopen 
waar ze graag vanaf willen en/of het 

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

De beddenspecialist

Studio van Laar maakt GGD 
campagne ‘Corona stopt bij jou’
Jan Pieter van Laar uit Nuenen werd door de GGD Brabant-Zuidoost ge-
vraagd om een campagne te maken waarmee de GGD alle inwoners in de 
regio helder kan informeren over de basisregels tegen corona. De GGD 
wil hiermee ook alle bewoners van de regio aanmoedigen om deze be-
langrijkste maatregelen vol te blijven houden.
De GGD vroeg specifiek om de informatie met tekeningen te ondersteu-
nen en zo min mogelijk tekst te gebruiken. 

maken van de folder vanuit dat men-
sen niet alleen aan zichzelf denken, 
maar ook aan kwetsbare mensen om 
hen heen. De oproep “Corona stopt 
bij jou” geldt voor iedereen van jong 
tot oud, volg de regels op, voor jezelf 
en voor elkaar.

Testen
Het campagneteam van de GGD Bra-
bant-Zuidoost vroeg ook om de folder 
te testen. “Ik had verwacht dat men-
sen misschien niet zouden weten hoe 
je de QR code op de achterkant kon 
scannen, maar dat wist iedereen van 
jong tot oud” zegt Jan Pieter van Laar. 
Op de achterkant van de folder staat 
in welke talen de folder via corona-
stoptbijjou.nl beschikbaar is. “Eerst 
had ik dat met vlaggetjes willen weer-
geven, maar een paar mensen dach-
ten dat de vlaggetjes naast de code, 
besmette vakantielanden waren, in 
plaats van dat je daar de vertaling kon 
vinden. Dan is het maar goed dat je 
zoiets nog kan aanpassen voordat er 
300.000 stuks van gedrukt worden…”

De folder is in 6 verschillende talen te 
bekijken op coronastoptbijjou.nl

Mensen krijgen via verschillende we-
gen al veel informatie over corona. 
Het betreft vaak lange besprekingen 
op radio of tv en lange teksten in de 
krant of op websites. Het blijkt echter 
dat de belangrijkste informatie on-
dergesneeuwd dreigt te raken. GGD 
Brabant-Zuidoost zocht daarom naar 
een manier om de basisinformatie 
laagdrempelig toegankelijk te ma-
ken. Dat is handig voor iedereen, 
want het kost weinig tijd, maar ook 
speciaal plezierig voor mensen die 
moeilijk lezen of voor wie Nederlands 
niet de moedertaal is.

Basisregels
In de folder die vorige week bij deze 
krant zat, stond met veel beeld en 
weinig tekst uitgebeeld wat je moet 
doen als je een van de klachten hebt 
(koorts, benauwdheid, reuk- en 
smaakverlies, hoesten of niezen, keel-
pijn of een snotneus): thuisblijven en 
je laten testen. In nauw overleg met 
de medewerkers van de GGD ont-
wierp Jan Pieter van Laar iconen van 
de klachten waar copywriter Nanne 
op ’t Ende in eenvoudige woorden de 
tekst bij schreef. Ze gingen er bij het 

Jan Pieter van Laar en Nanne op ’t Ende 

Ruim 65% kent symptomen borstkanker niet

Borstkankermaand gestart: 
ken je borsten juist nu
Tijdens deze oktober Borstkankermaand, beleeft Nederland een tweede 
coronagolf. De druk op de zorgcapaciteit loopt flink op. 

verwezen naar het ziekenhuis. ‘Alle 
problematiek en stagnatie bij elkaar, 
inclusief de tijdelijke stop van het be-
volkingsonderzoek borstkanker, leidt 
hoe dan ook tot een stuwmeer: er zijn 
niet minder nieuwe borstkankerge-
vallen, maar er is wel minder kans op 
vroegtijdige ontdekking. 

Daarom is het juist nu belangrijk dat 
iedereen weet op welke 12 sympto-
men je zelf kunt letten. Met de cam-
pagne ‘Ken je borsten’ helpen we 
deze kennis te verspreiden’, zegt be-
stuurder van het AMZ Marjolein de 
Jong. Deze campagne is hard nodig. 
Uit onderzoek van het ziekenhuis on-
der een paar honderd vrouwen blijkt 
dat ruim 65% van de vrouwen weinig 
tot geen van deze 12 symptomen 
kent. Ook al maakt ruim 70% van de 
vrouwen zich wel eens zorgen over 
haar borsten.

Ook kunnen vrouwen waarbij het 
bevolkingsonderzoek borstkanker is 
uitgesteld en die zich ongerust ma-
ken via een verwijzing van de huis-
arts op een andere plek terecht, 
zoals in het Alexander Monro Zie-
kenhuis. Via deze route telt het on-
derzoek mee met het eigen risico. 

Het aantal borstkankerdiagnoses 
daalde in de eerste weken van de co-
ronacrisis in maart met een schrikba-
rende 25%. Vrouwen met een borst-
klacht gingen minder snel naar de 
huisarts of werden minder snel door-

Steunkaartenactie Showkorps 
O&V|Nuenen dit jaar digitaal
Als een van de oudste verenigingen van Nuenen treedt Showkorps O&V 
regelmatig op in binnen- en buitenland ‘met’ en ‘voor’ jong en oud. Bij ons 
maakt het niet uit of je 10 of 70 jaar bent, of je arm of rijk bent, samen mu-
ziek maken is een feest. In Nuenen zijn we vaak te zien tijdens lokale eve-
nementen. Ook doen we mee aan kampioenschappen waar we vaak in de 
prijzen vallen. Optreden is topsport, maar hoe mooi is het om te merken 
dat het publiek ervan geniet. Het plezier in muziek, show en de saamho-
righeid staan voorop.

1, 2, 5 of 10 euro, of een vrije invulling. 
U kunt tot eind oktober gebruik ma-
ken van de QR codes.

U mag natuurlijk ook zonder deze 
QR-code een donatie doen op de 
bankrekening van de vereniging
‘Showkorps O&V|NUENEN’
IBAN: NL61 RABO 0137 4845 26

Wij danken u bij voorbaat voor uw 
gift en hopen de Nuenense bevol-
king weer snel te kunnen verblijden 
met een van onze optredens. Mocht 
u een vraag/opmerking willen rich-
ten aan onze vereniging kunt u ons 
bereiken via info@showkorpsov.nl
www.showkorpsov.nl

Onze interne opleiding, instrumen-
ten, uniformen en vervoer zijn grote 
uitgaven. Ieder jaar organiseren we 
daarom onze steunkaartenactie.

Daarmee gaat het niet alleen om het 
geld, maar juist ook om ons heel di-
rect te laten zien en contact te maken 
met iedereen in Nuenen.

Normaal gesproken voeren we deze 
actie in het voorjaar uit, maar door het 
coronavirus hebben we dit moeten 
uitstellen naar het najaar. De actie was 
gepland van 12-18 oktober, maar in 
verband met de huidige ontwikkelin-
gen van het virus komen we dit jaar 
ook niet langs de deuren. We organise-
ren de actie digitaal via de Nuenense 
weekbladen. Om ons doel te bereiken, 
hebben we een aantal QR-codes in dit 
artikel opgenomen. U kunt een van 
deze QR-codes met uw telefoon scan-
nen en een gift naar keuze storten op 
onze bankrekening. De mogelijke 5 
codes bevatten voorgestelde gifts van 

Steunkaart 
bedrag: € 1,-

Steunkaart 
bedrag: € 2,-

Steunkaart 
bedrag: € 5,-

Steunkaart 
bedrag: € 10,-

Steunkaart 
vrij bedrag

Uiteraard worden hierbij strikt alle 
richtlijnen volgens het RIVM en an-
dere regelgevende instanties ge-
volgd om zo veilig mogelijk voor ie-
dereen de borst(kanker)zorg te kun-
nen verlenen. De knelpunten in de 
zorg die ontstaan door corona of 
door een tekort aan screeningsper-
soneel, moeten we met elkaar het 
hoofd bieden zodat we zoveel mo-
gelijk mensen kunnen helpen’, aldus 
De Jong. 

Met de campagne ‘Ken je borsten’ 
vraagt het AMZ extra aandacht voor 
vroege detectie van borstkanker. ’Kij-
ken is hierbij veel belangrijker dan 
voelen’, zegt De Jong. ‘Vorig jaar bleek 
uit een onderzoek van het Alexander 
Monro Ziekenhuis dat 70% van de 
vrouwen niet weet dat het bekijken 
van de borsten belangrijker is dan 
het bevoelen van de borsten. Daar 
schrik ik van en dan denk ik: We heb-
ben met elkaar een hele belangrijke 
boodschap te vertellen. Voelen mag 
natuurlijk wel, want zo leer je je bor-
sten kennen. Maar zorg er vooral 
voor dat je weet hoe je borsten er 
normaal gesproken uitzien. Het is 
onze missie dat álle vrouwen en man-
nen weten op welke twaalf verande-
ringen ze moeten letten, en niet al-
leen op het knobbeltje. Neem bij 
twijfel contact op met je huisarts. De 
noodzakelijke borstkankerzorg gaat 
in Nederland gewoon door en ook bij 
ons in het AMZ. Wij hebben hiervoor 
de capaciteit’. 

Ken je borsten
Met de campagne ‘Ken je borsten’ ver-
wijst het ziekenhuis naar de in Ameri-
ka ontwikkelde campagne ‘Know your 
lemons’. Vroege herkenning en diag-
nose helpen aanzienlijk in de overle-
vingskansen en kunnen de sterfte 
door borstkanker laten dalen.

De zorg voor borstkankerpatiënten 
heeft de afgelopen jaren vooruit-
gang geboekt. Toch blijft verbetering 
van de zorg noodzakelijk. Borstkan-
ker is al jaren de meest voorkomende 
vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar 
wordt in Nederland bij ruim 17.000 
vrouwen borstkanker (inclusief voor-
loperstadium) geconstateerd. Dat 
betekent dat ongeveer 1 op de 7 
vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-
25% van de nieuwe patiënten is jon-
ger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er 
nog altijd 3.200 vrouwen aan borst-
kanker; dat zijn er 9 per dag. 
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VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN
WIE ISOLEERT MIJN HUIS?
Wie zijn huis isoleert, bespaart geld en krijgt er extra com-
fort bij. Maar vind maar eens de juiste partij om het uit te 
voeren. We zetten vier manieren op een rij:

Ik zoek het zelf uit:
Tik in een zoekmachine je woonplaats in plus de isolatie-
maatregel die jou wel een goed idee lijkt (zoals spouw-

muurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie). Je krijgt onge-
twijfeld een fl inke lijst met websites van bedrijven waarbij 
je zelf o� ertes kunt opvragen. Door die websites uitgebreid 
te lezen en veel o� ertes op te vragen krijg je veel informa-
tie. www.milieucentraal.nl is een prima site met veel in-
formatie. Het risico bestaat wel dat je door de bomen het 
bos niet meer ziet. Deze tactiek is zeker niet voor iedereen 
de meest handige weg naar een warmer huis. Doe dit al-
leen als je het leuk vindt om zelf dingen tot op de bodem 
uit te zoeken. 

Lokaal energieloket:
U kunt terecht bij het Energiehuis Helmond met vragen 
over energie besparen. Ze hebben technische kennis in 
huis, goede adviseurs, zijn onafhankelijk en je ziet de ma-
terialen in het echt! Een aanrader om snel goed geïnfor-
meerd te zijn. 
U kunt op de website een afspraak maken of telefonisch con-
tact leggen: 0492-792144. www.energiehuishelmond.nl 

Tips van buren:
Vraag het aan buurtgenoten die het uitzoekwerk al gedaan 
hebben. Bedenk goed: je bent echt niet de eerste die op 
zoek is naar een betrouwbaar isolatiebedrijf. Er zijn altijd 
mensen in jouw buurt die je voorgingen, en die vinden het 
leuk om te delen hoe de isolatiemaatregel bevalt en of de 
uitvoerder prettig was. Het voordeel van deze benadering 
is dat je ook even door kunt vragen. Kwam het bedrijf af-
spraken na? Ruimden ze netjes op na het werk? Was de 
prijs oké? Werkt de maatregel echt? Uiteindelijk wil je 
achteraf tevreden zijn met de isolatiemaatregel, en een 
ervaring van een buur is dan goud waard. Wellicht vind je 
op deze link een goede buur of meldt je zelf aan als slim-
me buur? www.slimmebuur.nl

Energieadviseur:
Je kunt ook een energieadviseur laten komen. De adviseur 
kan je informeren over isolatie, duurzame energie en even-
tueel begeleiden bij het uitvoeren van een maatregel. Het 
advies wordt uitgewerkt in een rapport. Gemiddeld kost 
een advies 200 tot 300 euro, het is verstandig er enkele te 
benaderen. Kies altijd een bedrijf met een BRL9500-
02-certifi caat. www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/

   VERGUNNINGEN PERIODE   
 06-10-2020 EN 11-10-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Jhr Marcus Verbouwen woning,  
 van Gerwenlaan 10 
 aanleggen inrit

      VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Locatie Omschrijving
De Pinckart 12A Wijzigen gebruik: realiseren  
 jongerenhuiskamer

     MEDEDELING VERLENGING OMTRENT    

     BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Locatie Omschrijving
IJsvogelhof 4 Splitsen woning naar 
 3 appartementen 
Kuifmeeshof 5 Splitsen woning naar 
 2 appartementen

    BINNENGEKOMEN AANVRAAG APV    

      EN BIJZONDERE WETTEN

Locatie Omschrijving
Park 61 Terrasaanvraag Goesting

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
12-10-2020 Gulberg 36  Melding Activiteitenbesluit  
  milieubeheer: starten schade- 
  herstelbedrijf
07-10-2020 Nuenen ca Nieuwe straatnaam:  
  Hof aan het Laar

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

GFT+E AFVALINZAMELING
Deze wel-niet lijst helpt u om het gft-afval beter te scheiden. 
Goed gescheiden gft-afval is beter te recyclen tot compost wat een kringloopproduct is. 
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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

*

TE  H U U R  B E D R I JF S R U I M TE  I NC L . K ANTOOR
S P E G E L T 17 NU E NE N

Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met hoogte plafondhoogte
van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur

Parkeren;
2 parkeerplaatsen beschikbaar

Opleveringsniveau bedrijfsruimte
Vrije hoogte 3.66 meter
1 Mechanisch te openen overheaddeur
Krachtstroomaansluiting aanwezig
Pantry aanwezig
Brandblusvoorziening
Toilet
Verwarming middels gestookte gasheater
Verlichting middels TL opbouwarmaturen
Alarminstallatie
Monolitisch afgewerkte betonvloer

Opleveringsniveau kantoorruimte
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij

Aanvaarding; juni 2020

Meer info via; 06- 81 34 30 17

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE INCL. KANTOOR 
SPEGELT 17 NUENEN 
 
Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met 
plafondhoogte van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte.
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur 

Parkeren; 2 parkeerplaatsen beschikbaar 

Opleveringsniveau bedrijfsruimte; 
• Vrije hoogte 3.66 meter 
• 1 Mechanisch te openen overheaddeur 
• Krachtstroomaansluiting aanwezig 
• Pantry aanwezig 
• Brandblusvoorziening 
• Toilet 
• Verwarming middels gestookte gasheater 
• Verlichting middels TL opbouwarmaturen 
• Alarminstallatie 
• Monolitisch afgewerkte betonvloer 

Opleveringsniveau kantoorruimte; 
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij 

Aanvaarding; juni 2020 

Meer info via; 06- 81 34 30 17

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

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

In de Rabo App of op
rabobank.nl/clubsupport

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.
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Doe mee aan de Rabo    
ClubSupport aktie en    
stem op St. Leergeld
Want St. Leergeld staat voor “Alle kinderen mogen meedoen” en nu meedoen 
is straks meetellen!

Samen vooruit, duurzame initiatieven in Nuenen c.a.

Verenigde Straten van Nuenen
Rondom het thema duurzaamheid ontstaan verschillende initiatieven. Al 
dan niet ondersteund door de gemeente. De meeste van deze initiatieven 
dragen oplossingen aan en komen met een collectief aanbod van bijvoor-
beeld zonnepanelen of isolatie. 

• we hebben allemaal wel een beet-
je de neiging om ‘de kop in het 
zand te steken’. Met een houding 
van ‘het zal; mijn tijd wel duren’.

• de materie is veel te complex. De 
informatie die op ons afkomt is 
zeer gefragmenteerd, zeker als 
het gaat over ‘van het gas af’. Er is 
totaal geen duidelijkheid over wie 
dat gaat financieren. De overheid 
heeft daarop nog geen antwoord.

• ten aanzien van ouderenhuisves-
ting denken nog veel mensen dat 
het bejaardenhuis nog bestaat. 
Dit leidt tot dramatische situaties, 
ook in Nuenen. Je komt pas in 
aanmerking voor een verzor-
gingstehuis als je een hele hoge 
indicatie hebt. En als dat het geval 
is, is er in Nuenen geen plaats in 
het verzorgingstehuis.

Ten aanzien van duurzaamheid heeft 
de overheid dwingende instrumen-
ten in handen. Zie wat er met auto’s 
gebeurt. Dieselauto’s worden zo 
zwaar belast dat ze niet meer ver-
kocht worden en gebruikte auto’s 
niets meer waard zijn. Daarentegen 
wordt de aanschaf van een elektri-
sche auto zwaar gesubsidieerd. Zo zal 
het ook gebeuren met de energieno-
ta. De gasprijs gaat drastisch omhoog 
en elektriciteit van wind en zonne-
energie wordt zwaar gesubsidieerd.  
In Nuenen West worden huizen ge-
bouwd met 0 op de meter. Die wor-
den meer waard. Huizen met hoge 
energienota’s worden ooit(?) onver-
koopbaar.
Ten aanzien van ouderenhuisvesting 
is de overheid eveneens dwingend. 
Het bejaardenhuis als onderdeel van 
het zorgstelsel is voorgoed verleden 
tijd. Enerzijds vanwege de noodza-
kelijke bezuinigingen op gezond-
heidszorg en anderzijds vanwege 
het tekort aan personeel. We mogen 
ook aannemen dat de overheid nieu-
we woonvormen voor ouderen zal 
bevorderen door bijvoorbeeld subsi-
dies.

Verenigde Straten van Nuenen (VSN) 
benadert deze problematiek echter 
heel anders. VSN draagt geen oplos-
singen of producten aan. Daarvoor 
zijn de uitdagingen ten aanzien van 
verduurzamen of het levensloopbe-
stending maken van de eigen woning 
te complex. Er is ook geen generieke 
oplossing voor alle bewoners. Veel 
hangt af van de persoonlijk leef- en 
woonomstandigheden. En dat is voor 
elk huis verschillend. En voor ie-
dereen geldt dat men 1 euro ook 
maar 1 keer kan uitgeven. Je wil voor-
komen dat een ouder echtpaar inves-
teert in zonnepanelen terwijl men 
vanwege de gezondheidssituatie be-
ter gebaat is bij investering in een 
slaapkamer beneden. Je hebt inves-
teringen die op hele lange termijn te-
rugverdiend worden en investerin-
gen die op korte termijn nuttig of 
zelfs noodzakelijk zijn. VSN wil indivi-
duele bewoners een instrument in 
handen geven om: 
• ze in staat te stellen individueel in-

zicht te krijgen in de eigen wen-
sen

• uit te rekenen wat de aanpassin-
gen aan de woningen kosten

• te ontdekken wat de besparingen 
zijn op de energielasten

• gesprekken aan te gaan met be-
drijven die de gekozen oplossing 
willen leveren

• samen met buurtgenoten die 
voor een vergelijkbare oplossing 
hebben gekozen, collectief offer-
tes aan te vragen, subsidies aan te 
vragen en onderzoek doen naar 
‘zachte leningen’ bij financiële in-
stellingen

• gesprekken aan te gaan met de 
gemeente over aanpassingen in 
de wijk (b.v. slimme lantaarnpa-
len, veiligheid in de buurt, wijk-
zorg).

Een dwingende overheid
Bij heel veel mensen staat verduurza-
men niet hoog op de prioriteitenlijst 
en dat is verklaarbaar:

Resultaat eerste actie: 
digitalisering van 450 woningen
Begin dit jaar is in de gemeente Nue-
nen het digitaliseren van 449 wonin-
gen in de wijken Refeling, Refelingse 
Erven en Het Puyven gestart. Op 5 
juni is de WoonConnect site live ge-
gaan. De sleutelcodes zijn persoon-
lijk afgegeven en rondom die datum 
heeft veel communicatie plaatsge-
vonden middels advertenties, redac-
tionele artikelen en een aanhanger 
met reclame die op diverse plaatsen 
in de wijk heeft gestaan. Geplande 
bewonersavonden hebben we he-
laas moeten annuleren vanwege de 
coronacrisis. Het is dus wat lastiger 
bewoners goed te bereiken maar 
desalniettemin is de start zeer goed 
geweest en heeft de enorme inspan-
ning van Close the Gap resultaat. 
37% inlog! (Ervaringen bij eerdere 
projecten circa 25% bij eerste inlog, 
37% is dus veel.)

Vrijwel alle bewoners hebben na ont-
vangst direct ingelogd en ook opties 
gekozen, zowel vanuit bestaande als 
toekomstige scenario’s. Er zijn 25 sup-
portvragen binnen gekomen. Varië-
rend van problemen met inloggen, 
code kwijt tot de wens om bepaalde 
aanpassingen of details in het sys-
teem zichtbaar te hebben. Waar mo-
gelijk zijn deze direct opgepakt. Het 
geeft aan dat bewoners er serieus 
mee aan de slag zijn geweest.
Daar waar gevraagde aanpassingen 
meerdere keren gewenst waren, zijn 
wij deze in het systeem toe gaan voe-
gen. Hier zaten enkele grote aanpas-
singen bij (zoals uitbouw aan de voor-
zijde, uitbreiding toekomstige opties 
etc.). Deze aanpassingen zijn inmid-
dels gedaan 

Op z’n Nuenens; collectief en dwars
VSN heeft geen (voor)oordeel over 
wat de beste oplossing is voor de zo-
wel de individuele bewoners als het 
collectief van de bewoners. Feitelijk 
hebben we nog geen inzicht in het 
probleem zelf, laat staan in de oplos-
sing. We beseffen wel dat sommige 
zaken redelijk urgent zijn. De over-
heid wil (moet) haast maken als ge-
volg van het energieakkoord. De wij-
ken zijn behoorlijk aan het vergrijzen 
en het is bijna voorspelbaar wanneer 
de behoefte aan aangepaste wonin-
gen toeneemt. In dat kader mogen 
we ook aannemen dat zorg op af-

stand, maar wel in de buurt, op rela-
tief korte termijn nodig is. (Jo van 
Dijkhof zou hierin kunnen voorzien). 
Het ultieme doel is dat bewoners zich 
rondom thema’s verenigen en zich 
verdiepen in zowel het probleem, de 
uitdaging, als in de oplossing. Collec-
tief een mening vormen en gezamen-
lijk deze zaken aanpakken. We voor-
zien dat er groepen ontstaan rondom 
thema’s als verduurzamen, zonnepa-
nelen, isolatie, energiecoöperaties, 
zorgwoningen, een slaapkamer be-
neden, rolstoeltoegankelijk etc. In 
alle Nuenense wijken is er sprake van 
een hoge mate van sociale samen-
hang. Collectief en coöperatief heb-
ben hier een goede voedingsbodem. 
Demografisch onderscheidt Nuenen 
zich door een gemiddeld hoger op-
geleid en hoger inkomen. Ook nuttig 
als je ingewikkelde en kostbare pro-
blemen wilt oplossen. Het dwarse ka-
rakter van de Nuenenaar kan van nut 
zijn. Een Nuenenaar gelooft niet zo-
maar alles wat er geroepen wordt. Ie-
dereen kan wel roepen dat we van 
het gas af moeten en ook hoe! Laten 
we dat met z’n allen maar eens uit-
zoeken. 

Bewoners organiseren rondom 
thema’s in het Coronatijdperk
Het ziet er niet naar uit dat we snel 
bewonersbijeenkomsten in de raads-
zaal van het Klooster 
kunnen organiseren. 
Bewonersbijeen-
komsten waar be-
woners elkaar 
kunnen ontmoe-
ten en een be-
gin maken met 
het definiëren 
van collectie-
ve interes-
ses. Waar 
mensen 
zich kun-
nen aan-
melden 
voor 
een 
clus-
ter. 

Waar voortrekkers aan kunnen geven 
bereid te zijn om zo’n cluster van de 
grond te tillen. Onze samenleving 
begint er aan te wennen dat we ook 
virtueel elkaar kunnen. Beeldbellen 
met familie vrienden of met de huis-
arts wordt gezien als een alternatief. 
Niets beter dan persoonlijk contact 
maar als dat niet mogelijk is zoek je 
naar andere middelen. De Verenigde 
Straten van Nuenen wil het contact 
met de bewoners niet verliezen. 
Daarom organiseert VSN In de eerste 
helft van november een virtuele ont-
moeting met alle belangstellenden.  
Deze ontmoeting zal het karakter 
hebben van een bijeenkomst in het 
Klooster.

Virtueel en digitaal
We hebben in Nuenen de Coöperatie 
Ons Net en een supermodern glasve-
zelnetwerk. Vrijwel iedereen, jong en 
oud, kan met computers omgaan. En 
wie dat niet kan, kan geholpen wor-
den via Seniorweb. We gaan samen 
met Woonconnect een systeem op-
zetten dat bewoners elkaar toch kun-
nen ontmoeten. Maar dan virtueel. 
Eerste generiek om VSN nader toe te 
lichten en daarna interactief zodat 
bewoners met elkaar het gesprek 
kunnen aangaan. Later specifiek met 
de thema’s die bewoners zelf gedefi-
nieerd hebben. Dus hou contact met 
VSN en met uw buren via de virtuele 
instrumenten die in ontwikkeling 

zijn. VSN nodig u van harte uit voor 
de virtuele ontmoeting be-

gin november.

Rabobank clubactie 

Steun voor een rolstoelpad  
in de Walburg Tuinen!
Vaak wordt er gevraagd of de tuinen wel rolstoeltoegankelijk zijn en dan 
moeten we helaas vertellen dat de paden slechts beperkt berijdbaar zijn. 
De oude karakteristieke paden vertonen inmiddels talloze oneffenheden 
en over de snipperpaden is het eigenlijk onmogelijk om vooruit te komen 
met de dunne banden van rolstoelen en rollators.

Extra nieuwsbrief van Lenny Kuhr

Het lied gaat door
De maatregelen ten aanzien van bezoekersaantallen die voor de cultuur-
sector zijn afgekondigd, treffen vooral de kleine speelplekken en de ar-
tiesten die hiervan afhankelijk zijn, of daarvoor kiezen zoals ik. Waar the-
aters in Eindhoven en de regio een ontheffing kregen en meer bezoekers 
mogen ontvangen, zie ik me genoodzaakt om steeds meer concerten te 
verplaatsen. Recent nog in mijn dorp Nederwetten.

Het lied gaat door
Het lied gaat door
Het lied gaat altijd door
In een ander verhaal
In een andere taal
Het lied gaat altijd door
Steeds verandert het van zanger en decor
Maar het lied gaat altijd door!

In Eindhoven zijn deze maand twee 
concerten die ik zeker door wil laten 
gaan met 30 bezoekers per optreden. 
De kunst laat zich niet verlammen!

17 oktober in het Rozenknopje 
www.rozenknopje.nl 
Twee concerten van een uur, de 
avond is uitverkocht, voor de middag 
zijn er nog enkele kaarten.

24 oktober in Het Ketelhuis, land-
goed de Grote Beek: diner en con-
cert, een streling van alle zintuigen
Liedkunst en kookkunst op hoog ni-
veau. Een diner chantant waarbij on-
der het eten niet gezongen wordt en 
bij het zingen niet wordt gegeten. Zo 
is er steeds maximale aandacht voor 
het gebodene. 
Reserveren: www.la-casserole.nl

Senioren Orkest Nuenen doet mee 
aan Rabobank ClubSupport actie
Deze actie duurt van 5 tot en met 25 oktober 2020. Ieder lid van Rabo-
bank kan vijf stemmen uitbrengen op de meest gewaardeerde clubs door 
in te loggen bij Rabobank, te kiezen voor ‘mijn lidmaatschap’ en vervol-
gens doorgaan met selecteren tot het invullen van zijn of haar stem bij 
Club Support. Een stem is geld waard voor de betreffende club waarop 
een stem wordt uitgebracht. Twee stemmen uitbrengen op dezelfde club 
kan ook (dat is het maximum per club).

staan van de club. Als je muziek wilt 
en kunt maken, kom dan eens een 
keer vrijblijvend luisteren of informa-
tie vragen tijdens onze repetitie in 
Het Klooster van 14.00 tot 16.00 uur 
in Nuenen. Ook kun je informatie vra-
gen bij onze secretaris Christ Stoop, 
telefoon: 040 - 283 40 34 of email: chr.
stoop@onsnet.nu

Stem op Senioren Orkest Nuenen! 
Voor meer informatie betreffende 
deze actie neem contact op met Ad 
van Rooij, telefoon 06 - 50 61 18 24. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor het 
uitbrengen van uw stem(men).

Senioren Orkest Nuenen zoekt drin-
gend nieuwe leden voor het voortbe-

Steun   
Drumfanfare   
Jong Leven
Op zondag 11 oktober hebben wij 
van Drumfanfare Jong Leven onze 
muzikale klanken na lange tijd 
weer ten gehore gebracht. Met 
maar liefst twee nieuwe straat-
nummers en nog enkele ‘oude’ 
pop-klassiekers verrasten wij de 
dorpsgenoten van Gerwen tijdens 
onze muzikale rondwandeling. 
Het is een alternatief voor de jaar-
lijkse donateursactie. 

Wegens de huidige maatregelen om-
trent het coronavirus hebben wij be-
sloten om dit jaar niet bij u aan de 
deur te komen voor onze jaarlijkse 
donateursactie. Juist in deze tijd kun-
nen wij uw steun wél goed gebrui-
ken. Bent u lid van de Rabobank? Dan 
zou het fantastisch zijn als u uw stem 
toekent aan ‘drumband Jong Leven 
Gerwen’. Stemmen kan nog tot 25 ok-
tober via de Rabobank app of door in 
te loggen op de website van de Ra-
bobank. 
Bent u geen lid, maar wilt u toch uw 
steentje bijdrage aan onze dona-
teursactie 2020? U kunt ten alle tij-
den een vrijwillige donatie doen via 
rekeningnummer NL 88 RABO 
0137421184 t.n.v. Drumband Jong 
Leven Gerwen.

Alle donaties, en de opbrengst van 
de Rabo Clubsupport actie komen 
volledig ten goede aan onze vereni-
ging. Zo kunnen wij investeren in de 
aanschaf van nieuwe muziek, unifor-
men en instrumenten, en bieden wij 
onze leerlingen een gedegen muzie-
kopleiding.

Namens Drumfanfare Jong Leven al-
vast hartelijk bedankt voor uw steun 
en hopelijk tot snel bij een van onze 
muzikale activiteiten!

Drumfanfare   

Daarom deze oproep: Help ons de 
tuinen meer toegankelijk te maken 
voor rolstoelen en rollators! Het zal 
een hele klus worden maar we heb-
ben er zin in!

Ben je nog geen lid dan kun je dit re-
gelen op rabo internetbankieren. 
Dank jullie wel!
De Walburg Tuinen, Boord 64, 5674 
NE Nuenen. www.dewalburg.nl
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 42

Horizontaal: 1 zeuren 6 onderstel v.e. auto 12 teken 13 berggeel 14 ego 
16 bereide dierenhuid 18 lof bewijzen 19 boksterm 20 schil 22 nauw 24 grond om boerderij 
25 masker 27 beddengoed 29 bijbelse fi guur 30 te koop 31 deel v.e. geweer 33 spinsel 
35 kosten koper 37 vrouwelijk dier 38 Chinees gerecht 39 scheepstouw 40 namiddag 
41 ontkenning 42 sprookjesfi guur 44 langspeelplaat 45 laag 47 kerklied 50 steensoort 
52 ijzerhoudende grond 54 op de wijze van 56 pl. in Flevoland 58 public relations 59 pils 
61 inwendig orgaan 64 Greenwichtijd 65 slim 66 videofi lmpje 68 puur 69 openbare verkoping.

Verticaal: 1 windrichting 2 Nederlandse Spoorwegen 3 mager 4 deel v.h. gebit 5 een zekere 
7 raamscherm 8 putemmer 9 vreemde munt 10 de oudste 11 weefsel 15 vrucht 17 opstootje 
18 ik 19 koekje 21 riv. in Italië 23 gewoon 24 en volgende 26 Militaire Politie 27 vaartuig 
28 werktuig 29 landbouwwerktuig 30 vat 32 Engels bier 34 paling 36 vogel 41 de onbekende 
43 gulden 46 titel 48 plaaggeest 49 jong dier 51 water in Friesland 52 vrij 53 alg 
55 Spaanse schilder 57 onbuigzaam 59 spuugzat 60 pl. in Gelderland 62 tennisterm 
63 kreet 65 luitenant 67 onmeetbaar getal.

N A M E N S M I S S I E

L K I L O E P E N E

E V E N A L S S T I C K E R

N E L N H U T N E N K

T R I O B O N U S D E Z E

E G R A U W K A D E R R

G A S L E B

S N E R T S M O K E R N

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

O U D S N U L H V A T

E M I N E N T K R O K A N T

L S O L O E N I G O

S T R A N D N I K K E L

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

Oplossingen wk 41
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

STAATSSCHULD

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.

ACCENT
ADVIES
AFMETEN
AIRBUS
BANEN
BESTEK
BORGEN
EIKEN
GRAANSOORT
GUITIG
GUMMI
HEILIGDOM
HINDE
HOOIBERG
ICOON
IDOOL
INKTLAP
JAFFA
KAASPLANK
KEMPEN
KIEMEN
LARIKS
LEASEN
LEIDINGNET
LOONGOLF
MATCHPOINT
MIMOSA
MOGEN
NICHT
PAKSOI
RETOUR
RUGBY
TAFELLAKEN
TAPUIT
TEENAGER
TOELATING
TROEFKAART
VERFROLLER
WALSMUZIEK
WIPKAR
WOONARK
ZEILEN

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

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

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

8 6 7
6 3

3 2 9
7 3 9 4

7 8
4 1 5 8
9 8 4

4 1
5 6 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 40, Dhr. / Mw. J. van Gestel, Nuenen.

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.

TE KOOP: Lego Technic 
off  the road auto i.z.g.st. he-
lemaal compleet. Tel: 040-
2839673.

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.

GEZOCHT: Zelfstandige 
hulp in de huishouding 
voor 3 uur/week.Tel: 06-
22978348.

APPARTEMENT TE KOOP
120 m2 in Nuenen Centrum. 
Op 1e etage ruime èn lichte 
woonkamer, eetkeuken, knus 
terras op het zuiden. 
Op 2e etage 3 slaapkamers, 
badkamer. Twee toiletten, 
energielabel B, 12 zonne-
panelen en geen lift. Prijs 
€ 315.000,- Tel. 06-53496079.

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

GEVRAAGD Stevige jon-
geman gevraagd vanaf 14 
jaar voor kluswerk op za-
terdag. Tel. 06-53144105.

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.

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

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

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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HET STOKJE OVERNEMEN
Ondernemersgroep Driestroom is in de regio Nuenen voor een gezinshuis op zoek naar nieuwe 
gezinshuisouders, een zorgpaar dat het stokje wil overnemen van de huidige gezinshuisouders. 
Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen kunnen blijven wonen waar ze wonen. De nieuwe 
gezinshuisouders moeten starten per 1 januari 2021.  

DE KINDEREN
In het gezinshuis wonen vijf kinderen in de leeftijd 
van 11 tot 15 jaar. Het gaat om één meisje en vier 
jongens. Bij de kinderen is sprake van een licht 
verstandelijke beperking en gedragsproblematiek 
waarin hechtingsproblematiek en traumatische 
ervaringen een rol spelen. Ze hebben baat bij 
de kleinschalige leefomgeving zoals deze in het 
gezinshuis wordt geboden.  

WIE ZOEKEN WIJ? 
Ondernemersgroep Driestroom zoekt een gedreven 
zorgpaar met ruime zorgervaring die in de regio 
Nuenen de zorg voor deze kinderen wil overnemen 
in verbinding met Driestroom. We zoeken een 
zorgpaar met ervaring met gezinssituaties waarbij 
de kinderen last hebben van eerder genoemde 
problematieken. Uiteindelijk gaat het om een 
zorgpaar dat het wil gaan doen op basis van 
ondernemerschap in de zorg in samenwerking met 
ons. 

WIE ZIJN WIJ
Ondernemersgroep Driestroom ondersteunt 
je in de toetreding als franchisenemer om 
zo je eigen zorgonderneming te realiseren 
gelieerd aan Driestroom. We zijn expert in 
de ondersteuning en het vitaal houden van 
kleinschalige zorgondernemingen. Samen met 

Driestroom zorgen we voor de kwaliteitszorg, 
voor de toelating bij fi nanciers van zorg en 
bij de fi nanciële afwikkeling. We geloven in 
maatwerk en persoonlijke zorg, kleinschaligheid, 
ondernemerschap, lage overhead en maximale 
regie bij de zorgverlener. Voor ons is zorg 
daardoor verankerd in de lokale samenleving. We 
zien meerwaarde in het verbinden van mensen, 
organisaties en sociale initiatieven. Een voorbeeld 
hiervan zijn de Driestroomhuizen waar kinderen, 
jongeren of (jong-)volwassenen in een beschermde 
omgeving met of in een gezin wonen.

De afgelopen twaalf jaar heeft Ondernemersgroep 
Driestroom zich bewezen als organisatie waardoor 
inmiddels 140 kleinschalige zorginitiatieven zijn 
gerealiseerd door heel Nederland. 

GEINTERESSEERD? 
Zijn jullie het zorgpaar dat wij zoeken? Is het jullie 
droom om kinderen een veilige plek te bieden 
en ze op een zo normaal mogelijke wijze te laten 
opgroeien? Dan horen we dat graag! 

Je kunt contact opnemen met Theo van Sluisveld, 
instroommanager van Ondernemersgroep 
Driestroom: 06 - 4816 8324, 
theo@ondernemersgroepdriestroom.nl

Samen werken 
aan alledaags 
geluk!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Féline, Alice & Dani: 
nieuwe inwoners in 
onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners 
in onze gemeente worden soms op-
vallend aangekondigd. Dat levert 
kleurrijke openbaarmakingen op in 
tuinen en op woningen. Rond de Lin-
de kreeg weer berichtgeving binnen 
over nieuwe inwoners in Nuenen c.a..

Op 5-10-2020 is Féline geboren, ze 
woont aan de Bilderdijkstraat num-
mertje 10 in Nuenen. Vincent en Claire 
zijn de trotse ouders. Het is hun eerste 
kindje. Vrienden Bart, Frank, Karel, Ralf 
en Toine hebben vele dinsdagen in de 
mancave tot in de late uurtjes geknut-
seld en bier gedronken met dit bord 
als resultaat.

Féline, Alice & Dani: welkom in de ge-
meente!

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op de raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl. Naam en 
adres doorgeven mag ook, dan stu-
ren wij een fotograaf op pad. 

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Op weg naar het licht
Het seizoen van de prachtige zonsopkomsten is weer aangebroken. 
De eerste zonnestralen, gehuld in de vochtige dampen van de 
ochtendmist, geven in alle vroegte een betoverend en mysterieus 
schouwspel. Het blijft elke keer weer bijzonder om het gebaande 
pad te verlaten en het licht te volgen. Dwars door de weilanden, 
door de slierten van die mist, met het licht als navigatie. Enigszins 
verblind door die zonnige overdaad zoeken we ons pad.

Diverse betekenissen
Voor de gelovigen onder ons 
is deze ervaring misschien wel 
kenmerkend hoe zij hun levens-
loop zien. Het licht te allen tijde 
blijven volgen, ook al is dat soms 
lastig. Maar uiteindelijk kan je 
je wel koesteren in de gebor-
genheid van die warmte. Voor 
anderen is het waarschijnlijk 
gewoon een mooie wandeling in 
de ochtend. Geen symbool van 
een levenspad, maar gewoon 
genieten van dat wat kan, terwijl 
je kijkt hoever je kan komen.

Onzeker
Hoe we ons leven ook leiden, 
uiteindelijk leven we allemaal 
naar het einde toe. De vraag 
waar dat einde is, kunnen we 
pas beantwoorden als we op dat 
punt zijn aangekomen. Eenieder 
is vrij om zich daar wel of niet op 
voor te bereiden. Veel is onzeker 
en vaak donker in die fase. 

Lichtpuntje
Maar er zijn ook lichtpuntjes. 
Want het afscheid bijvoorbeeld 
kan zeker warm, liefdevol en 
geborgen zijn. Wij kunnen u 
daarbij helpen en zijn er voor u 
en uw naasten wanneer u ons 
nodig heeft. Warm en betrokken 
wijzen we u graag de weg naar 
een mooi afscheid, te midden 
van alle emoties. 

Nieuws van Cultuur Overdag

Geslaagd concertini met harp en 
ambient muziek in Van Goghkerkje
Vrijdag 9 oktober had het Van Goghkerkje een primeur: het was voor de 
eerste keer dat electronic sound designer Max Frimout live optrad met 
zijn moeder, harpiste Inge Frimout. Het was een wonderbaarlijke ont-
moeting tussen harp en elektronica. De hedendaagse Keltische harpmu-
ziek van Inge werd afgewisseld met de ambient klanken van Max. Of mis-
schien beter gezegd: de harpmuziek inspireerde Max en nodigde hem uit 
muziek te creëren met behulp van zijn bijzondere ‘geluidsmachine’.

Slagwerk in het Van Goghkerkje 
door het Palissander Marimba Duo
Om 15.00 uur speelt het Palissander 
Marimba Duo in het Van Goghkerkje. 
Er is een gevarieerd programma sa-
mengesteld van ongeveer één uur 
met muziek van o.a. Bach, Schumann, 
Chick Corea en The Beatles.
Het duo bestaat uit Peter Bansberg en 
Arjan Roos. Zij spelen marimba resp. 
vibrafoon, twee fraai klinkende grote 
melodische slaginstrumenten. Met 
een enorm enthousiasme nemen zij 
hun publiek mee in de wereld van 
deze bijzondere melodische slagwer-
kinstrumenten. Verrassend om te ho-
ren, spectaculair om te zien.
www.cultuuroverdag.nl

Aanwezigen luisterden geconcen-
treerd ruim 45 minuten lang naar de 
wonderschone klanken die voorbij-
trokken. Menigeen sloot zijn ogen en 
liet zich, bijna meditatief, meevoeren 
door de muziek.
De twee concertini waren in de basis 
hetzelfde. Toch had elk concertino 
een duidelijk eigen karakter. Waar bij 
het eerste concertino de broosheid 
en gevoeligheid van de muziek goed 
tot uiting kwam, was er in het tweede 
concertino ook een zekere brutaliteit 
en lef. Het was alsof Max de sfeer van 
kerkje langzaam had geïncorporeerd 
en veroverd.
De harpmuziek was door Inge zelf ge-
componeerd; alle stukken hadden 
ook een persoonlijke betekenis voor 
haar en Max. Zo waren er stukken die 
refereerden aan gezamenlijke vakan-
ties in Frankrijk (Mont St. Michiel en de 
grotten van Grand Roc) en aan de opa 
van Max, astronaut Dirk Frimout (Ve-
nus, STS-45). En natuurlijk werd ook 
muziek gespeeld van hun eerste geza-
menlijke album ‘Pool Night on the 
Moon’, een familieproject opgeno-
men aan het begin van de coronatijd.

www.cultuuroverdag.nl

Sunny Blues Nuenen    
is weer van start gegaan 
Afgelopen zondag, 11 oktober, heeft weer de eerste Blues muziek ge-
klonken in Café Schafrath sinds maart van dit jaar. Op hét Blues podium 
van de regio stonden dit keer twee acts. Eén binnen en één op het buiten 
terras. In tegenstelling tot het Sunny Blues Nuenen beleid dat de optre-
dens gratis toegankelijk zijn, moest het publiek nu wel (vooraf) een kaart-
je kopen. Daardoor konden twee groepen van dertig personen genieten 
van een uur binnen - en een uur buiten livemuziek. Het was een uitver-
kocht huis.

heid van Café Schafrath is het een ge-
weldige muziekmiddag geworden. 
Aangepast aan de huidige mogelijk-
heden en dat ging helemaal goed. 
Voor herhaling vatbaar. 
Wilt u op de hoogte blijven van Blues 
optredens in Café Schafrath ga dan 
naar de website en meld u aan voor 
de (gratis) nieuwsbrief. 
www.sunnybluesnuenen.nl

In de pauze wisselt het publiek van 
binnen naar buiten en vice versa. Al-
les volgens de bekende coronamaat-
regelen. Binnen speelde de viermans 
acoustic bluesband RAMBLIN’ DOG. 
Swingende en gevoelige nummers 
raakten het luisterend publiek. Bui-
ten speelde Little Boogie Boy (solo). 
Een bekende uit de Nederlandse 
Blues scene die met zijn voltallige 
band al enkele keren in Nuenen was 
geweest. 
Het publiek was lovend over beide 
optredens en over de manier waarop 
het gerealiseerd was. Met de gastvrij-

Hond Guus vermist!
Onze hond Guus is op de Berg in het 
centrum van Nuenen zó geschrokken 
dat hij een week geleden op woens-
dag in paniek is weggerend. Hij is op 
diverse plekken bij het kanaal, omge-
ving Lieshout, Beek en Donk gezien 
maar helaas nog niet thuis.
Mocht u Guus zien, ren hem dan niet 
achterna en probeer hem niet te 
vangen. Maak een foto en stuur deze 
naar een van de telefoonnummers 
06-13086242 / 06-51853468.
Wij willen Guus ontzettend graag te-
rug!

GGD-campagne om coronaregels te blijven volhouden

Corona stopt bij jou!
De GGD Brabant-Zuidoost startte vorige week met de huis-aan-huiscam-
pagne ‘Corona stopt bij jou’. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners 
in de regio helder informeren over de basisregels tegen corona maar wil 
vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven volhouden. Alle in-
woners in de regio hebben een folder in de brievenbus ontvangen met in-
formatie over het testen en de basisregels.

het bron- en contactonderzoek 
merkt de GGD dat de regels niet altijd 
bekend of helder zijn. Mensen gaan 
bijvoorbeeld te vroeg uit quarantai-
ne bij een negatieve testuitslag of 
(her)kennen de klachten waarmee ze 
getest kunnen worden niet. De GGD 
heeft deze informatie daarom ge-
bundeld. 
In de huis-aan-huisfolder staat infor-
matie over het testen en, de hygiëne-
regels. De informatie is overzichtelijk 
en kort met heldere illustraties. Op de 
website van de campagne staat aan-
vullende informatie. Ook is daar de 
campagnefolder in 6 verschillende 
talen beschikbaar; Duits, Engels, 
Pools, Roemeens, Turks en Arabisch
www.coronastoptbijjou.nl

Corona stopt bij jou 
Met deze campagneboodschap wil 
de GGD Brabant-Zuidoost alle bewo-
ners van de regio aanmoedigen om 
de belangrijkste maatregelen die je 
zelf kunt nemen tegen corona te blij-
ven volhouden. Juist nu het aantal 
besmettingen weer sterk stijgt, is dat 
heel belangrijk. Voor iedereen, van 
jong tot oud, geldt: volg de regels, 
voor jezelf en voor elkaar, want, co-
rona stopt bij jou! Alleen zo krijgen 
we samen corona onder controle. 
Hoe je dat doet lees je in de speciale 
campagnefolder. Deze is vanaf vorige 
week huis-aan-huis verspreid in de 
hele regio. 

Website met informatie en uitleg 
in verschillende talen
Over corona en alle regels is veel in-
formatie te vinden. Toch merkt de 
GGD dat deze informatie niet voor ie-
dereen makkelijk toegankelijk is. Ook 
tijdens gesprekken bij bijvoorbeeld 

Mariënne van Dongen, voorzitter van de GGD Brabant-Zuidoost leest de folder die in 
de hele regio huis-aan-huis verspreid is. (fotografie: Marli Eggelaar)
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  N u enen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In sam enwerking m et Y arden

  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 
a scheid  aarin u  herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  a scheid  aarin u  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 ver erking van u  verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen 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

Wĳ  willen iedereen bedanken voor het 
meeleven bĳ  het overlĳ den van 

onze Theo, ons pap en opa.
Dit is voor ons een grote steun geweest.

Jo van Venrooĳ  - Meulendĳ ks
Monique en Marco, Lars Evi Stan

Suzan en Nico, Teun Jelle

Nuenen, 16 september 2020

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 oktober, 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 18 oktober 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck. 
Zondag 18 oktober 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van Eck. 

Misintenties
Zaterdag 17 oktober 18.30 uur: Leen-
tje en Lennard de Haas; Ernest, Will en 
Gerard de Haas; Marietje van Rooij - 
Kooijmans.
Zondag 18 oktober 09.30 uur en 11.00 
uur: Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Pastoor Carel Swinkels 
(vanwege sterfdag); Sjef Coolen; Cees 
IJzermans; Jan van Liempt; Brigitte Re-
ijnders (vanwege verjaardag).

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Missio.

In onze parochie zijn gedoopt Tess 
van Zeeland, Spotvogelstraat 39, Kim 
Bartholomeus, Laan door de Panak-
kers 41, en Eef Jansen, Clemensakker 
5. Wij wensen de families van harte 
proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 oktober 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties
Narda Schrurs - de Louw; Lia van 
Cuijck - van Rooij en Christ van Cuijk; 

Pieter van Rooij en Marietje van Rooij 
- van Lith; Marie Jansen - Raaijmakers 
en Toon Jansen. 

Mededelingen
Er is zondag een extra collecte voor 
Missio. We kunnen deze collecte van 
harte bij u aanbevelen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 oktober 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor P. 
Clement .

Misintenties
Jan Migchels

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Missio.

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

De dienst van zondag 18 oktober zal 
via livestream worden uitgezonden. 
Dit keer kunt u de dienst NIET bijwo-
nen. De livestream is te vinden via de 
pagina ‘verbinding’ op onze website. 
Voorganger in de dienst, die om 
10.00 uur begint, is ds. Marlies Schulz. 
De digitale collecte zal worden ge-
houden voor een zeer actueel doel: 
Wereldvoedseldag. Het Open Huis 
op donderdagochtend is beperkt 
toegankelijk voor max. 20 personen.

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 15 oktober. 17.30 uur Lof 
van de oktobermaand; 18.30 uur H. 
Mis, H. Teresa van Avila, maagd.
Vrijdag 16 oktober. 07.15 uur H. Mis, 

kerkwijdingsfeest van de kerken 
waarvan het wijdingsfeest niet be-
kend is.
Zaterdag 17 oktober. Geen H. Mis, H. 
Margaretha Maria Alacoque, maagd. 
Zondag 18 oktober. Twintigste zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. Gedachtenis van de 
Uitbreiding van het Geloof; Missie-
zondag.
Maandag 19 oktober. 18.30 uur H. 
Mis, H. Petrus van Alcantara, belijder. 
Dinsdag 20 oktober. 18.30 uur H. Mis, 
H. Johannes van Kenty, belijder.
Woensdag 21 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Hilarion, abt 
en H. Ursula en gezellinnen, maag-
den en martelaren.

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 en op YouTube.

Allerzielenviering nieuwe  
St. Clemenskerk te Gerwen
Op maandag 2 november zal om 19.00 uur in de nieuwe St. Clemenskerk 
te Gerwen de jaarlijkse Allerzielenviering worden gehouden. In het bij-
zonder zullen de eigen dierbaren worden herdacht die het afgelopen jaar 
zijn gestorven. Voor hen zullen kaarsjes worden aangestoken door een 
familielid of familieleden.

een dikke jas aan te doen vanwege 
het feit dat de bovenlichten in de 
kerk geopend moeten blijven tijdens 
de viering.

U kunt zich opgeven bij: Elly de Groof 
(ellydegroof@gmail.com), tel. 040-
7870744 of bij Ans Engelen (ans.en-
gelen@onsnet.nu) tel. 06-3367 5700. 

Werkgroep 
Allerzielenviering Gerwen.

Alle aanwezigen in deze viering wor-
den uitgenodigd om na afloop geza-
menlijk een brandende kaars te gaan 
brengen naar het parochiekerkhof 
‘De Huikert’. De begraafplaats zal 
daartoe verlicht zijn met fakkels en 
spots. We zetten de kaars bij het graf, 
urn-nis of urn-graf van uw dierbare. U 
wordt verzocht hierbij de verplichte 
afstand van 1,5 meter in acht te ne-
men.
Wij hopen dat u troost en kracht zult 
vinden bij deze bijeenkomst voor het 
verwerken van uw verdriet.

Vanwege de coronapandemie ver-
zoeken wij u dringend om vóór dins-
dag 20 oktober aan ons door te ge-
ven met hoeveel personen u de vie-
ring in de kerk en de tocht naar de 
begraafplaats wenst bij te wonen. Dit 
om teleurstellingen te voorkomen 
gezien het maximale toelaatbare 
aantal personen. Ook is het raadzaam 

Orgelconcerten  
H. Clemenskerk 
uitgesteld
Veel openbare muziekuitvoeringen 
verstommen in coronatijd. In april 
van dit jaar hebben we het Beetho-
venconcert door Gonny van der Ma-
ten moeten annuleren. Vanwege de 
ongunstige coronaontwikkelingen 
moeten we nu ook het op 25 oktober 
geplande orgelconcert van Leon van 
den Brand uitstellen. We hopen dat 
beide organisten in 2021 het orgel 
van de H. Clemenskerk weer kunnen 
laten klinken.

Gespreksgroep

Lotgenoten in rouw 
na partnerverlies
Op vrijdag 23 oktober is er een infor-
matieochtend, georganiseerd door 
de Oecumenische Werkgroep Rouw-
begeleiding Nuenen c.a.

Luisteren naar elkaar, het delen van 
verdriet, en zoeken naar een per-
spectief, dit zijn de onderwerpen die 
personen die een partner verloren 
hebben, met elkaar verbinden.

Bijeenkomsten
Tijdens een 5-tal bijeenkomsten, in 
de periode november tot en met ja-
nuari, zal de uitwisseling van ervarin-
gen vooropstaan.
De gesprekken worden gehouden op 
een vrijdagochtend, en worden be-
geleid door een pastor en een lid van 
de werkgroep.

Informatieochtend
De -vrijblijvende- informatieve och-
tend is op:
vrijdag 23 oktober om 9.30 uur in ker-
kelijkcentrum De Regenboog, Sport-
laan 5 in Nuenen.
De opzet van de vervolgbijeenkom-
sten wordt dan uiteengezet.
In de daarop volgende week kunt u in 
alle rust besluiten of u wilt deelne-
men aan de gespreksgroep.

Bij voldoende deelname start de ge-
spreksgroep begin november.

Hoewel deze bijeenkomsten een ini-
tiatief van de kerken zijn, zijn ook 
niet-kerkelijke deelnemers van harte 
welkom.

Het kan zijn dat u liever niet deel-
neemt aan groepsgesprekken. Dan 
willen we u wijzen op de mogelijk-
heid dat een lid van de bezoekgroep 
bij u thuis komt voor één of meerdere 
gesprekken.

Voor verdere vragen kunt u contact 
opnemen met:

Hans Vossenaar, pastor. Telefoon: 
040-2831210 (tussen 9.00 en 12.00 
uur), of Janni Groot-Baart, lid werk-
groep. Telefoon: 040-2833234 e-mail:
groot.baart@gmail.com

Cum Laude gepromoveerd
Op woensdag 7 oktober heeft onze 
oud-plaatsgenoot Marco ten Eikel-
der succesvol zijn proefschrift ver-
dedigd en is hiermee Cum Laude 
gepromoveerd tot doctor aan de 
TU Delft.

Cum Laude bij promoties is zeer uit-
zonderlijk en wordt slechts zelden 
toegekend.

Marco heeft gewerkt aan computer-
methoden die zeer nauwkeurig voor-
spellen hoe vloeistofstromen zich 
ontwikkelen. De methodes zijn breed 
toepasbaar en berekenen het gedrag 
van microdruppels tot en met het 
breken van golven in de zee.

Marco is oud-leerling van basisschool 
De Nieuwe Linde in Nuenen en het 
Lorentz Casimir Lyceum in Eindho-
ven en hij heeft daarna Toegepaste 
Wiskunde aan de TU Eindhoven ge-
studeerd.

Rotzooi
Wat maken wij mensen er toch een zooitje van. De natuur is zo mooi om in te 
wandelen maar bij het bruggetje op de Oude Postbaan over de Hooidonkse-
beek wordt de natuur door de mens behoorlijk verstoord. (Gelukkig gaat de 
gemeente het opruimen.)gemeente het opruimen.)

Je moet wat in deze tijd en dan is wandelen een mooie bezigheid. Omdat 
ik het leuk vind om met het oog van een toerist naar ons dorp te kijken, 
maak ik vaak foto ’s. Deze foto gemaakt op donderdag 8 oktober laat in 
de middag.

Tekst en foto: Pieta Ulijn
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Met Rabobank Club Support 
steunt u BCL 
Ook dit jaar heeft de Rabobank er landelijk voor gekozen om de onder-
steuning niet direct door te zetten, maar de Rabobank-leden de vereni-
gingen uit te laten kiezen, welke de Rabobank Helmond-Peel Noord zal 
ondersteunen. Badminton Club Lieshout (BCL) is voor deze jaarlijkse on-
dersteuning dus afhankelijk van de stemmen die meedoen met de Rabo-
bank Club Support campagne. Omdat de Lieshoutse vereniging ervoor 
staat om er, drempelloos, voor te zorgen dat iedereen gezond bezig kan 
zijn, dat iedereen gratis kennis moet kunnen maken met sporten en ie-
dereen lid moet kunnen worden van een (sport)vereniging roepen zij alle 
leden van de Rabobank op om één (of twee) van hun vijf stemmen aan 
BCL te geven. Alleen dan kunnen zij dit blijven doen en een bijdrage leve-
ren aan ‘het gezond bezig zijn’. 

Bij BCL kan iedereen gezond bezig 
zijn. Zij organiseren twee inloop-
avonden waar iedereen gratis kennis 
kan maken met sporten in het alge-
meen en badminton in het bijzonder. 
Dankzij de ondersteuning van de Ra-
bobank kunnen deze avonden volle-
dig gratis en drempelloos zijn en kan 
écht iedereen gezond bezig zijn. 

Badminton. Een leuke sport voor iedereen!

De Rabobank Club Support campag-
ne loopt nog tot 25 oktober: zodoen-
de is er voldoende tijd om één (of 
twee) van de vijf beschikbare stem-
men de Lieshoutse sportvereniging 
uit te brengen: zij kunnen de onder-
steuning immers goed gebruiken 
om de kosten te dekken, om ie-
dereen, volledig gratis en drempel-
loos, de kans te bieden om gezond 
bezig te zijn. 

Goudhoek Open toch een succes
Het waren vorige week niet de meest ideale omstandigheden voor de ju-
bileumeditie van het Goudhoek Open tennistoernooi in Gerwen. Door co-
ronaperikelen kon er na de partijen geen sprake zijn van een gezellige na-
zit met lekkere hapjes en drankjes. Ook de support van bezoekers werd 
tijdens deze 10e keer van het jaarlijkse tennistoernooi zeker gemist.

gelukkig geen gebrek. TV De Goud-
hoek kan dan ook tevreden terugkij-
ken op een goed verlopen Janssen 
Kerres Goudhoek Open 2020.

Toch kreeg de organisatie volop be-
dankjes voor het alsnog door laten 
gaan van deze Goudhoek Open. 
Compliment dan ook voor het en-
thousiasme van de ruim 250 trouwe 
deelnemers, die blij waren om in 
toernooivorm weer eens de baan op 
te kunnen. Liefhebbers van onstui-
mig herfstweer kwamen daarbij re-
gelmatig aan hun trekken.

Bijna alles was dus anders, maar aan 
spannende en sportieve wedstrijden 

Van achter het glas was het toernooi 
goed te volgen

SPORT
Programma
VOETBAL
EMK NUENEN
Zondag 18 oktober 
EMK 1 - DVS 1  ......................................14.30
Riethoven 2 - EMK 2  ........................12.00
EMK 3 - Bladella 4  .............................11.00
SBC 11 - EMK 4 ....................................14.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 18 oktober 
Nederwetten 1 - Irene 1  ...............14.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 18 oktober
RKGSV 1 - Tivoli 1  ...............................14.30
Tivoli 5 - RKGSV 2  ..............................12.00
RKSV Nuenen 9 - RKGSV 3  ...........12.00
RKGSV 4, 5 en VR1  .................................. vrij

Nieuwe jeugd Z&PV Nuenen 
geniet van eerste wedstrijd
Door Martin de Wildt

Tijdens de 1e ronde van de solo competitie hebben 6 jonge zwemmers 
van Z&PV Nuenen voor het eerst een officiële wedstrijd gezwommen. In 
het zwembad in Budel doken zij allen 2x het water in en aan de lachende 
gezichten was te zien dat ze er van genoten.

David Skula (2008) was de laatste die 
zijn eerste afstand mocht zwemmen, 
op de 100m rugslag noteerde hij 
2.10.96

Schoolslag
In de tweede helft van het program-
ma mochten alle nieuwe kinderen 
nog een keer van start, wederom te 
beginnen met Costa. Op de 25m 
schoolslag tikte hij aan in 32.01, waar-
na Syuzan en Noa op dezelfde af-
stand tot 33.72 en 35.53 wisten te ko-
men. Bij de jongens was Gor op de 
50school dit keer met 1.02.99 net wat 
sneller dan Fin met 1.04.93, maar het 
was Alissa die met 59.40 de snelste 
tijd van de drie noteerde. Helaas was 
David bij zijn tweede race net wat te 
vroeg weg, waardoor zijn tijd van 
1.07.70 op de 50school niet goedge-
keurd werd.

Spannende eerste races
Natuurlijk is een eerste officiële wed-
strijd altijd spannend en dus werd er 
tijdens het inzwemmen nog even 
hard geoefend door de jongste 
groep. Daarna was Costa Caboni 
(2012) als eerste aan de beurt op de 
25m vrijeslag. Met een mooie tech-
niek kwam hij tot 26.31 seconde en 
een 2e plaats bij de jongens minioren 
3. Een programma later zwom Noa 
Ophuis (2011) met 26.43 bijna dezelf-
de tijd op haar 25m vrijeslag, nog net 
voor Syuzan Gasparyan (2011) die 
27.24 deed over haar baantje borst-
crawl. Voor Fin Horrocks (2010) en 
Gor Gasparyan (2009) stond er daar-
na de dubbele afstand op het pro-
gramma en daarop kwamen zij tot 
47.27 en 55.03 seconden, terwijl Alis-
sa Rooijakkers (2011) bij de meisjes 
de snelste was in 45.83.

Sport en Spel voetbal-  
ochtend bij RKSV Nuenen
RKSV Nuenen beschikt over een prachtig sportcomplex waar we kinderen 
willen uitdagen tot meer sport en spel. Op vrijdag 23 oktober 2020 nodigen 
wij alle kinderen van 10.00 tot 12.00 uur uit, in de leeftijd 4 t/m 6 jaar. Dit eve-
nement wordt verzorgd door voetbalschool Total Control. Inschrijven kan via 
e-mail: sportenspelrksvnuenen@gmail.com

Blessures, schorsing en zieken breken Nederwetten op

Nederwetten - Ollandia 0-4
Door Louis Staals

Een zwaar gehandicapt Nederwetten mistte bij de aftrap vijf basisspe-
lers. In het begin ging het nog redelijk gelijk op met Ben van der Bruggen 
als libero. 

ging van Ollandia. Een vrije trap van 
Rob van der Heijden in de 70e mi-
nuut belandde in de rechter bene-
denhoek en bracht de stand op 0-3. 
Bart Sengers en Dirk Renders kwa-
men nog in de ploeg maar ook zij 
konden het tij niet keren. In de slot-
minuut zette spits Robert Erven ook 
nog de 0-4 op het bord maar toen za-
ten de Nederwetten spelers eigenlijk 
al met hun hoofd in de kleedkamer. 
Niks op af te dingen deze uitslag. 
Gauw vergeten deze zondag. En nor-
maal gesproken kunnen we de wed-
strijd in de kantine met de harde kern 
nog evalueren maar zelfs die was ge-
sloten vanwege het fenomeen co-
rona. Maar beter de regels volgen 
dan aan je laars lappen, want, daar 
weegt deze nederlaag niet tegen op, 
was de conclusie.

Over en weer wat kleine kansjes en tot 
de 30e minuut bleef het 0-0. Toen 
moest ook Christiaan Baaten nog uit-
vallen met een pijnlijke hamstring. Zijn 
vervanger was Niek Evers. Ietwat onge-
lukkig kwam Ollandia op 0-1 toen een 
als voorzet bedoelde bal over keeper 
Yordi van den Boogaard in de verre 
hoek binnen viel. Nederwetten pro-
beerde de bakens te verzetten en 
kwam toch regelmatig in de zestien 
van de tegenstander maar echte kwali-
teit om te scoren bleef uit. Ben van der 
Bruggen probeerde nog wel wat im-
pulsen te geven maar een minuut voor 
rust verslikte hij zich in zo’n poging en 
kon de Ollandia spits Robert Erven al-
leen op de keeper af en de 0-2 scoren.
Na de rust een zelfde spelbeeld. Ne-
derwetten werkte hard maar kon 
geen bres slaan in de solide verdedi-

Tom Raaijmakers (blauw-wit) in duel

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 42 en 43 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Gesprek met de burgemeester 
op 6-10

• Exitgesprek raadslid Nico 
Pijnacker Hordijk (Groen Links)

• Opening filiaal Lidl in het ver-
nieuwde Kernkwartier

• Gesprek met Nuenense gede-
puteerde Elies Lemkes

• Projectleider TNO Jaap Lom-
baers over corona

• Heropening Vinnie’s in het 
Kernkwartier

• Heropening Evi’s Kapsalon in 
het Kernkwartier

• In de serie ‘Bekende Nuenena-
ren’ : Toon de Rooy

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De commissievergadering van de 
gemeenteraad op 15 oktober 
wordt rechtstreeks door LON TV 
uitgezonden vanaf 19.30 uur.
De LON zendt iedere ochtend om 
08.00 uur een fitnessprogramma 
uit.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage?
Stuur dan een e-mail naar tv@om-
roepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen ge-
woon binnenlopen in onze studio 
in Het Klooster tussen 10.00 u en 
12.00 uur.

Feestelijk bezoek voor   
gildebroeder Tini Sanders
Zondagmiddag 11 oktober vertrok het Sint Annagilde Nederwetten, de 
coronamaatregelen in acht nemend, met vendeliers en slaande trom naar 
gildebroeder Tini Sanders die 90 jaar wordt. Dit is een unieke gebeurtenis 
in het 406-jarig bestaan van het gilde. 

Op 14-jarige leeftijd
Vanaf 1945 was Tini lid van het gilde, 
de eerste 20 jaar als tamboer en daar-
na als geweerschutter. In 1984 was hij 
gilde koning, hij zat in het bestuur, 
was kampioen geweerschieten, deed 
mee aan de Nederlandse kampioen-
schappen en het Europees schutters-
treffen. 75 jaar lang was Tini bij vrij-
wel alle activiteiten aanwezig. Hij 
woonde nog steeds zelfstandig aan 
de Kerkhoef in Nederwetten.
Hij wordt van harte gefeliciteerd met 
zijn 90e verjaardag en er wordt de 
vendelgroet gebracht voor God Ko-
ning en Vaderland. 

Tini Sanders ontvangt het gilde 
bij zijn 90ste verjaardag

Badminton

Voetbal Tennis

Eerste recreanten 
les BC Nuenen  
een succes
Afgelopen vrijdag zijn enthousiaste 
sporters gestart met een serie van 
vier badminton trainingen voor re-
creanten. Zowel nieuwe belangstel-
lenden, als vaste leden van BC Nue-
nen deden mee.
BC Nuenen heeft dit najaar het initia-
tief genomen om in de maand okto-
ber extra trainingen aan te bieden. Bij 
veel sporters viel dat in de smaak. Er 
werd zoal geoefend op een goede 
grip op het racket en een goede op-
slag. Er werd hard gewerkt aan de 
technieken van het badminton on-
der leiding van de ervaren trainer van 
de club.
Een van de deelnemers hoopte dat 
hij niet te veel spierpijn zou hebben. 
Hij verheugde zich op de volgende 
les. Badmintonclub Nuenen zal in het 
voorjaar nog een serie trainingen or-
ganiseren.

Zwemmen

Nederwetten - Ollandia 0-4
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’s Heeren Loo zoekt 
begeleiders in Nuenen

Mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking vinden het soms lastig de wereld om hen heen te 

begrijpen. Contact maken met anderen en het aangaan van gezonde relaties kost soms moeite. Vaak  

hebben ze een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Jij weet hoe je met deze kwetsbare doelgroep om moet 

gaan. Met jouw kennis en ervaring zoek je samen naar mogelijkheden om competenties aan te leren, zodat de 

cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Om dit te bereiken werk je nauw samen met familie en andere 

disciplines.

Wat is jouw manier?
Iedere cliënt is uniek. Iedere begeleider ook. Want jouw manier van begeleiden is anders dan die van  

je collega. Ben jij een begeleider met humor, met eindeloos geduld of juist met veel energie?  

Misschien ontdek jij net dé manier om een cliënt te stimuleren, om hem aan het lachen te maken en te laten 

groeien. Dat is waar we het voor doen!

Reageren?
Ga dan naar www.sheerenloo.nl/vacatures/begeleider-832651

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Mirjam Bos (Manager Zorg), via telefoonnummer 06 - 51 14 33 62.  

Of met een van onze recruiters. Dit kan telefonisch of via een WhatsApp bericht: 

Maaike Schouten 06 - 20 69 04 30 of 

Iris de Rijk 06 - 12 05 16 06

Wil jij investeren in een duurzame relatie met mij?

Ga naar 

sheerenloo.nl/

werken bij

Wil jij investeren in een duurzame relatie met mij?  
Zodat ik vertrouwen krijg in mezelf en mijn omgeving. 
Wil jij samen met mij werken aan een goede samenwerking en 
mijn toekomst?
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