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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

Dubbel 
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Kunst na 
kanker in 
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voor 
stichting MOV
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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.

Griepvaccinatie/
Pneumokokken-

vaccinatie 
Praktijk Boek

Iedereen die voor de griepvaccinatie 
en/of de pneumokokkenvaccinatie 
in aanmerking komt ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging.

Zonder afspraak kunt u komen wel
met mondkapje op:

Di. 3 nov. A t/m D 10.00 – 10.45 uur.
  E t/m G 11.00 – 11.45 uur.
  H t/m J 12.00 – 12.45 uur.
Wo. 4 nov. K t/m M 10.00 – 10.45 uur.
  N t/m R 11.00 – 11.45 uur.
  S t/m Z 12.00 – 12.45 uur.

Graag uw uitnodigingsbrief/brieven 
meenemen.

De vaccinatie(s) worden toegediend 
in de buitenlucht, u kunt zich dus 
niet ontkleden. Zorg daarom voor 
een blote bovenarm (kleding met 
korte mouw)onder uw jas. 

ADVERTENTIES

drij.mes@iae.nl

TEKSTENredactie@ronddelinde.nl
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Nieuw op Eeneind:

Friet van Florentius
Door Edwin Coolen

Iedereen die met carnaval wel eens bij Café Schafrath is geweest, moet ze 
aan het werk hebben gezien: Vincent en Monique van der Velden. Want 
met die dagen bakken en verkopen zij daar heerlijke friet en snacks. En 
met ingang van vrijdag 23 oktober gaat Vincent dat ook doen vanuit zijn 
bedrijf Florentius Partycatering op Eeneind.

lier. Dat kunnen kleine broodjes en 
lunches zijn tot en met catering voor 
1000 man. Ook regelen wij alle beno-
digdheden eromheen. Klanten heb-
ben daarom maar één aanspreek-
punt en dat ben ik. Ontzorgen noem 
ik dat. Maar nu ligt alles dus al maan-
den nagenoeg stil.’
De geboren Nuenenaar begon in 
2002 met Partycatering Florentius, 
vernoemd naar zijn oudste dochter 
Floor. Vincent is al vanaf zijn achttien-
de werkzaam in de catering en is lan-
ge dagen gewend van zestien uur of 
langer. ‘Mijn vrouw Monique doet de 
administratie, ik sta in de keuken. Het 
is een manier van leven, mijn werk is 
mijn hobby. Ik ben een perfectionist. 
Als ik drie klachten krijg in één jaar, 
schei ik ermee uit’, zegt Vincent.

Nu dus friet, snacks en warme en 
koude dranken, à la Florentius: ‘De 
aardappelen worden drie keer in de 
week aangeleverd en door ons ge-
schild, gesneden, voorgebakken en 

Vincent: ‘Eigenlijk is het idee uit nood 
geboren. Want ook wij zijn hard ge-
raakt door de coronacrisis. Normaal 
gesproken verzorgen wij alles op het 
gebied van eten en drinken, van ge-
boorte tot de dood en alles wat daar-
tussen zit, voor bedrijven en particu-

€ 179
€ 199

www.josmartens.nl    0499-423131

STIHL MS 170
30cm

ter plekke afgebakken, net zoals bij 
Schafrath. We beginnen met een be-
perkte kaart die uitgebreid kan wor-
den bij voldoende vraag. Het is voor 
ons ook even aankijken’, aldus Vin-
cent. Aan de friet zal het niet liggen, 
weet uw verslaggever uit ervaring.

Florentius is gevestigd aan de Collse-
weg 28a, 5674 TR in Nuenen. Afhalen 
met ingang van 23 oktober dagelijks 
van 11.00 uur tot 19.00 uur. Zie ook 
www.florentiuspartycatering.nl

Ons team
Jeroen is een zeer ervaren tandpro-
theticus. Na zijn opleiding en een 
tiental jaren werkervaring bij een gro-
te tandheelkundige kliniek, besloot 
hij in 2008 een eigen praktijk te star-
ten. Patiënten ervaren de persoonlij-
ke aandacht en de service als zeer 
prettig naast uiteraard de hoogstaan-
de kwaliteit van de gebitsprotheses 
die geleverd worden. Sinds kort is er 
versterking met de komst van Rob, 
ook hij heeft jarenlange ervaring bin-
nen de tandtechniek. Voor het maken 
van afspraken en de hele administra-
tieve afwikkeling van uw gebitspro-
these helpt Eline u graag.

Hogere tevredenheid
Uit onderzoek blijkt dat een ge-
bitsprothese die gemaakt is door een 
tandprotheticus, een hogere tevre-
denheid bij patiënten geeft dan een 
prothese die bij een tandarts is ge-
maakt. De reden hiervoor is dat je nu 
eenmaal niet overal gespecialiseerd in 

kunt zijn. Tandartsen verwijzen daar-
om ook steeds vaker patiënten door 
naar een tandprotheticus. Het maken 
van gebitsprotheses is een specialisa-
tie op zich en omdat wij niets anders 
maken dan gebitsprotheses leveren 
wij echt vakwerk. 

Kies een zorgverlener die bij u past
Wij vinden het belangrijk dat u kiest 
voor een zorgverlener waar u uzelf 
prettig bij voelt. Het gaat immers om 
uw gebit. U bent vrij om te kiezen door 
wie u uw gebitsprothese laat maken. 

Wij merken dat hier nog wel eens on-
duidelijkheid over is. U hebt een vrije 
zorgkeuze in de zorgverlener die u 
kiest en dit hoeft dus niet uw tandarts 
te zijn. In verband met de vergoeding 
vanuit de zorgverzekering betekent 
dit wel dat er een contract moet zijn 
met de zorgverlener. Het is dan goed 
om te weten dat de Tandprothetische 
Praktijk Nuenen contracten heeft met 
alle zorgverzekeraars en u daarom dus 
altijd bij ons terecht kunt.

Laat u goed adviseren
Bent u u aan het oriënteren op een ge-
bitsprothese of wilt u uw huidige pro-
these eens na laten kijken? Laat u dan 
goed informeren en adviseren over de 
mogelijkheden die er voor u zijn. 
Neem contact met ons op en maak 
een vrijblijvende afspraak om dit te 
bespreken. Een eerste consult maar 
ook een controle afspraak zijn bij ons 
altijd kosteloos. Het bieden van deze 
service vinden wij belangrijk! 

Corona
Tot slot heeft het coronavirus een 
enorme impact op ons allemaal. Wij 
houden ons uiteraard aan de regels 
van het RIVM en werken daarnaast 
conform de richtlijnen, zoals opge-
steld door onze branchevereniging 
de Organisatie van Nederlandse 
Tandprothetici. Deze regels zorgen 
ervoor dat wij u een veilig bezoek aan 
onze praktijk kunnen bieden. Wij wer-
ken momenteel alleen op afspraak.
Wij zijn bereikbaar via 040-7802232 
en info@tppnuenen.nl. 
U kunt ook een afspraak maken via: 
website www.tppnuenen.nl

Wintertijd
Zaterdag 24 
op zondag 
25 oktober
gaat om 
03.00 uur 
de klok 
één
uur 
terug!

Tandprothetische 
Praktijk Nuenen
De Tandprothetische Praktijk Nuenen heeft na de overname van Dentisti-
que een tijd aan de Parkstraat gezeten en is inmiddels gevestigd in de nieu-
we praktijk aan Het Steenen Huys 30 te Nuenen. Door de huidige corona si-
tuatie kunnen we helaas geen feestelijke opening houden en zijn wij alleen 
op afspraak geopend. Naast de praktijk in Nuenen hebben wij ook een prak-
tijk in Best waar wij al jaren een vertrouwd adres zijn voor gebitsprotheses. 
Voor ons is het allerbelangrijkste dat onze patiënten zich zeker voelen over 
hun gebit; een stralende glimlach is immers het begin van geluk. Om dit te 
bereiken, bieden wij eerlijk en deskundig advies in een plezierige omge-
ving met onze tandprotheticus Jeroen Kuijpers als vertrouwd gezicht. Het 
resultaat: een goed passende, esthetische prothese van hoge kwaliteit.

Team TPP Nuenen vlnr; Jeroen, Eline en Rob
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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:

Tempex of piepschuim mag NIET in de 
PMD, het kan wel gratis naar de milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

WERK AAN GEZOND 
GEVARIEERD BOS
Papenvoortse Heide
In het gemeentelijke bos op de Papenvoortse Heide staat 
voor dit najaar/winter een dunning op de planning. Dat 
betekent dat er bomen worden geveld om andere bomen 

ONDERHOUD
Lichtmasten schilderen
In een groot gedeelte van Nuenen Oost (omgeving Laan 
ter Catten, De Beekse Tuin) en bij De Daal in Gerwen wor-
den de lichtmasten binnenkort geschilderd. De kroonrin-
gen voor de PMD-zakken zijn er even af, maar worden 
weer teruggeplaatst.

CO
2
-WEETJE

Wist je dat :
• Energiebesparing prima mogelijk is
• Niet wachten maar doen het snelst 

resultaat geeft
• Kleine energie besparende maatre-

gelen een klein maar fijn verschil 
maken

• Goede isolatie van je huis je gasver-
bruik kan halveren!

• Je door isolatie blij wordt van extra 
comfort en een lagere maandlast

• Bron : www.milieucentraal 
Ook interessant : www.iedereendoetwat.nl

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief
In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, 
vaak met een piek voor de feestdagen. Tijdens het Donkere 
Dagen O¤ ensief wordt er extra aandacht besteed tegen 
woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven door 
hierover artikelen te publiceren. Voor informatie, advies en 
praktische tips met als doel de kans op een woninginbraak 
te verkleinen en om ervoor te zorgen dat u zich veiliger voelt, 
thuis en in uw omgeving, neem dan een kijkje op www.
woonveiliger.nl of www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

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

RAADSVERGADERING - 
DIGITAAL
5 november Raadsvergadering - Begroting - Digitaal 
Live: via nuenen.raadsinformatie.nl en het LON, aanvang 
18.00 uur (Gewijzigde aanvangstijd)

Onderwerpen o.a.
• Installatie raadslid dhr. Spijkerman 
• Benoemen burgercommissieleden namens GroenLinks 

en CDA
• Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026, gemeente Nuenen 

c.a. 
• Participatienota Nuenen c.a. 
• Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-

2024 

Spreekrecht
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het 
digitaal spreekrecht.
I.v.m. de digitale vergadering en voorbereiding vragen wij 

u aan te melden; 
• Uiterlijk - woensdag 4 november 2020, voor 12.00 uur

Neem daarvoor contact op met de gri  ̈ e: gri�  e@nuenen.nl

• Energiebesparing prima mogelijk is
• Niet wachten maar doen het snelst 

• Kleine energie besparende maatre-
gelen een klein maar fijn verschil 

• Goede isolatie van je huis je gasver-

• Je door isolatie blij wordt van extra 

alleen    samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen, 

is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar zijn uitgezonderd.

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.Geen publiek bij sport.Geen publiek

van sportkantines,
douches en kleedkamers.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Vermijd drukke
plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten

In specifieke situaties ook in
leslokalen.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of 
1 huishouden.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.

Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk 
Nederland en naar het buitenland.

In het ov 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. 
17 jaar zijn uitgezonderd.

Geen wedstrijden. 
zijn uitgezonderd.

Geen publiek

Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb jeBen je ook benauwd en/of heb je

koorts? Dan moeten alle huisgenoten

thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho 
iedereen een mondkapje buiten
de les. In speci
leslokalen.

alleen samen  krijgen we
corona onder controle

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

alleen samen  krijgen we
corona onder controle

13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Voorbeeld van gemarkeerde en te vellen bomen 

Gewenst bosbeeld
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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

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

Iedere dag vers! Maaltijden en 
maaltijdsalades uit eigen keuken.

4 Boomstammetjes
“Roomdeeg met Ham en Kaas”  ....................... 5,95
Entrecôte
“Naturel en Gemarineerd”  ............... 100 gram 2,75
Keur Knakker
“Rijk gevulde Rundervink”  .............. 100 gram 1,90
150 gram Filet Americain +
150 gram Achterham ........................... 5,48
Runder Rib Eye
Reepjes  ............................. 100 gram 2,95

Kijk ook eens op www.tebak.keurslager.nl

KOOPJE

SUPER

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

PETIT ENTRÈE

Oesters fine de clair 6 pcs       12,50

Pata Negra 80 gram   12,50

Escargots 12 pcs              10,00

Uiensoep             5,00

Bospaddenstoelensoep     5,00

PLAT DU JOUR 15,00

donderdag: ossobucco à la Italien met roseval en gepofte tomaat

vrijdag:         hertenbiefstuk met wildjus en bospaddenstoelen, gratin

zaterdag:      kabeljauwfilet met jamon Iberico en saus van pastinaak, gratin 

zondag:         grillade ratatouille met pepersaus en gratin

maandag:      zarzuela à la catalana met brood en aioli

     * Supplement: kriel aardappels 4,50

DESSERT

Sinaasappel curd, seizoens fruit          5,00

Fromages van fromagerie Guillaume 10,00

BESTEL VOOR 15:30 UUR 
TELEFONISCH OF PER MAIL

* Afhalen of bezorgen tussen 17:00/19:00.
* Bezorging binnen Nuenen of Heeze is gratis.
* Buiten Nuenen of Heeze 2,50 per bezorging.

Ratatouille
RESTAURANTS

22 t/m 26 okt.

RATATOUILLE NUENEN
Park 63, 5671GC

nuenen@restaurantratatouille.nl
Tel: 040 202 5037

RATATOUILLE HEEZE
Jan Deckersstraat 43, 5591HP
heeze@restaurantratatouille.nl

Tel: 040 785 8367   

À LA MAISON

‘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.

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

 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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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Ook record in Nuenen!
Vorige week was het de week van de kwartaalcijfers. De landelijke makelaars-
vereniging NVM publiceerde de cijfers over woningverkopen, prijzen en het 
huizenaanbod in het voorgaande kwartaal. Wij geven als makelaarskantoor al 
vele jaren een regionale rapportage uit, gebaseerd op de NVM-cijfers in de re-
gio. Opvallend was deze keer dat vooral de randgemeenten van Eindhoven 
een verkooprecord realiseerden. En dat nog wel in het derde kwartaal dat 
meestal aan de slappe kant is vanwege de zomervakantie. Onder invloed van 
corona gingen er dit jaar minder mensen op vakantie en dat maakte de handel 
levendiger. Nuenen deelde in die verkoopvreugde, met maar liefst 102 wo-
ningverkopen bij de NVM-Makelaars. En dat was dan het grootste aantal trans-
acties in de afgelopen twee jaar. 
Voor verkopers een prima kwartaal dus, maar voor de kopers is er minder re-
den tot juichen. Want het aanbod in Nuenen blijft structureel veel te klein en 
dat drijft de toch al hoge prijzen verder op. In een jaar tijd stegen de verkoop-
prijzen in Nuenen met 9% en dat is in lijn met het gemiddelde in de regio. De 
gemiddelde verkoopprijs steeg daarmee in Nuenen naar €418.036 en per vier-
kante meter komt dat uit op een gemiddelde prijs van €2.737. Veldhoven zit 
ongeveer op hetzelfde niveau en van de 16 regiogemeenten zijn er slechts 4 
gemeenten met een hoger gemiddelde: Bergeijk, Eersel, Aalst-Waalre en Son 
en Breugel. Gelukkig is de rente zo laag dat voldoende woningzoekers de ge-

stegen prijzen toch kunnen betalen en dat zorgde er ook voor 
dat de verkopen snel tot stand kwamen. Het blijft wel 

jammer dat het voor starters nog altijd moeilijk is op de 
woningmarkt.
Natuurlijk wordt er volop gespeculeerd dat randge-
meenten en platteland profiteren van de coronacri-
sis, omdat mensen nu meer belangstelling hebben 
voor ruimere woningen met grotere tuinen. Of dat 
werkelijk een effect is, zal op langere termijn blijken. 

Mij lijkt vooralsnog de grotere krapte in de steden een 
belangrijker factor. Daar is de spoeling nog dunner en ligt 

de vierkante meterprijs beduidend hoger. Maar ook 
voor Nuenen geldt dat de markt uiterst krap is en 
dat de woningmarkt zich daardoor in moeilijk 
vaarwater blijft bewegen. 

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

Beau4Nails Nagelsalon
Beau4Nails is een professionele, knusse en gezellige salon en is in 2011 
opgericht door Donna. Zij gaf haar baan als verpleegkundige op, volgde 
haar passie en begon een nagelsalon aan huis. “In de salon hecht ik veel 
waarde aan hygiëne. Materialen en werkplek worden altijd na elke behan-
deling gedesinfecteerd, ik werk met handschoenen en een mondkapje en 
momenteel zit er extra nog een plexiglasscherm tussen mij en de klant.” 

op kunnen zijn!” Donna is ook een na-
geldocent en geeft opleidingen, trai-
ningen en workshops vanuit de sa-
lon. Ze vindt het een heerlijke combi-
natie. “Mijn creativiteit kan ik in de sa-
lon en ook tijdens het les geven goed 
kwijt. Nagelen is mijn passie en dat 
deel ik graag met anderen!”

Naast Donna is ook haar man Oscar 
actief in de zaak; naast dat hij de ad-
ministratie en de marketing voor zijn 
rekening neemt, runt hij ook een 
webwinkel voor nagelproducten. 
Daardoor is Beau4Nails van alle mark-
ten thuis!
Beau4Nails Nagelsalon bevindt zich 
aan de Vroente 196 in Nuenen. 
www.beau4nails.nl

Donna is een all-round nagelstyliste, 
wat betekent dat ze een breed scala 
nagelbehandelingen aan kan bie-
den. Denk aan spa manicure, gelpo-
lish op vinger- en teennagels en 
acryl/gelnagels. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van EU goedgekeurde 
producten van de hoogste kwaliteit. 
Regelmatig volgt ze trainingen om 
op de hoogte te blijven van de nieuw-
ste technieken en nailart. Er is een 
grote keuze in kleuren, glitters en 
versieringen; van klassiek tot en met 
de laatste trends. 

“Ik krijg ook vaak klanten met nagel-
problemen en die help ik graag. Er is 
niets mooiers ze de deur uit te zien 
gaan met nagels waar ze weer trots 

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

Bespraken we vorige het uitgaansleven voor jong Nue-
nen in de jaren zestig, van een heel ander kaliber was het vermaak voor 
de oudere ‘jeugd’. Wie hield van traditie kon zich - mits ingeboond - aanslui-
ten bij een van de schuttersgilden die Nuenen rijk was en nog steeds is. Het 
Sint-Catharinagilde Nuenen-Boord hanteert 1501 als oprichtingsdatum. 
Tastbaar bewijs hiervan ontbreekt, het oudste archiefstuk is een boekje 
met ledenlijsten vanaf 1844. Het eerste reglement stamt uit 1861. Als loca-
tie voor hun ontmoetingen werd een gilde meestal ondergebracht in een 
café of een gildehuis. Vanaf 1861 kennen we de volgende locaties: café De 
Vries - Boord 50-52, 1891 bierhuis Den Emmaus - Boord 29, 1900 café Van 
den Bogaart - Boord 50-52, 1914 café De Kapperdoes, 1957 café Op den 
Bult - Opwettenseweg 127, 1962 café De Break - Opwettenseweg 62, 1968 
hotel De Zwaan - Parkstraat 1, 1978 café Berkenbos - Opwettenseweg 80, 
1980 weer De Zwaan en 1984 de Paaihurken. Op de foto verricht burge-
meester Terwisse de openingshandeling van het gildeterrein, geassisteerd 
door beschermvrouwe Annie Spijkers-Heuvelmans.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 84-87.

Kunst na kanker in Nuenen
Kunst na kanker maakt het mogelijk voor mensen die geraakt zijn door 
kanker zich te uiten door beeldende expressie. De kracht en helende wer-
king die hiervan uitgaat, maakt dat je balans creëert tussen je draaglast 
en draagkracht. Je geeft kleur en vorm aan dat wat kanker met je doet, 
wat resulteert in een bijzondere, unieke beeldtaal.

Initiatiefneemster Ellen Selder Berens 
uit Nuenen weet als geen ander hoe 
belangrijk en helend beeldende ex-
pressie kan zijn in het proces van ziek-
te, verwerking en acceptie. Zij kreeg 
in 2002 de diagnose ongeneeslijke 
kanker en belandde in een woud van 
emoties. Zij had zich voorgenomen 
een manier te vinden om hiermee om 
te kunnen gaan. Sindsdien maakt ze 
met haar hoofd en handen wat er 
leeft in haar hart en begeleidt zij men-
sen die vanuit hun ervaring met kan-
ker kleur en vorm willen geven aan 
dat wat hun bezighoudt. De komst 
van immunotherapie biedt haar weer 
een leven met perspectief. Het is 
vooral belangrijk om weer vooruit te 
durven kijken, verder dan vandaag. 
Geluk en innerlijke kracht hebben El-
len gebracht tot waar ze nu staat. Rea-
listisch positief en gelukkig bewust 
van alle moois dat er is. Beeldende ex-

Kunst na kanker heeft een tweeledige 
betekenis. Het is levenskunst als je de 
veerkracht toont die nodig is om ver-
der te gaan na kanker. Het is beelden-
de kunst als je met het hoofd en je 
handen maakt wat er leeft in je hart.

Waarom is beeldende expressie 
rondom kanker zo belangrijk? 
De impact van kanker raakt tot in de 
kern van je fundament. De bodem 
wordt onder je voeten weggeslagen. 
Dan is het belangrijk om op zoek te 
gaan naar een manier om om te kun-
nen gaan met de emoties die kanker 
teweegbrengt. Om weer balans te 
krijgen tussen je draagkracht en 
draaglast. Creatieve en beeldende 
expressie vanuit verwerking van kan-
ker gaat niet alleen over het maken 
van kunst, het maakt wat onbespro-
ken is bespreekbaar en het onzicht-
bare zichtbaar.

Engelse samenvatting 
in  voorbereiding 

Nu al tweede druk 
boek ‘Acht Eeuwen 
Eindhoven’ van 
Nuenense auteur
Slechts enige maanden na de intro-
ductie is de eerste druk van de uitgave 
‘Acht Eeuwen Eindhoven’ van de Nue-
nense auteur Jan van Schagen volle-
dig uitverkocht. Dat is opmerkelijk 
voor een non-fictie-boek. Belangstel-
lenden moesten enige weken geduld 
betrachten, maar sinds enige dagen 
ligt de tweede druk in de boekhandel.
In ‘Acht Eeuwen Eindhoven’ wordt op 
journalistieke wijze de lange en bij-
zondere geschiedenis van de stad 
verteld. Alle aspecten van de maat-
schappij - bestuur, religie, economie, 
stadsontwikkeling, verkeer, onder-
wijs, cultuur, sport en recreatie ko-
men daarbij aan bod. De informatie 
wordt op een aantrekkelijke en voor 
iedereen begrijpelijke wijze aangebo-
den. De rijkelijk geïllustreerde uitgave 
omvat twee kloeke delen in een box.
Inmiddels bereiden uitgever en au-
teur een samenvatting in het Engels 
voor. De verschijning van dit boek is 
voor over enige maanden voorzien. 
De Engelse uitgave is met name be-
doeld voor de vele expats die jaarlijks 
in Eindhoven en omgeving neerstrij-
ken en voor buitenlandse studenten. 
De Nederlandse uitgave is voor 
€ 49,95 verkrijgbaar bij boekhandels 
in de regio en rechtstreeks bij uitge-
verij Frits Media.

Geen optredens   
Lenny Kuhr 
In Eindhoven zouden deze maand een 
aantal concerten zijn die ik zeker door 
wilde laten gaan met 30 bezoekers per 
optreden. Helaas konden die niet 
doorgaan door de sluiting van de ho-
reca. Weer een dreun voor de kunst!  

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!

pressie is een mooie manier om er-
kenning te geven aan je verliezen en 
gevoelens van hoop en daarnaast het 
gevoel hebben dat je weer de regie in 
eigen hand neemt. Zo kun je jezelf 
helen en je veerkracht vergroten. 

Doelstelling
Mensen die geraakt zijn door kanker 
stimuleren en begeleiden in hun pro-
ces van beeldende expressie en deze 
kunstenaars samen brengen om ex-
posities te organiseren. De kunstwer-
ken van elke deelnemer zal worden 
getoond op de site. Bij verkoop wordt 
een deel van de opbrengst gedo-
neerd aan een organisatie die zich in-
zet voor het welzijn van mensen met 
kanker. Door verbindend en inspire-
rend te zijn hoopt Kunst na kanker 
hier een steentje aan bij te dragen.

Wil jij vorm geven aan jouw emoties 
rondom kanker en hierin begeleidt 
worden? Of ben je al verder en wil jij 
je met jouw kunst verbinden, expo-
seren en bijdragen aan een goed 
doel ten bate van mensen met kan-
ker? Dan nodig ik je van harte uit om 
te reageren en vrijblijvend contact 
met me op te nemen via www.ellen-
berens@gmail.com 
www.kunstnakanker.nl
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meer groeiruimte te geven. De werkzaamheden maken het bos ge-
zonder, zorgen voor meer variatie in soorten en een hogere biodi-
versiteit. Dat alles draagt ook bij aan de beleving van de vele bezoekers 
aan de Papenvoortse Heide. We beginnen in de komende periode 
met markeren van de bomen.

Een zorgvuldige selectie
De beheerder selecteert de bomen weloverwogen en zeer zorgvuldig. 
Hij kijkt daarbij naar de kwaliteit, de potentie, de groeiplaats en de 
waarde voor bos en bezoeker. De bomen die men tijdens de dunning 
zal vellen, krijgen een oranje verfmarkering op de stam. 

Uiteraard is er bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden zorgvul-
dige aandacht voor de fl ora en fauna in de bossen. Locaties met spe-
cifi eke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburchten, roofvo-
gelhorsten, mierenhopen e.d. markeert men voor de uitvoering van 
de werkzaamheden, zodat deze daarmee behouden blijven. Op deze 
manier werkt de gemeente Nuenen heel zorgvuldig en gericht aan 
de ontwikkeling van een gevarieerd en recreatief aantrekkelijk bos.

Vragen over de werkzaamheden?
Mochten er vragen zijn over de werkzaamheden, dan kan men contact 
opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via (040) 20 66 360.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 13-10-2020 EN 19-10-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Rectifi catie week 41:
Niet verleende maar binnengekomen omgevingsvergunning: 
Spotvogelstraat 15 - plaatsen loungehoek en fi etsenhok  

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Gulberg 18 Bouwen ketelhuis 
Beekstraat 36B Plaatsen erfafscheiding 
De Beethof 3 Plaatsen dakopbouw op garage 
De Beethof 5 Plaatsen dakopbouw op garage 
De Geer 5 Verbouwen woning 
Alvershool 2A Plaatsen tijdelijke units 
Gerwenseweg 3 Verbouwen woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 39 Renoveren rijksmonument Berg 39 
Lindenhof 1 t/m 23 oneven  Plaatsen noodtrappenhuis bij  
en 2 t/m 48 even 3 appartementenblokken 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Kerkstraat 16 Uitbreiden woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 22 Onthe�  ng verbod openstelling winkel 

(AH) tussen 22.00 uur en 06.00 uur, art. 3
Winkeltijdenverordening Nuenen 2013: 
op 22 + 23 december tussen 22:00 en 
24:00 uur 

Gerwenseweg 38 Horeca cafe de Stam:    
wijziging ondernemingsvorm 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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
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Dorpsraad Lieshout welkomst-     
pakket vindt gretig aftrek

drie maanden zijn er veel nieuwe in-
woners in Lieshout komen wonen” 
geeft hij aan “en die hebben we alle-
maal bezocht met zo’n welkomstpak-
ket”. Ook geeft hij aan dat de ontvan-
gers, zonder uitzondering, allemaal 
enthousiast zijn over de tas én de in-
houd. “En daarnaast kunnen we ons 
als KBO ook meteen aan de nieuwe 
inwoners voorstellen” vult hij aan. 
“Dat doen we graag. Ook de KBO wil 
zich immers laten zien”.

Inhoud
Ook aan die inhoud wordt natuurlijk 
steeds gesleuteld. Onlangs heeft de 
lokale ondernemersorganisatie LIMO 
weer ‘een duit in het zakje’ gedaan 
door een tegoedbon voor lokale aan-
kopen toe te voegen. De inhoud van 
het pakket blijft zo up-to-date, ver-
nieuwend en dus steeds aantrekkelijk 
voor de ontvangers. Wilt u ook dat 

Ook LIMO heeft onlangs in dit pakket 
geïnvesteerd door de toevoeging van 
een tegoedbon voor lokale aankopen. 
Dorpsraad Lieshout ziet deze ontwik-
keling met veel genoegen aan: het ini-
tiatief is inmiddels prima ingepast en 
kan rekenen op steeds meer bijval én 
steeds meer blije ontvangers.

KBO
Nadat de gemeente en de Dorpsra-
den het nieuwe welkomstpakket 
hebben geïntroduceerd voor iedere 
nieuwe inwoner van Laarbeek is het 
project voor de kern Lieshout door 
de Dorpsraad Lieshout verder uitge-
werkt. Dorpsraad Lieshout heeft bijv. 
in de lokale KBO een prima partner 
gevonden om de overhandiging te 
verzorgen. Theo Pardoel van de KBO 
is daarover enthousiast, “afgelopen 

De overhandiging van een welkomstpakket is steeds weer feestelijk. Op de foto Theo 
Pardoel (l.) die de tas heeft overhandigd aan Esmee en Ralph van Stipdonk

Vragen en opmerkingen  
rond de begroting 2021
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de digitale commissievergadering van 15 oktober werd er veel 
tijd besteed aan de voorbereiding van de begroting. Wethouder Pernot 
zegde toe dat hij intern zou proberen een tabel met verschillen te produ-
ceren, ten opzichte van het vorig jaar. De Combinatie zou dat zeer op prijs 
stellen. De wethouder had ook een verklaring over de overschrijding van 
de reconstructie van de Broekdijk van 250.000 Euro. Bij de gemeente was 
een fout gemaakt voor de aanbesteding.

Klooster voor die fractie niet duide-
lijk. Kan hier nog bijgestuurd worden, 
vroeg de fractie zich af.
Voor de PvdA was de schuldhulpver-
lening niet duidelijk. Waarom alleen 
voor jongeren en niet voor de oude-
ren die ook vaak in de problemen zijn.
W70 was in afwachting van de plan-
ning van Blink. 
Over de jongeren zei Wethouder Stul-
tiëns dat in juni is besloten voor het 
onderzoek bij jongeren. Daarom loopt 
het schuldhulpverleningstraject voor 
jongeren. Ook in coronatijd leveren 
wij maatwerk, zei de wethouder.
Wethouder Pernot had vastgesteld 
dat het vastrecht voor eenpersoons-
huishoudens onevenredig zwaar is. 
Dat kan rechtvaardiger. Daarom is er 
een verlaging van de opbrengsten en 
daarom stijgen de tarieven voor an-
deren.

Volgens De Combinatie was er in 
2019 een aanzienlijk bedrag uit de re-
serve gehaald voor het Sociaal Do-
mein. Waarom staat er niets op de be-
groting van 2021, vroeg de partij zich 
af. Dat is pas realistisch begroten.
De zorgen die bij verschillende frac-
ties leefden over de verenigingen 
werden niet door wethouder Pernot 
gedeeld. Ontvangen subsidie hoeft 
niet te worden terugbetaald. Er is 
slechts een vereniging die echt pro-
blemen heeft.
Waarom moeten de burgers steeds 
meer betalen voor huisvuil als ze 
steeds meer sorteren, vroeg het CDA 
zich af. En voor de VVD telde het tota-
le plaatje van baten en lasten en dat 
is niet gunstig.
D66 zag dat er schuld met schuld ge-
financierd werd. Ook waren de be-
dragen voor de Hongerman en Het 

De gemeente zit krap bij kas
Met verbazing heb ik diverse krantenartikelen gelezen, de commissievergadering van 
afgelopen donderdag 15 oktober 2020 gezien, waarin onder andere, de begroting 
2021 werd besproken. Er dreigt in de gemeente een miljoenentekort te ontstaan, het 
voorstel van de wethouder financiën is nu om de gemeentebelastingen voor 2021 te 
verhogen. Dit is onacceptabel!
Gemeenteraad geef deze wethouder de opdracht om zijn ambities bij te stellen, bij-
voorbeeld: geen glazen dak op Het Klooster, geen nieuwbouw Hongerman maar een 
renovatie, geen peperdure ontsluiting Nuenen West!

Tina klep, Raessenshof 61, 567KG Nuenen

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

Ingezonden brieven

De begroting voor Het Klooster ligt 
vast, behoudens de invloeden van 
corona.
Voor de Hongerman ligt nog niet al-
les vast.
De wethouder zegde toe dat er een 
themaoverleg over de begroting met 
de fracties plaats zal vinden met een fi-
nancieel overzicht.

Het vernieuwde ‘welkomstpakket’ wordt volop afgenomen. De afgelopen 
tijd heeft Theo Pardoel van de KBO diverse pakketten mogen wegbren-
gen en de nieuwe bewoners welkom mogen heten. 

nieuwe inwoners met u kennis kunnen 
maken door iets in het welkomstpak-
ket te voegen? Neem dan contact op 
via info@dorpsraad-lieshout.nl zodat 
wij u hiermee op weg kunnen helpen.

Verbindende rol
Dorpsraad Lieshout ziet dit alles met 
veel genoegen aan. Het initiatief is 
door de Dorpsraad begeleid en in-
middels ingepast in de lokale, sociale 
structuur. Hiermee heeft de Dorps-
raad haar verbindende functie weer 
laten zien om initiatieven te onder-
steunen én na realisatie in te bedden 
in het dorp. Door het niet allemaal 
zelf te doen en bij zich te houden 
heeft de Dorpsraad steeds de han-
den vrij om nieuwe initiatieven te on-
dersteunen en vooruit te helpen: er 
kan dus steeds aandacht zijn voor 
vooruitgang en er kan focus gelegd 
worden op actuele zaken die nodig 
zijn om de sociale samenhang in het 
dorp Lieshout te versterken.

Komt u ook in aanmerking voor zo’n 
welkomstpakket? Geef dat dan aan bij 
uw gemeentelijke inschrijving en de 
KBO heet u dan graag, namens heel 
Lieshout, van harte welkom, met een 
persoonlijke bezorging van het pakket!
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Kinderboekenweek 2020

De Crijnsschool terug in de tijd

lentenshow, opgevoerd door leer-
krachten. Er kwamen verschillende 
liedjes van vroeger voorbij, de kinde-

Ridder Thijs opende de kinderenboe-
kenweek. Daarna presenteerden 
Chanel en Angela deze geweldige ta-

Dubbel feest      
op de Nieuwe Linde 
Vrijdag 16 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie. Op Kindcentrum 
de Nieuwe Linde klinkt volop muziek. Het is een feestelijke ochtend. En 
niet alleen omdat de Kinderboekenweek wordt afgesloten vandaag. Nee, 
er zijn twee jubilarissen die vandaag in het zonnetje gezet worden, juf-
frouw Wilry en meester Wim. 

naamswijzigingen en verhuizingen 
verder, maar ze hoort nog steeds bij 
onze Nieuwe Linde. Nog een paar 

Juffrouw Wilry werkt al veertig jaar bij 
stichting Eenbes. Vanaf 1985 werkt ze 
al voor onze school. Een aantal 

Je wordt groot op ’t Eckart
Hoe slim, onhandig, mooi, creatief, muzikaal, eigenzinnig, sportief of ver-
legen je ook bent: je wordt groot op ’t Eckart. Dat staat op onze website. 
En het vat goed samen waar wij als school voor staan. Leerlingen ontdek-
ken op het Eckart hun talenten en wij helpen hen die te ontwikkelen. Ie-
dereen levert op z’n eigen manier een bijdrage aan de school die we sá-
men maken. 

ren, maar krijgen bijvoorbeeld ook 
les in fotoshop, webdesign en 
streetart. 
Binnen het vwo is er een afdeling 
voor meer- en hoogbegaafde kinde-
ren. De vwo-leerstof wordt voor deze 
kinderen in kortere tijd behandeld. 
Daardoor ontstaat ruimte voor extra’s 
zoals de themaweken en filosofie. 

Wil je meer weten? 
Houd onze website, www.eckartcol-
lege.nl in de gaten voor mini-lessen, 
themamiddagen en meer.

Het Eckart heeft een mavo-, havo- en 
vwo-afdeling. We hebben ongeveer 
1500 leerlingen. Dat lijkt misschien 
veel, maar voor een brugklasser voelt 
de school vaak helemaal niet zo 
groot. Onze eersteklassers hebben 
namelijk hun eigen gebouw. Daar zijn 
ze elke pauze en ze kunnen er terecht 
bij hun eigen conciërge en leerlingco-
ordinatoren. We vinden het erg be-
langrijk dat onze leerlingen zich pret-
tig voelen en dat ze gezien worden.

Een kleine greep uit ons aanbod
In de eerste klas maken onze leerlin-
gen kennis met techniekonderwijs: 
voor havo en vwo is er het Technasi-
um; mavo krijgt het vak bèta-challen-
ge. Kinderen werken aan projecten 
waarin ze met realistische vragen aan 
de slag gaan. Die vragen komen bij-
voorbeeld uit het bedrijfsleven of uit 
de zorg. Na het eerste jaar bepalen 
leerlingen of ze verder willen met de 
technische vakken.

Bij Vormgeving en media kunnen 
kinderen zich op allerlei manieren 
creatief uiten. Ze tekenen en schilde-

Op woensdag 28 oktober opent      
de nieuwe jongerenhuiskamer in Het Goed

Een nieuwe jongerenhuiskamer
Medio 2018 is de jongerenhuiskamer aan de Luistruik afgebroken. Dit 
was nodig vanwege het nieuwbouwproject De Luistruik. Sinds die tijd is 
er geen vaste inloopruimte meer voor jongeren. In goed overleg met Het 
Goed is de huiskamer in een deel van hun pand gehuisvest.

Zo zijn er wekelijks sportactiviteiten 
en bestaat er ook een meidengroep 
voor 10 tot 13 jarigen.
Er worden ook incidentele activitei-
ten georganiseerd, zoals Techplay-
grounds, Fifa toernooi fornite toer-
nooi, filmplatform. Hiervoor worden 
ook andere ruimtes in Nuenen ge-
bruikt.
aBen jij tussen de 10 en 23 jaar en wil 
je samen met het jongerenwerk iets 
organiseren? Neem dan contact op. 

De jongerenwerkers, David Koppe en 
Bjorn Pinsel, zijn bereikbaar voor vra-
gen of suggesties via:
david.koppe@levgroep.nl 06-81531599
Bjorn.Pinsel@levgroep.nl 06-41037425

Lees meer op de website van de LEV-
groep: www.levnuenen.nl/lokaal-
aanbod/opgroeien-en-opvoeden/
jongerenwerk

De huiskamer is meestal twee avon-
den per week geopend, op maandag 
en woensdag van 18.30 tot 22.00 uur. 
Soms is er een activiteit op een ande-
re avond. In verband met corona-
maatregelen wordt de huiskamer 
voorlopig minder en voor kleinere 
groepen gebruikt.

Er zijn altijd jongerenwerkers van de 
LEVgroep aanwezig als de huiskamer 
open is. Ook hebben we heldere huis-
regels opgesteld die bekend zijn bij 
de jongeren. Zo wordt er geen alco-
hol geschonken en mag buiten geen 
harde muziek afgespeeld worden.

Het jongerenwerk
Het jongerenwerk van de LEV-groep 
richt zich op alle jongeren in Nuenen 
tussen 10 en 23 jaar. De jongerenwer-
kers houden contact met de jonge-
ren, signaleren problematiek en wer-
ken preventief. Zij zijn regelmatig op 
straat te vinden. Ook organiseren zij 
regelmatig activiteiten, het liefst sa-
men met de jongeren zelf.

GROEP

Mantelzorgwaardering 2020 
Gemeente Nuenen verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. 
Zij waardeert de inzet voor de medemens enorm en stelt daar een atten-
tie tegenover. U komt in aanmerking voor de waardering als u ingeschre-
ven staat bij het Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Dit geldt ook voor de 
Jonge Mantelzorgers (8 tot 25 jaar).

Per zorgvrager kan men maximaal 
één waardering aanvragen.
De mantelzorger mag buiten de ge-
meente Nuenen wonen.
De mantelzorgwaardering kunt u al-
leen ontvangen als u vóór 1 novem-
ber ingeschreven staat bij het Steun-
punt mantelzorg Nuenen.

Verstrekking 
De mantelzorgwaardering wordt 
éénmaal per jaar verstrekt.

Aanmelden voor de waardering 
Vul het aanmeldformulier in en stuur 
of mail dit naar: Steunpunt Mantel-
zorg CMD Nuenen, Berg 22c, 5671 CC 
Nuenen CA, of steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl 
U kunt zich ook telefonisch aanmel-
den bij het Steunpunt Mantelzorg 
040-2831675. Hier kunt u ook terecht 
als u nog vragen heeft.

Bent u mantelzorger? 
Wat verstaan we precies onder man-
telzorg? Mantelzorg is alle hulp aan 
iemand uit uw directe sociale omge-
ving. Mantelzorgers zijn mensen die 
langdurig en onbetaald zorgen voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende persoon uit hun 
omgeving. Dit kan een partner, ou-
der, kind, broer, zus zijn, maar ook 
een ander familielid, vriend, buur of 
kennis.

Wanneer komt u in aanmerking 
voor de mantelzorgwaardering? 
U kunt de waardering aanvragen als 
u dit jaar gedurende meer dan drie 
maanden en voor minimaal acht of 
meer uren per week (mantel)zorg 
heeft verleend. Mantelzorgers vanaf 
8 jaar kunnen zich inschrijven. 

Overige voorwaarden zijn: 
Degene aan wie de zorg wordt ver-
leend (de zorgvrager) woont in ge-
meente Nuenen.

GROEP

maanden, want voor de kerstvakantie 
neemt ze afscheid en gaat ze genie-
ten van een welverdiend pensioen. 

En dan meester Wim. Hij zit al veertig 
jaar in het onderwijs. Hij heeft diverse 
functies gehad maar staat de laatste 
jaren weer lekker voor de klas. Sinds 
2011 is hij op de Nieuwe Linde. Ook 
voor hem dus vandaag genoeg rede-
nen voor een feestje. En een feestje 
bouwen dat kunnen ze hier op 
school. Met juffrouw Wilry en mees-
ter Wim op het podium is er ruimte 
voor alle klassen. Sommigen doen 
een dansje, anderen zingen een lied, 
weer anderen houden een presenta-
tie. En dat allemaal in het teken van 
het thema ‘En Toen’, het thema van de 
Kinderboekenweek. 

Natuurlijk zijn er ook cadeaus, zowel 
juffrouw Wilry als meester Wim wor-
den verwend door de kinderen uit 
hun eigen groep 2 en groep 5. Maar 
ook de directie, de leerkrachten, Ou-
derraad en Medezeggenschapsraad 
staan in de rij met bloemen en ge-
schenkjes. Het is een gezellige och-
tend waar door de twee jubilarissen 
met een goed gevoel op teruggeke-
ken kan worden. 

Het thema van de kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’. Bij de opening op 
woensdag 30 september betraden alle kinderen via de kasteelpoorten de 
school. We zagen mooie prinsessen en ridders voorbijkomen. Alle leerlin-
gen hadden ook een toegangskaartje gekregen voor ‘Hollands got 
History’.

ren in het publiek vonden het fantas-
tisch en Ridder Martijn en Ridder 
Koen wonnen de ‘Hollands got Histo-
ry’ bokaal.
Daarna sloten we de opening samen 
af met het Kinderen voor Kinderen 
lied en de dans.

In de klassen en thuis wordt nu flink 
(voor)gelezen. Elke klas leest extra 
veel om een eigen geschiedenis tijd-
lijn bij elkaar te lezen. Deze komt in 
de klas te hangen. 

Voor de kleuters is er een heuse op-
gravingsplaats met botten in de 
zandbak en voor de hogere groepen 
is er een proeverij van kruiden. Ook 
na de Kinderboekenweek blijven we 
als leesschool natuurlijk flink doorle-
zen!
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Thema Berlijn      
in de Cacaofabriek 
Van 18 oktober tot en met eind november staat De Cacaofabriek in het te-
ken van het thema ‘Berlijn’. Na voorgaande thema’s als ‘Gum’ en ‘Alles 
Moet Anders’ heeft het programma van het Helmondse cultuurcentrum 
nu als aanleiding de Duitse hoofdstad. Leidend hierin is de expositie Ber-
lin Baustelle, waarbij veertien kunstenaars uit Berlijn te gast zijn in de ex-
positieruimte van De Cacaofabriek. 

Ook zal de film ‘Berlin Calling’ eenma-
lig te zien zijn in De Cacaofabriek. De 
hoofdrol in deze film wordt vertolkt 
door Paul Kalkbrenner, een Duitse DJ 
en producent. Hij kruipt in de rol van 
Ickarus, ook een DJ. Ickarus wordt 
blootgesteld aan de verleidingen 
van de nacht en raakt verstrikt in een 
wereld van seks en drugs. “We probe-
ren met deze film het gesprek te star-
ten over de steeds groeiende drugs-
problematiek binnen onze maat-
schappij”, benoemt Wim Strijbosch, 
programmeur pop en film van De 
Cacaofabriek. Daarnaast zal ook ‘The 
Wall’ van Roger Waters nogmaals te 
zien zijn in de filmzaal. Een prachtige 
opname van het legendarische con-
cert van de voormalig Pink Floyd 
bassist. 

Met het thematisch programmeren 
creëert De Cacaofabriek crossovers 
tussen de verschillende disciplines. 
Een onderwerp wordt zo vanuit ver-
schillende invalshoeken belicht. Het 
themaprogramma Berlijn laat zien en 
horen hoe kunstenaars, filmmakers 
en muzikanten geïnspireerd zijn ge-
raakt door deze razend interessante 
stad. “De expositie Berlin Baustelle is 
een startpunt geweest voor het 
crossover programma. Door het be-
zoeken van de verschillende pro-
grammaonderdelen krijgt het pu-
bliek een indrukwekkende ‘Berlijn 
beleving’”. 
De expositie Berlin Baustelle is gratis 
te bezoeken in deze periode. Het 
complete programma zal binnenkort 
te vinden zijn op de website:
www.cacaofabriek.nl 

Kunstenaar Bram Braam selecteerde 
de verschillende Berlijnse kunste-
naars en gezamenlijk maken zij een 
presentatie van hun werk. Naast de 
expositie zal een deel van het film- en 
muziekprogramma in het teken 
staan van Berlijn. Zo zal Wim Frans-
sen - socioloog, filmdocent en als 
gastdocent actief in Berlijn - een le-
zing geven over de stad en haar bij-
zonderheden. Wim verzorgt regel-
matig studiereizen naar de Duitse 
hoofdstad en heeft gedurende de ja-
ren zijn kennis vergaard over deze 
metropool en haar architectuur en 
stedenbouw uit de keizertijd, de the-
aters, muziekzalen en clubs uit de 
Weimar periode. Hij zoomt ook in op 
de gedenktekens die herinneren aan 
de Nazi - en DDR-tijden. 

De grote parken, de musea en de vele 
internationale festivals voor theater, 
dans, muziek en film maken Berlijn 
tot een van de ‘meest leefbare steden’ 
ter wereld. Deze lezing is een uitnodi-
ging voor een reis naar en door de 
stad. Ook zal Franssen een inleiding 
verzorgen bij de Duitse film Lola 
Rennt. De regisseur van deze film, 
Tom Tykwer, probeerde door middel 
van deze film te laten zien dat de keu-
zes die iemand maakt, en de visie van 
deze persoon op het leven gevolgen 
kan hebben op zijn of haar kansen in 
het leven. Dit wordt getoond door 
drie verschillende scenario’s rondom 
eenzelfde verhaal te creëren. Ook 
werd gebruik gemaakt van een mix 
tussen kamermuziek en techno, 
waardoor een opvallende combina-
tie ontstond. 

vr 23 okt t/m vr 13 Nov

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

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

SONGS FOR WHILE I’M AWAY    28 OKT
Documentaire over Phil Lynott van Thin Lizzy

BULADO  NU
Goudenkalf winnaar voor beste film

THE REAL THING STORY      V.A. 29 OKT
De eerste ‘zwarte’ band die een nr 1-hit scoorde

Expo

podium

film

 T/M 29 NOV

zo 08 nov 16:00u
Bandeville 
THE MUSIC OF WILLY DEVILLE

vr 13 nov 20:30u
Brother Moon 
VOLLE MAAN

zo 15 nov 15:30u
Sister Luck  
A DUTCH TRIBUTE TO THE BLACK 
CROWES 

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 23 OKT T/M VR 11 DECVR 23 OKT T/M VR 11 DEC

THEATERSPEELHUIS.NL

DI 27 OKT  16:00 & 20:150u DANS

LEINEROEBANA 
SOLAS

WO 11 NOV  19:00u TONEEL

STORMKAMER
De Ontmoeting met de Verwarring

DO 12 NOV  16:00 & 20:15u TONEEL

EEN LEVEN SAMEN  
Als je elkaar iedere dag opnieuw ontmoet 

VR 20 NOV   20:15u TONEEL

HANS EN JULIEN CROISET     
Beneden de Rivieren

DI 01 DEC 19:00u DANS

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 02 DEC 20:15u BEELDEND THEATER

JAKOP AHLBOM COMPANY    
Vielfalt

VR 04 DEC 19:30u MUZIEKMUZIEK

POSTMEN    
Zo goed als nieuw

ZO 06 DEC 15:00u KLASSIEK

BERLAGE 
SAXOPHONE QUARTET    
New Light on Goldberg

WO 09 DEC 19:00u CABARET

NABIL AOULAD AYAD  
Absurd

DO 10 DEC 20:15u KLASSIEK

MAGNE V.D. BERG 
& RENÉ VAN ’T HOF    
Desiree

ZA 12 DEC 19:00u CABARET

BASTIAAN RAGAS  
Lang zal je leven

WO 16 DEC 20:15u TONEEL

HET ZUIDELIJK TONEEL 
BERLIN – True Copy

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Een bijzondere luister-  
ervaring in het Van Goghkerkje
Een marimba, een vibrafoon en twee enthousiaste musici. Dat waren de 
ingrediënten waarmee door Cultuur Overdag op zondagmiddag 18 okto-
ber aan een klein maar aandachtig publiek een bijzondere luistererva-
ring werd geboden. De twee enthousiaste musici waren Peter Bansberg 
(marimba) en Arjan Roos (vibrafoon), gezamenlijk optredend onder de 
naam Palissander Marimba Duo. 

rol. Het enthousiasme over hun optre-
den als duo sprak zowel uit hun per-
formance alsook uit de toelichting die 
ze daarbij gaven. Het publiek waar-
deerde dat dan ook met een stevig 
applaus en een geïnteresseerd luiste-
ren na afloop van het concert waar 
nog meer verteld werd over de ma-
rimba. Het was een mooi concert op 
een herfstige zondagmiddag. 

Op vrijdagavond 30 oktober zal op-
nieuw muziek klinken in het Van 
Goghkerkje. Dan treedt Anna Karnovs-
ka, op de piano begeleid door Olga de 
Kort, op. Zij nemen u mee op een mu-
zikale reis door steden en landen in 
Europa. Meer informatie over dit con-
cert is te vinden op de website:
www.cultuuroverdag.nl 

Waarom het duo zo heet, werd dui-
delijk toen Peter een glasheldere uit-
leg gaf van de eeuwenoude ont-
staansgeschiedenis van de marimba, 
waarvan de toetsen uit palissander-
hout zijn vervaardigd. 

Peter en Arjan brachten, met de vir-
tuositeit die het bespelen van de ma-
rimba en vibrafoon vereist, een boei-
end en gevarieerd programma. Ge-
heel instrumenteel en dwars door de 
muziekgeschiedenis lopend: van 
Bach via Schumann naar de Beatles 
alsook prachtige tangomuziek van 
Piazzolla met tot slot nog een jazzy 
nummer. 

De achtergrond van de gekozen mu-
zieknummers werd kort en to the 
point door de musici toegelicht. De 
klankkleur van beide instrumenten 
gezamenlijk was zo vol dat de toe-
hoorder, in het kleine kerkje met de 
mooie akoestiek, zich er als het ware 
in opgenomen voelde. En dat was 
inderdaad een bijzondere luisterer-
varing. 
Peter en Arjan vertelden dit soort op-
tredens erg graag te doen, omdat ze 
dan als leidende professionals eens 
op de voorgrond muziek kunnen spe-
len. Want doorgaans spelen ze als pro-
fessioneel slagwerkers in een orkest. 
Op zichzelf ook prachtig om te doen, 
maar toch meer in een begeleidende 

Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen presenteert: 

‘Sinterklaas Drive-inn’ 
De steeds veranderende situatie rondom het coronavirus houdt ook het 
bestuur van de Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen flink bezig. Helaas 
laten de huidige maatregelen het niet toe om een uitgebreide intocht en 
sinterklaasfeest te organiseren. Wij willen als bestuur toch de mogelijk-
heid bieden dat kinderen de Sint in Nuenen kunnen verwelkomen. Na 
flink wat uurtjes denkwerk hebben wij een coronaproof-Sinterklaasplan 
opgesteld. Middels dit artikel willen wij jullie vast informeren. 

Inn inclusief een tijdsblok dat we 
voor u gereserveerd hebben. U kunt 
zelf geen tijd aangeven, u wordt in-
gedeeld. Op de uitnodiging die u van 
ons ontvangt staat de locatie van de 
Drive-Inn en de aanvullende infor-
matie vermeld. 
Belangrijk voor nu om te vermelden 
dat u met de auto dient te komen (tij-
dens het bezoek blijft men allen in de 
auto zitten, men mag wel een raam-
pje open draaien). Fietsers, voetgan-
gers e.d. worden niet toegelaten tot 
de Drive-Inn. Verder heeft u ook al-
leen maar toegang met een geldig 
toegangsbewijs, dus zonder toe-
gangsbewijs heeft het ook geen zin 
om te komen. Hier zal namelijk op 
gecontroleerd worden. Er is maar een 
beperkt aantal plaatsen voor de 
Drive-Inn beschikbaar. Dus zorg dat u 
snel een plaatsje bemachtigt. 
Houd onze Facebookpagina en web-
site in de gaten voor eventuele up-
dates die wij zullen communiceren. 
Voor aanvullende vragen of informa-
tie neem even contact met ons op via 
info@sinterklaasnuenen.nl of 06-
20957959. Wij hopen dat u ondanks 
de omstandigheden toch een fijne 
Sinterklaas tegemoet gaat. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur & Werkgroep 
Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen 

Vooraf willen wij benadrukken dat de 
stichting in nauwe samenwerking 
met de Gemeente Nuenen de om-
standigheden nauwlettend in de ga-
ten houdt. Het gehele evenement 
rondom de intocht is daar nog steeds 
ONDER VOORBEHOUD. Via onze web-
site en Facebookpagina zullen wij 
steeds het laatste nieuws kenbaar 
maken. 

Wij presenteren voor u: De Sinter-
klaas Drive-Inn Feeststraat 
Op zondag 15 november kunt u met 
de auto naar Sinterklaas komen. Het 
is een drive-inn, dus dat betekent dat 
je tijdens het gehele bezoek in de 
auto dient te blijven zitten. Hieronder 
leggen wij stapsgewijs uit hoe je aan 
deze leuke activiteit deel kunt ne-
men. 
Op de website van Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen (www.sinter-
klaasnuenen.nl) kun je een inschrijf-
formulier downloaden. Dit inschrijf-
formulier dient men volledig in te 
vullen (gegevens worden gebruikt 
voor het Bron & Contactonderzoek 
vanuit de GGD). Deze gegevens heb-
ben wij als bestuur ook nodig voor 
het maken van de planning. 
Deze Drive-Inn brengt een aantal ex-
tra kosten met zich mee die wij nor-
maal niet hebben. Daarom vragen 
wij een kleine bijdrage van € 2,- per 
kind voor onze stichting. Mocht het 
Sinterklaasfeest toch niet door kun-
nen gaan vanwege de landelijke 
maatregelen dan hopen wij dat u dit 
geld als een donatie aan onze stich-
ting wilt zien. Het volledig ingevulde 
formulier levert u, samen met het in-
schrijfgeld, in op de Jacob Catsstraat 
12 te Nuenen. Graag gepast betalen 
en het formulier samen met het in-
schrijfgeld in een envelop door de 
brievenbus doen. 
U kunt zich inschrijven tot en met za-
terdag 7 november. U ontvangt van 
ons een uitnodiging voor de Drive-

Scene uit een   
supermarkt
Onlangs nam ik een croissantje zonder 
tang
Want voor corona ben ik niet zo bang
Wel voor de gemondmaskerde man die 
naast me stond
Hij zei onmiddellijk wat hij daarvan vond

Al scheldend kwam hij me achterna
Wat hij zei ga ik niet herhalen
Blablablablablablablablablabla
Snel ging ik mijn boodschappen betalen

Joke van Overbruggen©

Zondag 25 oktober

IVN (Kids) doe-het-zelf-  
wandeling paddenstoelen
Jammer genoeg kunnen door de aangescherpte coronamaatregelen de 
paddenstoelenwandelingen onder begeleiding van natuurgidsen van 
IVN Nuenen niet doorgaan dit najaar. Gelukkig hebben we een andere 
vorm gevonden: een doe-het-zelf-paddenstoelenwandeling die je loopt 
met je eigen huishouden of maximaal 4 personen.

Neem een klein spiegeltje mee. Hier-
mee kun je onder de paddenstoelen 
kijken zonder ze te beschadigen. 

Het kan zijn dat je onderweg een van 
onze natuurgidsen tegenkomt, maar 
zij lopen niet met groepjes mee. Kijk 
trouwens uit voor mountainbikers 
die hier en daar de route kunnen 
kruisen en houd voldoende afstand 
van andere bezoekers van het na-
tuurgebied. Tussen 17.30 en 18.00 
uur wordt de uitgezette route weer 
opgeruimd, dus kom niet te laat.
Heb je nog vragen? Mail deze dan 
naar ivnnuenen@gmail.com of kijk 
op de website voor meer informatie.
www.ivn.nl/nuenen

Op zondag 25 oktober kun je vanaf 
10.00 uur op eigen gelegenheid pad-
denstoelen ontdekken op het Steen-
oventerrein in Nuenen. Zet je fiets of 
auto bij de poort aan het einde van 
de Parallelweg (naast het spoor) en 
ga naar het startpunt direct na de 
poort. Hier vind je informatie over de 
route, die met duidelijke IVN-bordjes 
is uitgezet op het terrein. We stellen 
het op prijs als je bij het startpunt in-
vult met hoeveel personen je de rou-
te loopt, zodat we aan het einde van 
de dag weten hoeveel mensen zijn 
geweest.

Gebruik je smartphone!
Onderweg vind je hier en daar infor-
matie over paddenstoelen: op papier 
of via een QR-code. Met de iPhone 
scan je die gewoon met je camera. 
Voor Android-toestellen is hier een 
aparte app voor nodig. 

Tips:
Installeer van tevoren de (gratis) app 
Picture Mushroom, die eenvoudig 
paddenstoelen herkent.
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LINDEBLAADJES

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

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.

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

TE KOOP GEVRAAGD:
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

Pedicure: Alta Grace 
Ik kom ook aan huis! 
Tel: 06-50571183.

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

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

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

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

www.lineo.nl

www.audiotvcentrum.nl

Specialist op het gebied 
van beeld en geluid voor 
uw gehele woning.

www.sfeerhaardendekempen.nl www.vanrijswijck.nl

Aannemer voor de realisa-
tie van de bouw en 
verbouw van uw woning. 

Exclusieve interieurs 
en designmeubelen.

www.margry-arts.nl

Architect die luistert naar 
uw wensen en deze 
vertaalt naar de 
perfecte tekening.

Uw toonaangevend 
leverancier van haarden 
en kachels met persoonlijk 
en vakkundig advies.

CONTACT
Website: www.compleetwonen.nu
Mail: info@compleetwonen.nu

Moderne tuinarchitectuur 
als basis van een strakke tuin

www.stooptuinen.nl www.loomanskeukens.nl

Luxe, hoogwaardige binnen- 
en buitenzwembaden. 

www.compasspools.nl

Keukens die perfect 
aansluiten op uw levensstijl, 
uw interieur en uw wensen.

B E T R O U W B A R E   P A R T N E R S   I N   D E   R E G I O

Met de samenwerkende partners van 
Compleet Wonen bent u verzekerd van de 
beste ondersteuning bij het realiseren van uw 
woonwensen.  

Bij de realisatie van uw nieuwe woning, grote 
of kleine verbouwing, komt vaak meer op u af 
dan u van tevoren had bedacht. Informatie 
inwinnen, keuzes en beslissingen maken. 
U bent de schakel tussen wensen en mensen.

En juist die communicatie is van het grootste 
belang. De samenwerkende partners van 
Compleet Wonen communiceren niet alleen 
met u, maar ook met elkaar.
Hierdoor kunt u sneller keuzes maken en bent 
u ervan verzekerd dat uw beslissingen op de 
juiste wijze worden doorgevoerd in het 
gehele traject.

U maakt uw persoonlijke voorkeuren kenbaar 
bij de afzonderlijke partners van Compleet 
Wonen. 

Daarna maken de partners gebruik van 
elkaars expertise en ondersteuning om het 
uiteindelijk gewenste resultaat te bereiken. 

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

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

*

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)

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

ROND 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 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, Nuenen.
20.00 uur Kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

18 oktober t/m 29 november
‘Berlijn’

Cacaofabriek, Helmond

t/m zaterdag 24 oktober
Collecte Stichting Collecteplan 

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

 Locatie: Nuenen

25 t/m 31 oktober 
Collecte Diabetes fonds

Zondag 25 oktober
10.00 uur IVN (Kids) 

doe-het-zelf-wandeling paddenstoelen
bij de poort aan het einde van de Parallelweg 

Woensdag 28 oktober
Opening nieuwe jongerenhuiskamer.

in Kringloopwarenhuis Het Goed

Vrijdag 30 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Anna Karnovska 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

1 t/m 7 november
Collecte Alzheimer Nederland

Maandag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering 

nieuwe St. Clemenskerk te Gerwen

8 t/m 14 november
Collecte Het gehandicapte kind

Zondag 8 november
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Van Goghkerkje Intiem - PYURE | Kiezelsteen
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Dinsdag 10 november 
Mantelzorgdag

15 t/m 21 november
Collecte van het Nationaal MS Fonds

Zondag 15 november
Sinterklaas Drive-Inn

Nuenen
www.sinterklaasnuenen.nl

Maandag 22 t/m zaterdag 28 november
Collecte Leger des Heils

30 november t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie

Nuenen c.a.

Het leven is mooi in al haar facetten, 
genieten zit hem in de kleine dingen!

Onze liefdevolle moeder, schoonmoeder en oma heeft het leven losgelaten. 
Een leven waar ze volop van genoten heeft en waarin ze veel voor anderen 
heeft kunnen betekenen.

Marijke Jansen-Spaargaren
echtgenote van 

Herman Jansen† 

✩Amsterdam, 17 november 1941 †Geldrop, 14 oktober 2020

 Hurwenen: Gea Jansen en Mat Verkoelen
  Guido en Linda 
  Yannick

 Rosmalen: Nichon Frazer-Jansen en Jurgen Frazer
  Lisanne en Stefan 
  Hester 
  Femke

Correspondentieadres
Nichon Frazer-Jansen
De Zonkade 57
5247 MP Rosmalen

Grote woorden, kleine gedachten.
Put kracht uit wat je nu nog hebt,
dan worden de kleine gedachten vanzelf groot. 

Wat heb je gestreden. Wat was je moedig. We hebben afscheid moeten 
nemen van onze kanjer, een mooi mens. De goede herinneringen laten 
ons glimlachen. We zullen je heel erg gaan missen.

Anke Göttgens
Anna Wilhelmina Hubertina

 Sittard, 12 augustus 1953                      † Nuenen, 16 oktober 2020 

Marcel 
Nicole en Kevin 
   Liara en ♥ 

Correspondentieadres:
Beekhoek 12
3791 RL Achterveld

De afscheidsdienst van Anke vindt op woensdag 21 oktober in 
besloten kring plaats.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur: vie-
ring, stilteviering, voorganger pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 25 oktober 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastoraal werker P. Peters. 
Zondag 25 oktober 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastoraal werker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur: Ma-
rietje van Rooij - Kooijmans.
Zondag 25 oktober om 09.30 uur en 
11.00 uur: Johannes Donkers (vanwe-
ge verjaardag); Truce en Herman 
Campman - Heuijerjans; Harrie van 
den Boomen; overleden ouders van 
de Kerkhof - van Geffen; Janny en Ti-
nus van Heesch; Martien van de Kerk-
hof; Bert van de Kerkhof en allen die 
ons dierbaar zijn; overleden ouders 
Cees van Laarhoven (vanwege ver-
jaardag) en Gertrude van Laarhoven - 
Dacus; Harry van Dijck; Anna Maas - 
Pijnenburg. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 oktober 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Overleden familie De Groot - Vrijal-
denhoven.
H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 oktober 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar .

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers - Aalders.

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

De kerkdienst van zondag 25 oktober 
staat geheel in het teken van Afrika. 
Via onze werkgroep ZWO zijn er di-
recte verbindingen met projecten in 
Afrika. U kunt in de dienst Afrikaanse 
muziek horen en videobeelden zien 
over het werk in Afrika. Het leidende 
thema is ‘Delen is verbinden’. Voor-
ganger in de dienst is ds. Marlies 
Schulz. Vanaf 10.00 uur kunt u via 
livestream de dienst volgen, maar u 
kunt ook in De Regenboog de dienst 
meebeleven. Opgave en aanmelding 
daarvoor via de website. De collecte 
is voor het project in Kenia. 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 22 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 23 oktober. 07.15 uur H. Mis, 
H. Antonius Maria Claret, bisschop en 
belijder.
Zaterdag 24 oktober. Feest van de H. 
aartsengel Rafaël. 09.00 uur H. Mis. 
Zondag 25 oktober. Feest van Chris-
tus Koning. 08.00 uur gezongen 
Hoogmis; gedachtenis van 21ste zon-
dag na Pinksteren. Na de H. Mis volgt 
het H. Lof met toewijding van de we-
reld aan het H. Hart van Jezus.
Maandag 26 oktober. 18.30 uur H. 
Mis.
Dinsdag 27 oktober. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 28 oktober. 07.15 uur H. 
Mis, H. Simon en Judas, apostelen.

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').

Lambertus Concerten   
presenteert:

Florens Ensemble 
met muziek uit 
Shakespeares tijd
Omdat de beschikbaarheid van de 
locatie van het concert van het Flo-
rens Ensemble op zaterdag 24 okto-
ber nog onzeker is, en de tijd dringt, 
heeft Lambertus Concerten besloten 
om het concert door te schuiven naar 
29 november 2020. 
Het Florens Ensemble treedt op in de 
Raadszaal van Kasteel Helmond, Kas-
teelplein 1 in Helmond. Op het pro-
gramma staat muziek uit de tijd van 
Shakespeare, o.a. van John Dowland. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 8,- tot 
€12,50.
Meer info en reserveren op: www.
lambertusconcerten.nl. Dit concert is 
mede mogelijk gemaakt door het 
Fonds Podiumkunsten.

Zelfhulpgroep 
voor mensen met 
� bromyalgie zoekt 
een tweede   
contactpersoon! 
De zelfhulpgroep voor mensen met 
fibromyalgie in Eindhoven zoekt een 
tweede contactpersoon om samen 
een lotgenotengroep op te starten. 
Het thema fibromyalgie staat in deze 
groep centraal en samen zijn jullie 
kartrekkers van deze groep. Je deelt 
jouw ervaringen rondom fibromyal-
gie en vindt (h)erkenning, steun en 
begrip bij elkaar. Daarnaast bewaak 
je het groepsproces en ben je aan-
spreekpunt voor onze organisatie en 
mensen die zich aanmelden voor de 
fibromyalgiegroep. 
Voor meer informatie over de zelf-
hulpgroepen kun je kijken op onze 
website: www.zelfhulpnetwerk.nl of 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl / 
040-2118328.

Verloren: bril
Verloren: bril op sterkte, montuur 
bruin gevlekt met paarse pootjes.
Omgeving: centrum. Tel. 040-2835434 
/ 06-33723609.
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 43

Horizontaal: 1 vrucht 6 deel v.h. oor 11 als onder 12 verlies 14 klein kind 16 loodrecht 
18 gebouw in Amsterdam 19 ondergrondse 21 parasiet 22 lengtemaat 24 vergrootglas 
25 hevig 26 watervlakte 27 zeehond 29 soort hert 30 strelen 32 kweken 34 zangnoot 
35 slee 37 tropische hagedis 40 daareven 44 Turks bevelhebber 46 water in Utrecht 
47 kookgerei 48 wees gegroet 50 rustteken 52 snedig 54 tijding 55 reptiel 57 bijbelse fi guur 
58 afkeer 59 uitroep van pijn 60 huidaandoening 63 de dato 64 snack 65 Europese vrouw.

Verticaal: 1 zuivelproduct 2 uiting van verdriet 3 schel 4 en dergelijke 5 helder en kalm 
6 lange reeks 7 circa 8 vleesgerecht 9 insecteneter 10 moes 11 herfstbloem 13 knaagdier 
15 metaal 17 echtgenoot 20 losgerafelde draad 22 honingdrank 23 strafwerktuig 26 patiënt 
28 wit 31 vlaktemaat 33 roem 36 betaalplaats 37 avondkleding 38 inkeping 39 eiergerecht 
40 wapen 41 wilde haver 42 opdracht 43 kunstuiting 45 voorspoed 49 toestand van rust 
51 in het jaar 53 huid 54 gier 56 zot 58 populaire groet 61 voorzetsel 62 Open Universiteit.

Z A N I K E N C H A S S I S

U S E I N O K E R T

I K L E E R E R E N K O

D O P S E N G R E R F

M O M S L O O P E V A

T K P A L R R A G K K

O O I L O E M P I A G E I

N M N E E A E L F L P

M I N P S A L M L E I

O E R W A L A D E N S

P R B I E R M A A G G T

E L E E P C L I P U

N A T U R E L V E I L I N G

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

Oplossingen wk 42
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

BALLETDANSER

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.

AFVLAGGEN
ALRAS
ATJEH
ATTENT
BAKEN
BALIE
BAZIN
BIVAK
COPYRIGHT
DIMENSIE
DONUT
EETKEUKEN
FESTIVAL
HANDKUS
KAKELVERS
KNEUS
KOGELLAGER
KRAAL
LASER
LEGIO
LORGNET
MALAGA
NODIG
OPOFFEREN
PAGANINI
PAKKING
PATMOS
PRESENTJE
RUMBA
SCHICHT
SMEERPOETS
SPEUREN
TENDENS
TOONBEELD
TREIN
VAKJE
VATEN
VEILIG
VERDEDIGER
VERJAREN
VINVIS
VOEDSEL

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 41, Dhr. H. Schoenmakers.

Nieuw! Ergotherapie Kwiek
Naast geriatriefysiotherapie en fysiotherapie aan huis 
biedt Fysiotherapie Kwiek vanaf heden ook ergothera-
pie aan in Nuenen. Sofia Rodrigues Corralero is daarom 
als ergotherapeut, gericht op ouderen, onderdeel van 
ons team geworden. Een perfecte wisselwerking met 
onze fysiotherapeuten die zich al richten op ouderen 
en volwassenen met een chronische aandoening.

Ergotherapie gericht op zelfstandigheid
Wanneer dagelijkse activiteiten niet meer naar wens 
kunnen worden uitgevoerd, kan de ergotherapeut 
helpen om problemen op te lossen of te verminderen. 
Het gaat om praktische zaken zoals problemen met 
douchen, aankleden, koken, huishoudelijk werk, het 
uitoefenen van hobby’s. Tijdens de ergotherapie kun-
nen mogelijkheden voor het verplaatsen binnen- en 
buitenshuis worden bekeken zoals het trainen met 
een aangepaste fiets, scootmobiel of rolstoel. Ook op 
het gebied van woningaanpassingen en hulpmidde-
len kan de ergotherapeut adviseren. Tijdens een tra-
ject wordt ook gedacht aan het geven van instructies 
en adviezen aan de mensen om u heen, daar waar dit 
van belang is voor de dagelijkse ondersteuning.

Ergotherapie Kwiek is er voor volwassenen en oude-
ren die zo lang mogelijk zelfstandig en veilig willen 
functioneren. Sofia komt voor de behandeling graag 
aan huis omdat ergotherapie op de plek waar u het 
probleem ervaart vaak het meest effectief is.
Ergotherapie wordt binnen de basisverzekering ver-
goed voor minstens 10 uur per kalenderjaar.

Wilt u begeleiding en advies van de ergotherapeut? 
Sofia Rodrigues Corralero is bereikbaar op 06 271 953 
67 en via sofia@ergotherapiekwiek.nl

Ellen Raessens en Sofia Rodrigues Corralero

Nieuw bestuur     
voor stichting MOV
Ruim 20 jaar heeft Stichting MOV uit Eindhoven en Nuenen zich inge-
spannen om jonge meiden in NO-Kenia in de schoolbanken te helpen. 
Meer dan 300 meisjes hebben een opleiding aan de middelbare school 
genoten en een deel vervolgde de studies aan hogeschool of universiteit. 
Een aantal meiden heeft inmiddels werk, bijvoorbeeld in het onderwijs, 
de publieke sector of als zelfstandig ondernemer, maar een groot deel 
ook niet. Daarom gaat de MOV zich vanuit Nederland meer toeleggen op 
werk, terwijl de partnerorganisatie I-GET in Nairobi en Isiolo zich concen-
treert op onderwijs. De eerste projecten lopen inmiddels: chickenfarms, 
imkers, fruitbomen en projecten rond wegenbouw, elektronica en ‘tiny 
forests’ liggen op de tekentafel.

Bisschoppelijke onderscheiding
Het nieuwe MOV-bestuur werd afge-
lopen weekend ingehuldigd in de 
Thomaskerk in Eindhoven. Speciaal 
voor deze gelegenheid deed de Bos-
sche bisschop G. de Korte de dienst en 
verleende een bisschoppelijke onder-
scheiding aan dhr. Ferd Pasteels, MOV-
lid van het allereerste uur en sinds en-
kele maanden 100 jaar jong!
Het nieuwe MOV-bestuur bestaat uit 
Carla van Thiel-Mutsaerts, Esther 
Goossens en Nuenenaren Greet de 
Bruijn en Don Croonenberg, bijge-
staan door specialisten in Nairobi en 
Isiolo County. 

Meer weten? Ga naar de website 
www.stichtingmov.nl
Blijf ons steunen! 

Een bredere koers naar 
een betere toekomst
Help Keniaanse meisjes van school naar werk

Met steun van de MOV is in Kenia door onze lokale partners een 
nieuwe organisatie opgezet om arme meisjes onderwijskansen 
te geven: I-GET (Isiolo Girls Education Trust). In de toekomst blijft 
de MOV met deze organisatie samenwerken.

Een schooldiploma betekent helaas nog geen werk. De werkloos-
heid in de regio onder jongeren tot 30 jaar ligt rond de 60%. Daar-
om spant de MOV zich sinds 2018 samen met de lokale overheid 
en andere organisaties in om meer meisjes aan een baan te 
helpen. Wij zetten zelf projecten op en werken samen met o.a. 
The Signify Foundation (Amsterdam), Manpower (Nairobi, Kenia), 
lokale overheden, vee/landbouwdeskundigen en stamoudsten. 
We steunen de jonge vrouwen bij het opzetten van hun eigen 
bedrijfje. De ideeën komen vooral uit het betreffende gebied, 
aangevuld met expertise en advies van diverse supporters.

U helpt Borana-meisjes met een opleiding 
en werk naar een betere toekomst!

www.stichtingmov.nl

Huidige projecten 

•  8 meisjes op 
Highschool

•  Kippenfarms
19 jonge vrouwen uit
Isiolo, Merti en Garfassa 
zetten samen 
3 kippenfarms op. 

•  Imkergroepen
Drie groepen van 
elk vijf meisjes, uit 
GarbaTulla, Merti en 
Muchuro, worden 
opgeleid tot imker.

20 jaar onderweg

Blijft u ons steunen? 
Wilt u donateur worden?
Of ons op een andere manier steunen?

Kijk voor meer informatie 
www.stichtingmov.nl

IBAN: NL23 INGB 0002 9777 00 
t.n.v. stichting MOV, Eindhoven

Stichting MOV | Help Keniaanse meisjes van school naar werk | Eindhoven-Nuenen
• Zelfstandig inkomen   • Gendergelijkheid   • Gebiedsversterking 
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Don Croonenberg en Greet de Bruijn

Tussenstand in Nuenen c.a.

Verkiezing horeca 
gaat ondanks  
lockdown verder
Ondanks de lockdown voor de Hore-
ca, gaat in Nuenen c.a. de verkiezing 
van de Nederlandse Horeca Prijzen 
door waar deze gebleven was. Name-
lijk bij de bekendmaking van de 1e 
tussenstand. De stemfase van deze 
verkiezing was al in volle gang toen 
eerder deze week de maatregelen af-
gekondigd werden. Na overleg met 
een groot aantal horecaondernemers 
is besloten om de verkiezing af te ma-
ken. Juist omdat horeca-onderne-
mers een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Bekijk de tussenstand op 
www.horecaprijzen.nl/tussenstan-
den-gemeente.

Waarom gaat de verkiezing verder 
ondanks de lockdown?
De verkiezing is, nu nog meer dan 
ooit, een kans voor horecaonderne-
mers om zichtbaar te blijven en voor 
de gasten de kans om hun favoriete 
horecagelegenheid te steunen en 
een hart onder de riem te steken 
door middel van een stem. Ondanks 
dat het kabinet heeft besloten om de 
horeca te sluiten, gaat de verkiezing 
Nederlandse Horeca Prijzen daarom 
nog steeds door, juist nu.
Er kan nog tot en met 11 november 
worden gestemd in via www.horeca-
prijzen.nl. Stemmers mogen maxi-
maal 1 keer per categorie een stem 
uitbrengen op hun favoriete horeca-
gelegenheid. Bij het stemmen mo-
gen de gasten van de deelnemende 
horecagelegenheden cijfers geven 
voor onder meer de prijs/kwaliteit-
verhouding en klantvriendelijkheid.

Tot het einde van de stemperiode zal 
er wekelijks een tussenstand worden 
gepubliceerd op www.horecaprijzen.
nl/tussenstanden. Na de stemronde 
in worden de winnaars van de ge-
meente bekend gemaakt. De horeca-
ondernemers kunnen zich ook aan-
melden om in aanmerking te komen 
voor de landelijke vakjuryprijzen. De 
uitvoering van de verkiezing is in 
handen van Vote Company.

Een koffieloze zondag in oktober

Tijd voor inspiratie, herfst, 
rust en loslaten....
Door Nannie van den Eijnden

Op uitnodiging van Quirine de Natris deed ik zondagmorgen voor het 
eerst mee aan een cacaoceremonie. Ik werd gevraagd twee tot drie uur 
van tevoren niets te eten of te drinken, vooral geen koffie. En als fervent 
Italiëliefhebber is dat nu juist mijn ochtendritueel... een perfecte cappuc-
cino maken, con tanto amore.

Ik laat dat ritme achterwege, met ge-
mak zelfs, en ben blij opgestaan. Het 
is een mooie, zonnige herfstdag, de 
lucht is knisperend fris. De dag voor 
de ceremonie heb ik - bij wijze van 
voorbereiding - een flinke wande-
ling gemaakt door weer en wind, ge-
wapend met stormparaplu, en ben 
ik heerlijk leeg gewaaid. Na een har-
telijke ontvangst legt Quirine uit wat 
we deze zondagochtend gaan doen. 
We drinken 42 gram pure cacao van 
biologische teelt uit Guatamala. 
Deze wordt bereid als thee met ho-
ning, kaneel en cayennepeper. Daar-
na geeft ze een geleide meditatie.

Cacao blijkt gezond
Deze cacao is bitter en bevat allerlei 
stofjes die goed blijken te zijn voor je 
immuunsysteem, zoals antioxidan-
ten (waaronder flavonoiden), mine-
ralen (ijzer, zink, chroom en magne-
sium) en tryptofaan; deze stof geeft 

je serotoninegehalte een boost, 
waardoor je je blij gaat voelen. Sero-
tonine is één van onze belangrijkste 
gelukshormonen en maakt je li-
chaam van deze neurotransmitter 
niet voldoende aan, dan kun je last 
krijgen van angst, depressie en sla-
peloosheid.

We drinken het glas koude cacao-
thee in ons eigen tempo leeg en la-
ten ons door Quirine meevoeren. Zij 
laat zich door haar intuïtie leiden. 
Haar woorden, stem, de klankscha-
len en muziek maken deze ochtend 
tot een bijzondere. Mijn hart en intu-
itie gaan helemaal open, als een 
bloem vanuit de knop en mijn hele 
hartstreek vult zich met een intense 
warmte tot ver in mijn lichaam. Mijn 
creativiteit begint te stromen en het 
ene na het andere idee valt me in. 
Gelukkig heb ik pen en papier bij de 
hand…

Persoonlijke ervaring
Wat je ervaart tijdens deze ceremo-
nie, is voor iedereen uniek en per-
soonlijk. Je hebt je eigen waarne-
ming, inzichten en waarheid. Quiri-
ne drukt ons op het hart trouw te 
zijn aan onszelf en te luisteren naar 
ons lichaam. Na afloop is er ruimte 
voor het delen van ervaringen, maar 
dat hoeft niet. Het valt me op dat ie-
dereen een veel zachtere uitstraling 
heeft, niet alleen in het gezicht maar 
over het hele lichaam. We nemen 
hartelijk afscheid en wensen elkaar 
een fijne zondag. Die kan niet meer 
stuk!

Kijk voor de cacaoceremonies en an-
dere evenementen op de website 
www.lichtwerkers.net
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HSCN Aspiranten 2 Kampioen!
Vorige week zette de regering een streep door praktisch alle competities 
in de strijd tegen het coronavirus. Maar net voor die mededeling waren 
de Aspiranten 2 van Honk- en SoftbalClub Nuenen (HSCN) al overtuigend 
kampioen geworden. Officieel telde de competitie nog twee wedstrijden, 
maar die hadden de jongens en meiden van het team al niet meer nodig 
om zich te kronen tot kampioen van 2020! 

hielen gezeten door Starlights en 
MULO. De kampioenswedstrijd was 
uit tegen Starlights. Het enige team 
waar ze punten hadden laten liggen. 
Vooraf werd ingeschat dat dit een su-
perspannende wedstrijd zou wor-
den. Niets was minder waar. Nuenen 
won overtuigend en met grote over-
macht: 3-25, een echte kampioen 
waardig. 
De bedoeling was om de week erna - 
tijdens de laatste thuiswedstrijd - het 
kampioenschap coronaproof te vie-
ren. Maar toen zette de regering dus 
een streep door praktisch alles. He-
laas geen feestje dus voor de jongens 
en meiden van de Aspiranten 2. De 
coaches hebben dit feestelijke feit 
natuurlijk nog wel even benadrukt 
voor het team, want kampioen word 
je niet ieder jaar. Alle spelers hebben 
een leuke honkbalkaart van zichzelf 
gekregen en een mooie trui. Hopelijk 
herinnert hen dat nog lang aan dat 
bijzondere kampioensseizoen dat 
zonder de bevlogen leiding van de 
coaches Erik, Karlijn en Rianne niet 
mogelijk was geweest.

De honkbalcompetitie loopt officieel 
van maart tot en met oktober. Maar 
vanwege corona begon de competi-
tie dit jaar later en op een andere ma-
nier. Het was dus een beetje een rare 
start van het seizoen. Dat gold zeker 
ook voor het Aspiranten 2 team van 
HSCN. Een samengesteld team, waar-
van verschillende spelers al wel eer-
der met elkaar hadden samenge-
speeld. Maar nog nooit op deze ma-
nier als team. 
Na een paar aftastende trainingen 
hadden de negen jongens en twee 
meiden de klik met elkaar gevonden 
en gingen ze als een speer! Wedstrijd 
na wedstrijd werd gewonnen, zowel 
uit als thuis. Waarbij de wedstrijd te-
gen MULO uit Helmond een absoluut 
hoogtepunt van teamspirit was. Met 
3-0 stond het Nuenense team achter 
na de tweede inning, maar met ver-
eende krachten werd een 3-5 winst 
uit het vuur gesleept. Er werd alleen 
verloren van de Starlights uit Schijn-
del tijdens de thuiswedstrijd.
HSCN stond de hele competitie bo-
venaan. Maar ze werden wel op de 

HSCN Nuenen asp. 2 kampioen

BCL werkt met      
de nieuwe voorschriften
Uiteraard is Badminton Club Lieshout (BCL) blij dat zij door kunnen blij-
ven sporten. Badminton is immers een individuele sport en dus mag deze 
door. Tóch zijn er wel wat forse aanpassingen bij de senioren nodig om 
aan alle richtlijnen te voldoen. Zo is bij die groep besloten om voorlopig 
geen dubbelspel meer te spelen en wordt er even geen training gegeven. 
Voor de jeugd zijn er minder gevolgen: zij kunnen op de huidige leest 
door blijven spelen.

jeugd. Die blijven zoals voorheen: 
dus zonder toeschouwers en met in-
achtneming van de andere, al eerder 
genomen maatregelen. Hier geen 
aanvullingen, dus.

Senioren
Bij de senioren is het anders. Daar zijn 
diverse maatregelen nodig om aan 
de richtlijnen te voldoen. De training 
bij de senioren is vanwege het risico 
dat deelnemers dichter dan 1,5 me-
ter bij elkaar komen voorlopig opge-
schort. Bij de senioren zal de komen-
de tijd dus alleen maar ‘vrij’ gespeeld 
kunnen worden. En, omdat ook bij 
het dubbelspel de ‘1,5 meter regel’ 
niet gegarandeerd kan worden is ook 
besloten alleen nog maar singlepar-
tijen te spelen. Omdat deze single-
partijen behoorlijk intensief zijn is 
ook besloten ‘de klok’ op 15 in plaats 
van 20 minuten te zetten, zodat par-
tijen wat korter duren en er eerder 
gerust en gewisseld kan worden. 

Toch maatregelen
Met angst en beven hebben de bad-
mintonners van BCL de persconfe-
rentie bekeken waarin nieuwe maat-
regelen werden aangekondigd ter 
voorkoming van verdere versprei-
ding van het coronavirus. De bad-
mintonners zijn immers nét weer op-
gestart en willen niet opnieuw in een 
sportloze periode terecht komen. Ge-
lukkig zijn in de maatregelen de indi-
viduele sporten ontzien en kunnen 
de badmintonners dus door. Maar, 
dat kan niet zomaar. Er zijn immers 
diverse regels waaraan de badmin-
tonners zich moeten houden en dus 
heeft het bestuur besloten deze strikt 
toe te passen. BCL wil immers geen 
enkel risico lopen.

Jeugd
De maatregelen die het kabinet ge-
nomen heeft hebben geen invloed 
op de huidige indeling en maatrege-
len tijdens de speelavond voor de 

Badminton Club Lieshout kan, 
ondanks diverse extra maatregelen, 
tóch door blijven spelen

Kindervakantieweek 2021
De kindervakantieweek van 2020 ligt alweer een paar maanden achter 
ons. Het was een geweldige week, ondanks alle coronamaatregelen en 
het feit dat de kindervakantieweek iets anders moest lopen dan men van 
ons gewend is. We zijn toch ontzettend trots op wat er neergezet is door 
onze vrijwilligers en van veel ouders hebben we te horen gekregen dat de 
kids heel erg genoten hebben. Dat is super om te horen en daar doen we 
het uiteindelijk allemaal voor!

ben we in het zuiden als laatste zo-
mervakantie. Dit betekent helaas ook 
dat de laatste week van de zomerva-
kantie en de week daarvoor samen 
vallen met een hoop introductiewe-
ken van de hogescholen en universi-
teiten. Veel van onze vrijwilligers zit-
ten in de leeftijdscategorie dat ze 
hieraan meedoen, maar wij hebben 
onze vrijwilligers hard nodig om de 
week te kunnen draaien. Vandaar dat 
we besloten hebben dat de KVW van 
2021 in de week van 16 tot en met 20 
augustus zal zijn. We hopen natuur-
lijk dat alle vakanties hieromheen ge-
pland kunnen worden, zodat we ie-
dereen weer zien bij de kindervakan-
tieweek volgende zomer!

We hopen natuurlijk dat de kinderva-
kantieweek in 2021 weer kan plaats 
vinden, zoals het bedoeld is: Vijf da-
gen voor álle kinderen, vol met knet-
tergekke activiteiten en met ál onze 
geweldige vrijwilligers. We weten 
echter nog niet hoe het er allemaal 
uit gaan zien met de coronamaatre-
gelen volgend jaar, dus we durven 
ook nog geen uitspraken te doen 
over hoe de KVW er in 2021 uit zal 
zien. Als we hier meer over weten, 
zullen we hier updates over geven op 
onze Facebookpagina en op onze 
site. Wat we wél al weten, is in welke 
week de kindervakantieweek zal val-
len en dat willen we via deze weg 
graag bekend maken. In 2021 heb-

Nieuwe sponsoren    
bij RKVV Nederwetten
Bij RKVV Nederwetten hebben we 2 nieuwe hoofdsponsoren en zijn er splin-
ternieuwe, zelf ontworpen, tenues. Foto Han Huijbers.

Badminton in  
Nuenen gaat door
De leden van Badmintonclub Nue-
nen zijn blij dat zij verder kunnen met 
hun sport.

Na de nieuwe maatregelen om het 
coronavirus in te perken, heeft het 
bestuur van BC Nuenen snel in oplos-
singen gedacht. Badminton Neder-
land heeft richtlijnen gegeven aan de 
verenigingen, daarmee zijn nieuwe 
regels opgesteld.
Het bestuur van BC Nuenen heeft 
meteen alle leden geïnformeerd. Er 
wordt nu voor de volwassenen ge-
speeld in twee tijdvakken. Zij moeten 
zich aanmelden omdat er een maxi-
mum aantal spelers tegelijkertijd in 
de zaal mag zijn. Om voldoende af-
stand te houden worden alleen sing-
les gespeeld. Om voor iedereen een 
veilige spelomgeving te creëren, zijn 
er duidelijke looplijnen aangegeven 
en zijn de kleedkamers gesloten.
De jeugdtraining, die om 19.00 uur 
begint, kan zelfs met de nieuwe re-
gels gewoon doorgaan. Ook waren 
hierbij nieuwe maatregelen geno-
men om de training veilig te laten 
verlopen, zo droeg de trainer een 
mondkapje.

Maaltijd voor een ander
We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we vandaag? Bij het overgrote 
deel van Nederland staat iedere avond een warme maaltijd op tafel. Maar 
hoe anders is dat voor mensen die al kwetsbaar waren en nu keihard ge-
troffen zijn door de coronacrisis? Velen van hen zijn hun werk en inkomen 
kwijt en kunnen nergens anders terecht voor hulp.

Met de Rode Kruis Maaltijd voor een ander kun jij al voor € 2,- een warme maal-
tijd doneren. Wij zetten je donatie om in een voedselpakket of boodschappen-
kaart. Samen met onze lokale partners reiken we die uit aan mensen in nood.
Zet jij ook een warme maaltijd op tafel bij een ander? Doneer op giro 7244 
(IBAN NL19 INGB 0000 0072 44)
Check de site: www.rodekruis.nl/campagnes/maaltijd-voor-een-ander/ 

Het GMK doet ook 
dit jaar weer   
mee met   
Rabo ClubSupport
Vanwege corona hebben wij ons 
60-jarig jubileum moeten uitstellen 
en hebben we inkomsten gemist 
door de afgelasting van Bloem& Tuin. 
We kunnen uw support dus heel 
goed gebruiken.
Voorlopig zit het virus ons nog in de 
weg, maar zodra het kan, gaan we 
weer mooie concerten verzorgen, 
o.a. ‘Ameezing Broadway’ met musi-
calster Renée van Wegberg.
Bent u geen lid van de Rabobank, 
maar draagt u onze muziekvereniging 
wel een warm hart toe, dan kunt u ons 
ook steunen via ‘de club van 100’.
Meer info op de website:
www.gerwensmuziekkorps.nl

Tennis-  
vereniging   
de Goudhoek   
start met   
jeugdtrainingen
Jarenlang heeft de Gerwense tennis-
vereniging het zonder jeugdtennis-
groepen moeten doen. Maar daar 
komt binnenkort verandering in. Na 
de herfstvakantie op vrijdag 30 okto-
ber 2020 starten de eerste 2 jeugd-
groepen met 15 lessen. De lessen 
worden tussen 16.00 en 18.00 uur ge-
houden. Kosten zijn afhankelijk van 
de groepsgrootte en variëren hier-
door tussen € 95,- en € 112,50.

Vind jij tennissen ook leuk en ben je 
tussen de 7 en 13 jaar oud? Er is nog 
plaats in beide groepen, dus meld je 
snel aan. Opgeven voor een proef-
training kan door een mail te sturen 
naar: secretaris@goudhoek.nl

vereniging   
de Goudhoek   

De Goudhoek

TENNISVERENIGING

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Afhalen bij Parkstreet 
Vanwege de nieuwe sluitingsmaatregelen in de horeca, 
gaan wij ons weer volledig richten op afhalen! Nu ook 
een aantal van onze lekkere desserts om af te halen!

Kijk snel op www.parkstreet.nl/bestellen
voor ons afhaalmenu.

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
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