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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

Romee 
Planje 
en het 
zwerfafval

     Al          jaar
B Schilderwerken

Eerste crea 
ochtend dit 
jaar op Sint 
Jozefschool
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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.

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers nieuwe locatie nuenen 2020.indd   1 20-10-2020   12:52

onderhoud tuin- en parkmachines

(Actie loopt van november 2020 t/m februari 2021)

www.josmartens.nl    0499-423131

10% KORTING
OP HET ARBEIDSTARIEF!

Koop lokaal - haal lokaal

Geef de Centrum Cadeaubon cadeau

nemers ingewisseld kunnen worden. 
Uiteraard kun je meer bonnen tege-
lijkertijd besteden.”

De Centrum Cadeaubon is bij nage-
noeg alle 130 ondernemers en be-
drijven in het Nuenense centrum in 
te leveren, dus bij de winkels, de 
dienstverleners en bij de horeca. 
Henry: “En het mooie is dat de onder-
nemer echt 100% aan waarde terug-
ontvangt van alle ingeleverde bon-
nen. Er blijft nergens iets hangen, dus 
steun ook op deze manier de lokale 
ondernemers.”

Vanaf maandag 9 november is de 
Centrum Cadeaubon op drie plaat-
sen te koop in het centrum: bij Jan 
Linders, BRUNA en JUMBO Grimberg. 
Henry; “Mocht je nu al de cadeaubon 

“Deze cadeaubon past perfect bij ons 
motto ‘Koop lokaal - haal lokaal’, ze-
ker nu in deze toch wel hele moeilijke 
tijden voor de ondernemers” zegt 
Henry van Vlerken, centrummanager. 
“ Nog maar een vijftal weken geleden 
zijn we in een projectgroep met vier 
ondernemers begonnen aan de ont-
wikkeling van een eigen ‘centrum ca-
deaubon’ en vanaf 9 november kun je 
hem al kopen, iets om hartstikke trots 
op te zijn. De bon ziet er ook nog 
eens prachtig uit met iets van Vincent 
van Gogh, maar dan net even anders.”

De Centrum Cadeaubon is te koop in 
drie verschillende waarden: € 5,-, 
€ 7,50,- en € 10,-. “We hebben de 
waarden van de cadeaubonnen be-
wust laag gehouden zodat ze bij zo-
veel mogelijk verschillende onder-

Geef de Centrum Cadeaubon cadeau

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. • Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

NC Cadeaubon 10 wk39 2020.indd   1

26-10-20   14:37

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.
• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 
• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 
• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

NC Cadeaubon 7 wk39 2020.indd   1 26-10-20   13:52

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl

NOW ART

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

NC Cadeaubon 5 wk39 2020.indd   1

26-10-20   13:29

Deelnemer 
Centrum
Cadeaubon

NC Sticker A6 deelnemer wk45 2020.indd   1
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Een nieuwe fase voor Vinnie’s
Door Janneke Mes

trum nog goed zichtbaar open. Daar-
bij is de zaak uitgebreid naar 45 zit-
plaatsen, geheel fris en modern 
ingericht en is er in de zomer de mo-
gelijkheid om onder de luifel op het 
terras te zitten (20 zitplaatsen) waar-
bij ook de pui opengeschoven kan 
worden. 

Gezellig zitten
Door de glazen puien is er een fijne 
open sfeer ontstaan. De kaart is flink 
uitgebreid waardoor de nadruk is 
verschoven van afhaal naar gezellig 
zitten. Je hoeft niet alleen aan te 
schuiven voor een vers frietje maar 
kunt ook kiezen uit luxere broodjes 
(smoske) of een schnitzel of stoofpot-
je met een wijntje of biertje. Ook een 

Jonge ondernemer
Begonnen met een bijbaantje bij een 
frietzaak kreeg hij snel de smaak te 
pakken en wist hij dat hier zijn toe-
komst lag. Al jong wilde hij een eigen 
zaak en toen de mogelijkheid kwam 
om in zijn eigen dorp Nuenen een ca-
fetaria over te nemen, praktisch om 
de hoek van zijn ouderlijk huis, greep 
hij deze kans. De destijds 25-jarige 
ondernemer kon nog niet veel inves-
teren en over de jaren heeft hij de 
zaak en klantenkring stapsgewijs op-
gebouwd. Na al die jaren werkt hij 
nog steeds met dezelfde passie om 
het zijn klanten naar de zin te maken. 
Het 15-jarig lustrum wilde hij ui-
teraard vieren maar dit feest moest 
hij uitstellen wegens de coronamaat-
regelen. 

Verbouwing
Al jaren had Vincent plannen om de 
zaak grondig te verbouwen maar hij 
besloot te wachten op de verbou-
wing van het gehele Kernkwartier. Bij 
deze verbouwing kreeg hij de kans te 
verhuizen naar de voorzijde van het 
winkelcentrum. Hierdoor is de zaak 
na sluitingstijd van het winkelcen-

Vanaf maandag 9 november is hij verkrijgbaar; de Centrum Cadeaubon. 
Een initiatief van de ruim 130 ondernemers en bedrijven in het centrum 
en de Stichting Centrummanagement Nuenen. Een mooi cadeau voor de 
komende feestdagen, onder de kerstboom, in het kerstpakket of ge-
woon, zomaar.

willen gebruiken voor in een kerst-
pakket of als eindejaarsbonus, dan 
kun je voor bestellingen meteen al 
telefonisch contact opnemen: 06-

13233383.” Meer informatie over de 
Centrum Cadeaubon lees je op de 
website van Centrummanagement 
Nuenen. www.nuenencentrum.nl

 Deelnemende ondernemers herkent u aan deze sticker

Begroting 2021:     
voor nu én voor de toekomst
De begroting wordt donderdag 5 november in de gemeenteraad behan-
deld. Vanaf 18.00 uur starten deze lokale algemene beschouwingen. De 
vergadering is digitaal (dus niet in de raadszaal) en te volgen via www.nue-
nen.nl/raadsinformatie of de (website van de) lokale omroep Nuenen.

steden aan degenen voor wie het be-
doeld is: onze inwoners, verenigin-
gen en ondernemers. We investeren 
dus in voorzieningen zoals de sport-
hal en Het Klooster als sociaal/cultu-
reel centrum, in onze jeugd en in de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van 
de woonwijken. Er is daarnaast zelfs 
nog enige ruimte voor nieuwe ont-
wikkelingen. Zo kunnen we vooruit 
blijven kijken, in plaats van stil te 
staan en daardoor achteruit te gaan.” 

Digitaal
Vanwege de coronamaatregelen ver-
gadert de gemeenteraad op 5 no-
vember digitaal. Pernot: “Dat is wen-
nen. Normaal gesproken zijn de 
algemene beschouwingen echt een 
moment voor politieke discussie en 
uitwisseling van standpunten. Dat zal 
digitaal, bij wijze van spreken van-
achter de keukentafel, toch een tand-
je minder zijn. Dat is jammer, maar als 
de stelregel is dat we zoveel mogelijk 
thuiswerken, dan geldt dat natuurlijk 
ook voor onszelf. Of liever: juist voor 
onszelf”. De vergadering is nog 
steeds gewoon openbaar en live te 
volgen via www.nuenen.nl/raadsin-
formatie of de (website van de) lokale 
omroep Nuenen.

Solide begroting
De begroting voor 2021 en de jaren 
erna is ‘rond’. Wethouder Pernot: “We 
hebben een solide begroting. Voor 
alle structurele zaken is structurele 
dekking en ook de risico’s zijn vol-
doende afgedekt. Over de hele linie 
genomen is onze weerstandspositie 
(het vermogen om tegenslagen op te 
vangen) dik in orde. Nou is er altijd 
iets te zeggen voor de insteek dat je 
als gemeente je geld op zak moet 
houden en maar beter je reserves zo 
groot mogelijk kunt maken. Maar het 
college kiest er voor om, ook in deze 
tijden, beschikbare budgetten te be-

Gemeente Nuenen 

Komende vanuit de Meijerijlaan is het nieuwe logo van Cafetaria Vinnie’s 
al te zien. Ik spreek met eigenaar Vincent Cuppen over de geschiedenis en 
de recente vernieuwing van zijn zaak.

koffiebreak is mogelijk met bijvoor-
beeld cappuccino en appeltaart. En 
trots wijst Vincent op de nieuwe kin-
derhoek, waar kinderen tijdens het 
eten op touchscreens spelletjes kun-
nen doen. 
Ondanks het feit dat nu alleen afhaal 
mogelijk is, kijkt Vincent vol vertrou-
wen naar de toekomst van zijn ver-
nieuwde zaak, gelegen op een pro-
minente plek bij de entree van het 
Kernkwartier. 
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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:

Een vaas of groter glaswerk hoort niet in de 
glascontainer, breng het gratis naar de milieustraat.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

HOORZITTING BEZWAAR-
SCHRIFTENCOMMISSIE 
ALGEMENE KAMER
Op maandag 16 november 2020 is er een hoorzitting van 
de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis. De volgende onderwerpen 
komen aan de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 

besluit van 17 juni 2020 waarbij een tegemoetkoming 
in planschade voor het perceel Molvense Erven 47 te 
Nuenen is toegewezen.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 17 juni 2020 waarbij een tegemoetkoming 
in planschade voor het perceel Molvense Erven 51 te 
Nuenen is toegewezen.

3. om 21.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 17 juni 2020 waarbij een tegemoetkoming 
in planschade voor het perceel Molvense Erven 170 te 
Nuenen is afgewezen.

4. om 21.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 17 juni 2020 waarbij een tegemoetkoming 
in planschade voor het perceel Molvense Erven 174 te 
Nuenen is afgewezen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

OPENING     
JONGERENHUISKAMER
Woensdag 28 oktober opende wethouder Ralf Stultiëns 
de nieuwe jongerenhuiskamer in Het Goed Nuenen (in 
klein gezelschap). Dankzij een samenwerking tussen Jon-
gerenwerk Nuenen, LEV Nuenen, Het Goed Nuenen en 
de gemeente kunnen Nuenense jongeren nu gebruik ma-
ken van deze plek. Lees meer over de (opening van de) 
jongerenhuiskamer op onze website:  www.nuenen.nl/
nieuwe-jongerenhuiskamer-in-het-goed

CAMPAGNE ‘ZIEN DRINKEN 
DOET DRINKEN’
Advies: ‘Geen alcohol drinken als kinderen en jongeren 
erbij zijn’
Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de 
campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ met een landelijke 
Alcoholactieweek. De campagne, die is ontwikkeld met 
steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, richt zich op ouders met opgroeiende kinderen.Het 
doel van de campagne is om ouders en andere volwas-
senen bewust te maken van de invloed die zij met hun 
drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en 
het latere drinkgedrag van kinderen. In het hele land slui-
ten GGD’en, instellingen voor verslavingszorg en gemeen-
ten zich in deze Alcohol-actieweek bij de campagne aan.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken 
Uit uniek onderzoek van promovendus Koen Smit (Trim-
bos-Instituut) blijkt dat hoe vaker kinderen ouders zien 
drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen 
leren de e  ̈ecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar. 
Uit ander, nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van 
MarketResponse onder ruim 1.500 volwassenen, blijkt dat 
alcohol ouders in een spagaat brengt. Twee derde (65%) 
vindt dat volwassenen zich meer bewust moeten zijn van 
het voorbeeldgedrag dat zij richting jongeren hebben. Toch 
probeert slechts een derde (32%) zelf minder of geen al-
cohol te drinken als er kinderen onder de 18 bij zijn. In een 
recente enquête van AAN kregen 400 ouders van minder-
jarige kinderen informatie over de risico’s volgens het on-
derzoek van Smit. 63% procent van de ouders die alcohol 
drinken in het bijzijn van hun kinderen gaf daarop aan 
bereid te zijn om hiermee te stoppen of om dit te minderen.

Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) 
AAN wil bevorderen dat het niet-drinken van alcohol, ze-
ker als kinderen en jongeren erbij zijn, als een normaal 
geaccepteerde keuze wordt gezien. AAN pleit er boven-
dien voor dat de omvangrijke alcoholproblematiek in Ne-
derland beter wordt afgestemd op de aanbevelingen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent: 
minder verkooppunten, hogere prijs en een verbod op 
alcoholreclame en sponsoring.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Led lampen tot 15 jaar meegaan en tot 90% 

minder stroom verbruiken
• Je de investering snel terugverdient en de 

jaren erna veel geld en CO2 uitstoot be-
spaart

• Nu we meer binnen zitten, zorgt de verlich-
ting voor een knus en sfeervol huis 

• Deze  vorm van energiebesparing snel en 
door iedereen uitgevoerd kan worden 

Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/
duurzaamheid
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/apparaten-en-verlichting/energiezuinig-ver-
lichten-kies-led/

DENK EE OVER   
DUURZAME 
ENERGIE
Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in 
onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving 
aan klimaatverandering? De gemeente doet hier onder-
zoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven 
via www.hetpon.nl/RES-ZOB

Energie besparen en duurzaam opwekken
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan 
de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en 
waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen 
opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze 
huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze 
omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende kli-
maat.

Tot  23 november staat de enquête open
Denk mee over je toekomst en vul de vragenlijst in via 
www.hetpon.nl/RES-ZOB. Dat kan tot en met 22 novem-
ber. De uitkomsten van het onderzoek worden meegeno-
men in de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het 
PON. Meer informatie over de RES en de geplande activi-
teiten is te vinden op www.energieregiomre.nl.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-10-2020 EN 02-11-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hoekstraat 86 Verbouwen woning 
Weverstraat 49 Plaatsen kapschuur 
Kerkakkers 17 Uitbreiden woning 
Rutger van Erplaan 1 Slopen woning 
Rutger van Erplaan 1 Oprichten woonhuis 
Lindenlaan 8 Wijzigen draagmuur 
Helsestraat 1B Aanleggen oprit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Europalaan 117 Plaatsen plungepool 
Van Ruusbroecstraat 10 Plaatsen dakopbouw en erker 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoge Brake 12 Horeca Vinnie’s

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
02-11-2020 Soeter-
 beekseweg 13 Gewijzigde vaststelling be- 
   stemmingsplan ‘Nederwet- 
   ten, herziening Soeterbeek-
   seweg 13’ 
27-10-2020 Brederostraat Verkeersbesluit: parkeerge- 
   legenheid opladen elek- 
   trische auto’s - Bredero- 
   straat Nuenen

Dit zijn kennisgevingen en geen o  ̄ ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o  ̄ ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland beter wordt afgestemd op de aanbevelingen 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent: minder verkooppunten, hogere 
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CO2-WEETJE 
Wist je dat: 

• Led lampen tot 15 jaar meegaan en tot 90% minder stroom verbruiken 
• Je de investering snel terugverdient en de jaren erna veel geld en CO2 

uitstoot bespaart 
• Nu we meer binnen zitten, zorgt de verlichting voor een knus en 

sfeervol huis  
• Deze  vorm van energiebesparing snel en door iedereen uitgevoerd 

kan worden  
Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid 
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-
en-verlichting/energiezuinig-verlichten-kies-led/ 
 
 
NUENEN VEILIG 
Donkere dagen offensief: inbraakmethoden 

Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat zijn de tips om je hiertegen te 
beschermen? 

Cilindertrekken Een inbreker draait een geharde stalen schroef in 
de cilinder. Daarna wordt de cilinder door middel van een 
zogenaamde kerntrekker zoals bijvoorbeeld een klauwhamer uit het 
beslag getrokken. Voorkomen door: breng een veiligheidsbeslag 
met kerntrekbeveiliging, of een cilinder SKG 3 sterren aan. Het 
veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is inmiddels ook een eis 

geworden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Openbreken van deur of raam 
Bijvoorbeeld met een breekijzer of schroevendraaier.Voorkomen 
door: Overweeg uw ramen te voorzien van grendels met sloten, 
een oplegslot of dievenklauwen. En voor deuren is het aan te 
raden deze te voorzien van een anti-inbraakstrip. Vraag een 
PKVW-bedrijf om advies. 

 5 

Inbrekers maken gebruik van een openstaande deur of raam Voorkomen door: altijd deuren 
en ramen te sluiten en sleutels uit de sloten te halen en uit het zicht op te bergen, ook als u 
thuis bent. 

 
 
DENK MEE OVER DUURZAME ENERGIE 
Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze 
gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan 
klimaatverandering? De gemeente doet hier onderzoek naar en 
hoort graag jouw mening. Die kun je geven via 
www.hetpon.nl/RES-ZOB 
 
Energie besparen en duurzaam opwekken 
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regionale Energiestrategie 
(RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen 
opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te 
verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 
 
Tot  23 november staat de enquête open 
Denk mee over je toekomst en vul de vragenlijst in via www.hetpon.nl/RES-ZOB. Dat kan tot 
en met 22 november. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de RES 
1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
kennisinstituut het PON. Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten is te 
vinden op www.energieregiomre.nl. 
 
 
VERGUNNINGEN PERIODE 27-10-2020 EN 02-11-2020 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Binnengekomen omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 86 Verbouwen woning 
Weverstraat 49 Plaatsen kapschuur 
Kerkakkers 17 Uitbreiden woning 
Rutger van Erplaan 1 Slopen woning 
Rutger van Erplaan 1 Oprichten woonhuis 
Lindenlaan 8 Wijzigen draagmuur 
Helsestraat 1B Aanleggen oprit 
 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Europalaan 117 Plaatsen plungepool 
Van Ruusbroecstraat 10 Plaatsen dakopbouw en erker 
 
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten 
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake 12 Horeca Vinnie’s 
 
DIGITALE BEKENDMAKINGEN 
 
Datum Locatie Omschrijving 
02-11-2020 Soeterbeekseweg 

13 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nederwetten, 
herziening Soeterbeekseweg 13’ 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Héél véél lekkers
om thuis op tafel te zetten!

3 Peper Steaks ...................... 7,95
Zoet Zuurkool
Rolletje .............................. 100 gram 1,75
Beierse Fricadel
..............................................................4 stuks 6,00
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,00
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld 
met Pulled Pork vlees”  ..................... 100 gram 1,95
Muffi n Sauerkraut
.......................................................... 100 gram 1,20

Voor lekkere recepten kijk op www.tebak.keurslager.nl

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

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
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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

Kennismaking

Inschrijven:
stedelijkcollege.nl/

welkomgroep8

www.stedelijkcollege.nl/hgl

Groep 8-leerlingen en hun ouders kunnen kennismaken met
locatie Henegouwenlaan / (t)vwo - (t)havo - (t)mavo op:

Locatie
Henegouwenlaan 2 
5628 WK Eindhoven
T 040 - 264 57 77

16, 18 & 19 november 2020
Minilessen 
voor groep 8
18.30 - 20.15 uur 

17 november 2020
Voorlichtingsavond
voor ouders
19.30 - 21.00 uur 
(LiveStream)

Scan deze QR code 
voor meer informatie

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Monkey Shoulder 0,7lt.
Blended malt whisky  €27,95

Hartevelt 
Jonge jenever 1lt.  €11,95 

Café Marakesh 
Koffielikeur 0,7lt. €11,50

Joseph Guy xxx
Cognac 0,7lt. €22,50
Acties geldig van 5 t/m 26 november 

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

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

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen, 
Caroline van Nes, Nannie van den Eijnden 
en Janneke Mes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Un skonne mens is nie meer.

Onverwachts kwam een einde aan jouw leven,
bedankt voor wat je ons hebt gegeven.

Harrie van den Nieuwenhof
- Henricus Maria -

echtgenoot van

Gerry van den Nieuwenhof-van den Boogaart

* Nuenen, 28 augustus 1939                            † Eindhoven, 29 oktober 2020

 Nuenen: Gerry van den Nieuwenhof-van den Boogaart

 Aarle-Rixtel:  Annemarie en Celio van Gerwen-van den Nieuwenhof
      Céline en Noëlle 
      Justine 
      Daniëlle en Lorenzo 

 Lichtenvoorde:  Christiene van den Nieuwenhof en Jowan Verschuren
      Pleun 
      Joep 

 Nuenen:  Gertie en Jos Wouters-van den Nieuwenhof

 Nuenen:  José van den Nieuwenhof en Jan van den Wildenberg

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers

T.a.v. familie Van den Nieuwenhof, Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Dorpsraad Lieshout  maakt 
jaarplannen 
Ondanks de érg onduidelijke nabije toekomst, vanwege de nog steeds 
heersende coronapandemie, heeft de Dorpsraad Lieshout tóch haar cy-
clus met jaarplannen opgepakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad 
staat immers dat jaarlijks doelstellingen moeten worden benoemd en 
plannen moeten worden gemaakt om die doelstellingen te bereiken. Al-
leen dan, vindt de Dorpsraad, kan de aandacht aan de juiste zaken gege-
ven worden en dus focus worden gehouden.

initiatieven begeleiden? Dat zijn vra-
gen die in het beleid kunnen worden 
vastgelegd en als draaiboek kunnen 
dienen voor momenten dat er zich 
onverwachte en actuele zaken voor 
doen.

Jaarplansessie
Vanwege de focus hebben de leden 
van de Dorpsraad Lieshout zich nu 
op de aandachtvelden gericht die ex-
pliciet benoemd zijn in het beleids-
plan: Wonen, Verkeer en verkeersvei-
ligheid, Zorg en welzijn en (Winkel)
voorzieningen. Alle leden hebben nu 
hun plannen voor hun aandachtge-
bied ingediend. In een speciale Jaar-
plansessie zal de Dorpsraad de jaar-
plannen definitief maken, waarna de 
leden met hun plannen aan de slag 
kunnen. Uiteraard zal de Dorpsraad, 
nadat ze er voor gekozen hebben, de 
plannen openbaar maken, zodat de 
inwoners van Lieshout in kunnen 
zien waar de Dorpsraad zoal mee be-
zig is.

Ook benieuwd naar waar de Dorps-
raad Lieshout mee bezig is? 
Kijk gerust op de website:
www.dorpsraad-lieshout.nl

Beleidsplan
Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad 
Lieshout een beleidsplan ontwikkeld 
waarin ze zaken hebben vastgesteld 
als: Wat is en doet de Dorpsraad Lies-
hout? Wat is hun doel? En wat is hun 
missie? Wie zijn zij en met welke aan-
dachtsvelden willen zij zich bezig 
houden? En, hoe doen ze dit? In de 
jaarplannen willen de leden van de 
Dorpsraad vooral antwoord geven 
op de laatste twee vragen: met welke 
aandachtsvelden willen zij zich bezig 
houden? en hoe willen ze dat doen? 
Immers plannen kunnen prima ge-
maakt worden voor aandachtvelden 
die permanent in de focus zijn.

Actuele zaken
Voor actuele zaken of voorvallen 
kunnen geen plannen gemaakt wor-
den, zo lijkt het. Die zouden kunnen 
worden opgepakt zodra ze zich voor 
doen, maar zouden ook al enigszins 
voorzien kunnen worden. Dat kan 
door alvast, in het beleid, vast te leg-
gen hoe met actuele zaken omge-
gaan moet worden. Hoe antwoorden 
we op een initiatief? Hoe ondersteu-
nen we een leefbaarheidsvoorstel 
naar het juiste loket? Hoe kunnen we 

De Lieholter Blaaskapel  
bestaat 40 jaar
“Voor de muzikanten van de Lieholter Blaaskapel is 2020 een bijzonder jaar. 
Medio november is het namelijk 40 jaar geleden dat hofkapel ‘De Kèlfkes’ 
tijdens het Prinsenbal van ‘C.V. de Raopers’ in Lieshout haar eerste publieke 
optreden had. Alle voornamelijk jeugdige muzikanten waren lid van har-
monie ‘St Caecilia’. Tot 1988 beleefde de hofkapel samen met de carnavals-
vereniging een roemruchte periode.

Frank Fleuren. Door zijn inspirerende 
leiding, de uitdagende muziekstuk-
ken en niet aflatende inzet van de 
muzikanten is het muzikale niveau 
verder gestegen. De kapel zet zich in 
om de blaasmuziek in de regio le-
vend houden.
De kapel telt nu 10 muzikanten, 
waarvan Ton Jacobs (bas), Theo van 
Kaathoven (slagwerk) en Peter van 
Kaathoven (trompet) vanaf het begin 
lid zijn.

2020 is echter ook het jaar dat de ka-
pel met de gevolgen van het wereld-
wijd verspreide coronavirus te ma-
ken kreeg. Sinds maart werden daar-
door alle geplande optredens gean-
nuleerd. De wekelijkse repetitie op 
woensdagavond kwam te vervallen 
en de voorbereidingen op het robij-
nen jubileum werden opgeschort. Na 
de zomervakantie konden de repeti-
ties worden hervat maar door de aan-
gescherpte maatregelen zijn deze nu 
weer opgeschort. Het virus heeft 
onze samenleving nog steeds stevig 
in haar greep.
Het jubileumfeest wordt uitgesteld 
totdat dit in een gemoedelijke en 
feestelijke sfeer kan worden gevierd. 

Alleen samen kunnen we ervoor zor-
gen dat zoiets weer mogelijk is.

Hierna ging de kapel haar eigen weg 
en breidde haar repertoire uit met 
dans- en volksmuziek uit o.a. Eger-
land, Oostenrijk en Tsjechië maar ook 
ander genre en solistische werken 
werden niet geschuwd.
Vanaf de beginjaren namen ‘De Kèlf-
kes’ ook deel aan festivals in de regio. 
Ons optreden op het grootste jaar-
lijkse festival in onze regio in Aarle-
Rixtel werd in de ruim 20 jaar van 
deelname opvallend vaak met de pu-
blieksprijs gewaardeerd.

In 1989 organiseerde de kapel voor 
het eerst het ‘Lieshouts Klankfestijn’. 
Dat jaarlijks festival vond plaats in het 
3e weekend van juni.
Omdat het uitgebreide repertoire en 
op enig moment ook de gemiddelde 
leeftijd van de muzikanten niet meer 
aansloot bij kapelnaam ‘De Kèlfkes’ 
werd deze in 1992 gewijzigd in ‘de 
Lieholter Blaaskapel’.
Onder leiding van dirigent Ben van 
den Biggelaar boekte de kapel in de 
periode 1995-2005 een flinke muzi-
kale vooruitgang. In 2000 werd de 
vriendenkring van de kapel opge-
richt.

Na het 25 jarig jubileum van de kapel 
in 2005 werd de muzikale leiding 
overgedragen aan onze trompettist 

Beginjaren van ‘De Kèlfkes’

Secretariaat   
voor    
Sinterklaaspost   
is weer geopend
Corona gooit dit jaar aardig wat roet 
in het Sinterklaasfeest. Sinterklaas 
moet zich dit jaar in allerlei bochten 
wringen om overal te kunnen komen.
Veel bekende locaties zijn voor hem 
dit jaar gesloten. Maar het secreta-
riaat van Sinterklaas is weer geopend 
en blijft dat, ook in de coronatijd.
Sinterklaas kan dan wel misschien dit 
jaar niet overal komen, een brief, te-
kening of een verlanglijstje vindt hij 
natuurlijk erg leuk om te ontvangen.

Het postadres van Sinterklaas is:
Sinterklaashof,
Postbus 368
5670 AJ Nuenen.

Alle schrijvers krijgen een persoonlijk 
bericht terug van Sinterklaas op zijn 
eigen briefpapier. Tientallen schrijf-
pieten helpen Sinterklaas daarbij. 
Wel moet de afzender duidelijk lees-
baar zijn en moet er een postzegel 
(waarde 1) voor antwoord worden 
bijgesloten. Schrijf op tijd want brie-
ven die na 1 december worden ge-
post lopen de kans niet meer beant-
woord te worden omdat deze dan 
niet meer vóór 5 december door 
PostNL op het retouradres van de 
kinderen bezorgd kunnen worden.
Zie ook www.sinterklaashof.nl

Bekendmaking uitslag   
Rabo ClubSupport 2020 
10 November maakt Rabobank de uitslag van Rabo ClubSupport 2020 
bekend. Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt 
samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we el-
kaar en de buurt sterker maken. Daarom investeert Rabobank al jaren 
met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en 
verenigingsleven.  

Rabo ClubSupport nadert haar ont-
knoping en heel veel verenigingen 
wachten op dit moment in spanning 
af wat het resultaat is van deze editie. 
Bijna 800 verenigingen en stichtin-
gen hebben bij Rabobank Regio 
Eindhoven deelgenomen en vol en-
thousiasme campagne gevoerd om 
zoveel mogelijk stemmen binnen te 
halen. Ruim 11.000 leden van de bo-
vengenoemde bank hebben ge-
stemd en daarmee het beschikbaar 
bedrag van € 400.000 verdeeld over 
de deelnemende clubs.

Veel clubs en verenigingen hebben 
het de afgelopen periode te verdu-
ren gehad door de crisis. We kunnen 
nog steeds niet sporten, zingen, dan-

sen en hobby’s uitoefenen zoals we 
dat gewend zijn en daarom kunnen 
clubs en verenigingen een steuntje 
in de rug goed gebruiken. We zijn 
dan ook heel blij dat we op 10 no-
vember a.s. de uitslag van Rabo Club-
Support 2020 bekend kunnen ma-
ken. Alle deelnemende verenigingen 
en stichting ontvangen deze dag een 
e-mail met een gepersonaliseerde vi-
deo waarin het bedrag dat de betref-
fende club heeft geworven vermeld 
wordt. 

Ben je ook geintereseerd in wat an-
dere clubs hebben opgehaald? Kijk 
dan vanaf 10 november voor de vol-
ledige uitslag op www.rabo-club-
support.nl/regio-eindhoven

Griezelige traktatie in Dierenrijk

Dieren ontvangen     
Halloween pompoenen
De chimpansees in Dierenrijk zijn vandaag getrakteerd op Halloween-
pompoenen. De pompoenen werden versierd en uitgedeeld door de 9-ja-
rige Jolein en haar 4-jarige zusje Malou.

De dierentuin bij Eindhoven had een pompoen-ontwerpwedstrijd uitge-
schreven. De winnaar mocht haar eigen ontwerp ook daadwerkelijk komen 
snijden en daarna samen met een verzorger haar eigen creatie - en andere 
lekkernijen - uitdelen aan haar lievelingsdier in het park. Uiteindelijk smul-
den dus de chimpansees van de pompoenen.

Bron: Nuenen Centraal. Foto: Dierenrijk
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Ad en Tonnie Buvelot 65 jaar getrouwd
Door Gerrit van Ginkel

Beiden kunnen terugzien op een werkzaam leven. Tonnie woont nog zelf-
standig en doet ondanks haar 88ste levensjaar nog alles zelf. Haar man 
Ad (89) is helaas sinds mei niet meer thuis maar verblijft in het verzor-
gingshuis den Eerdbrand in Woensel. Tonnie bezoekt hem enkele keren 
per week met het Nuenense Automaatje.

Hun verhaal begint toen Ad voetbal-
de in Stratum. Hij werkte destijds bij 
Cristel Drukkerij op de Kleine Berg. 
Tonnie gaf helemaal niets om voet-
bal, haar belangstelling ging uit naar 
het dansen. Om Ad wat te pesten, liet 
zij tijdens een voetbalwedstrijd de 
banden van zijn fiets leeglopen. Er 
zat niets anders op dan terug te lo-
pen naar zijn huis terwijl zijn moeder 
het vlug begreep, getuige een vette 
knipoog naar Tonnie.

Na drie jaar verkering trouwde het 
stel op 14 november 1955. Ze kregen 
twee dochters. Tonnie was geboren 
en getogen in Nuenen. Na wat om-
zwervingen kwam het stel te wonen 
op de Oude Dijk. Tonnie hierover: 
“We woonden in die houten huisjes 
en we hadden daar een geweldige 
tijd in die buurt. Later werden de 
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Ad woonde in de Refelingse Erven en 
maakte ons attent op die huizen. 
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sindsdien wonen we er al bijna 50 
jaar. Het is toch anders dan op de 
Oude Dijk.”
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huishoudelijke karweitjes bij veel be-
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graag een borreltje, zoals jenever 
met suiker. Dat dronk ze wel eens 

met de familie Sanders. Op een keer 
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begrafenissen, bruiloften, geboorten 
en recepties. “Voor € 1,50 per stuk 
kan men ze hier uitzoeken of bestel-
len. Wel eerst bellen naar 040 283 
3707, want ik heb nog veel kennissen 
en ben niet altijd thuis.”

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

Wie herinnert zich nog de spontane dagtochtjes voor de 
Eeneindse jeugd, bijvoorbeeld naar de Efteling? Zij werden georga-
niseerd door Wim van der Heijden, buschauffeur bij de firma Martens in 
Tongelre en zelf woonachtig in de Eeuw Driessestraat op het Eeneind. Wim 
en Ida van der Heijden waren daar in 1957 vanuit Gerwen komen wonen. 
De woningnood was hoog, dus de prefab houten noodwoning in de boom-
gaard van boer Lijten was een hele luxe. De noodwoning werd verbouwd 
tot een stenen huis dat de toepasselijke naam Heijdehof kreeg.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 276.
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NUENEN VEILIG
Donkere dagen o� ensief: inbraakmethoden
Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat zijn 
de tips om je hiertegen te beschermen?

Cilindertrekken 
Een inbreker draait een ge-
harde stalen schroef in de ci-
linder. Daarna wordt de cilinder 
door middel van een zoge-
naamde kerntrekker zoals bij-
voorbeeld een klauwhamer uit 
het beslag getrokken. 

Voorkomen door: breng een veiligheidsbeslag met kern-
trekbeveiliging, of een cilinder SKG 3 sterren aan. Het 
veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is inmiddels ook 
een eis geworden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Openbreken van deur of raam
Bijvoorbeeld met een breekij-
zer of schroevendraaier.Voor-
komen door: Overweeg uw 
ramen te voorzien van gren-
dels met sloten, een oplegslot 
of dievenklauwen. 
En voor deuren is het aan te 
raden deze te voorzien van 

een anti-inbraakstrip. Vraag een PKVW-bedrijf om advies.

Gaatjesboor methode
Onder het slot wordt een gat 
geboord. Vervolgens wordt 
met behulp van een geprepa-
reerd voorwerp de sleutel, die 
de bewoners in het slot hebben 
laten zitten, omgedraaid. Voor-
komen door: Plaats raam- en 

deurboompjes die voldoen aan de eisen van het Politie-
keurmerk Veilig Wonen. Deze zijn meestal voorzien van 
een slot zodat de inbreker het raamboompje niet omhoog 
kan trekken, sluit deze ook consequent af. Daarnaast altijd 
sleutels uit de sloten verwijderen.

Flipperen met een bankpas
Met een bankpas wordt aan de 
buitenkant de schoot van het 
slot, die in de sleuf van het ko-
zijn zit, teruggedrukt. Voorko-
men door: zorg dat de deur op 
het nachtslot zit. Het is dan niet 
mogelijk te fl ipperen omdat de 

dagschoot niet teruggeduwd kan worden. Ook een anti-
inbraakstrip werkt tegen fl ipperen.

Hengelen via brievenbus
Met een stuk ijzer wordt door 
de brievenbus aan de deurklink 
gehengeld. Met een ijzerdraad 
wordt via brievenbus of kat-
tenluikje de deurklink naar be-
neden getrokken (gehengeld). 
Voorkomen door: de deur altijd 

op slot te draaien en eventueel een brievenzak of brieven-
busafschermer te plaatsen.

(Cilinderslot breken) 
De Bulgaarse methode
Een cilinder die aan de buiten-
zijde uit het slot steekt, wordt met 
een tang afgebroken. Voorkomen 
door: plaats een veiligheidsbeslag 
over de cilinder zodat deze maxi-
maal 3 mm uitsteekt.

Inbraak via bovenlichtjes
Bovenlichtjes zijn de kleine 
raampjes veelal boven een deur 
of ander (draai)raam. Voorko-
men door: hang- en sluitwerk 
volgens het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen te plaatsen. Een 
barrièrestang plaatsen is vaak 

praktisch, omdat u dan het raam open kunt laten staan als 
u weggaat. Zorg er wel voor dat de maximale opening 
minder dan 15 cm is, om zo de doorkruipopening te ver-
kleinen.

Ingooien ruit
Inbrekers gooien met een 
steen (of ander zwaar voor-
werp) een ruit in. Voorkomen 
door:  waardevolle spullen uit 
het zicht te halen, zodat een 
dader minder aanleiding ziet 
een steen door een ruit te 

gooien. Fysiek is deze methode natuurlijk moeilijk tegen 
te gaan.

De babbeltruc
De inbrekers doen zich voor 
als iemand van de verzeke-
ring, bank, of als onder-
houdsmonteur. Of ze hebben 
een  meelijwekkend verhaal 
en komen zomaar binnen.
Voorkomen door:  niet zo-
maar iemand binnen te laten 

en vraag om legitimatie. Plaats daarnaast eventueel een 
stevige kierstandhouder voorzien van SKG-vinkje op de deur.

Insluipen
Inbrekers maken gebruik van 
een openstaande deur of raam 
Voorkomen door: altijd deuren 
en ramen te sluiten en sleutels 
uit de sloten te halen en uit het 
zicht op te bergen, ook als u 
thuis bent.
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uitstoot bespaart 
• Nu we meer binnen zitten, zorgt de verlichting voor een knus en 

sfeervol huis  
• Deze  vorm van energiebesparing snel en door iedereen uitgevoerd 

kan worden  
Voor meer informatie: https://www.nuenen.nl/duurzaamheid 
Ook interessant : https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-
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Gaatjesboor methode 

nder het slot wordt een gat geboord. ervolgens wordt met 
behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel  die de 
bewoners in het slot hebben laten zitten  omgedraaid. 
Voorkomen door: Plaats raam- en deurboompjes die voldoen 
aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze zijn 

meestal voorzien van een slot zodat de inbreker het raamboompje niet omhoog kan trekken, 
sluit deze ook consequent af. Daarnaast altijd sleutels uit de sloten verwijderen. 

 
lipperen met een bankpas 
et een bankpas wordt aan de buitenkant de schoot van het slot  

die in de sleuf van het kozijn zit  teruggedrukt. Voorkomen 
door: zorg dat de deur op het nachtslot zit. Het is dan niet 
mogelijk te flipperen omdat de dagschoot niet teruggeduwd kan 
worden. Ook een anti-inbraakstrip werkt tegen flipperen. 

 
Hengelen via brievenbus 

et een stuk ijzer wordt door de brievenbus aan de deurklink 
gehengeld. et een ijzerdraad wordt via brievenbus of kattenluikje 
de deurklink naar beneden getrokken gehengeld .  
Voorkomen door: de deur altijd op slot te draaien en eventueel 
een brievenzak of brievenbusafschermer te plaatsen. 

(Cilinderslot breken) De Bulgaarse methode 
Een cilinder die aan de buitenzijde uit het slot steekt  wordt met 
een tang afgebroken. Voorkomen door: plaats een 
veiligheidsbeslag over de cilinder zodat deze ma imaal 3 mm 
uitsteekt. 

Inbraak via bovenlichtjes 
Bovenlichtjes zijn de kleine raampjes veelal boven een deur of 
ander draai raam. Voorkomen door: hang- en sluitwerk 
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen te plaatsen. Een 
barri restang plaatsen is vaak praktisch, omdat u dan het raam 
open kunt laten staan als u weggaat. Zorg er wel voor dat de 
ma imale opening minder dan 15 cm is, om zo de 
doorkruipopening te verkleinen. 

Ingooien ruit 
Inbrekers gooien met een steen of ander zwaar voorwerp  een 
ruit in. Voorkomen door: waardevolle spullen uit het zicht te 
halen, zodat een dader minder aanleiding ziet een steen door 
een ruit te gooien. siek is deze methode natuurlijk moeilijk 
tegen te gaan. 

De babbeltruc 
De inbrekers doen zich voor als iemand van de verzekering  
bank  of als onderhoudsmonteur. f ze hebben 
een meelijwekkend verhaal en komen zomaar binnen.  
Voorkomen door: niet zomaar iemand binnen te laten en 
vraag om legitimatie. Plaats daarnaast eventueel een stevige 
kierstandhouder voorzien van SKG-vinkje op de deur. 

Insluipen 
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et een bankpas wordt aan de buitenkant de schoot van het slot  
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door: zorg dat de deur op het nachtslot zit. Het is dan niet 
mogelijk te flipperen omdat de dagschoot niet teruggeduwd kan 
worden. Ook een anti-inbraakstrip werkt tegen flipperen. 
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et een stuk ijzer wordt door de brievenbus aan de deurklink 
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ander draai raam. Voorkomen door: hang- en sluitwerk 
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen te plaatsen. Een 
barri restang plaatsen is vaak praktisch, omdat u dan het raam 
open kunt laten staan als u weggaat. Zorg er wel voor dat de 
ma imale opening minder dan 15 cm is, om zo de 
doorkruipopening te verkleinen. 
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Inbrekers gooien met een steen of ander zwaar voorwerp  een 
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halen, zodat een dader minder aanleiding ziet een steen door 
een ruit te gooien. siek is deze methode natuurlijk moeilijk 
tegen te gaan. 
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De inbrekers doen zich voor als iemand van de verzekering  
bank  of als onderhoudsmonteur. f ze hebben 
een meelijwekkend verhaal en komen zomaar binnen.  
Voorkomen door: niet zomaar iemand binnen te laten en 
vraag om legitimatie. Plaats daarnaast eventueel een stevige 
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ook deze tijd
soms wat donker

brengt de dag
troost aan het licht

een kaars brandt
een lichtje erbij
voor wie we missen
voor altijd dichtbij

Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. 

Helaas kunnen onze herinneringsbijeenkomsten dit 

jaar niet doorgaan. Wij willen wel graag even stil 

staan bij uw geliefde dierbare waar u afscheid van 

moest nemen. Daarom reiken we u via deze weg 

een lichtpuntje aan, een teken van warmte dat 

troost biedt in het donker.
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Schilderij Aardappelrooiers in Vincentre

Museum koopt inspiratiebron 
voor Van Gogh
Niet de Aardappeleters maar de Aardappelrooiers, geschilderd door Phi-
lip Sadée. Hij was tijdgenoot van Vincent van Gogh. Meer nog zelfs. Sadée 
stond op het lijstje van Van Goghs favoriete kunstenaars. Nu hangt dit 
schilderij in museum Vincentre. Jarenlang was het kunstwerk in privébe-
zit. Na kordaat handelen van Art Dumay en De Vrienden van Vincentre 
kan iedereen nu dit schilderij bewonderen.

paneel, rechtsonder gesigneerd ‘Ph 
Sadée’, vergulde lijst, klein krasje in 
rechter benedenhoek, klein deukje in 
het midden boven, klein oppervlak-
kig vuil, verder in zeer goede staat. 
Dimensies: beeldmaat 18 x 35 cm., 
lijstmaat 42,5 x 60 cm.

Het werk is altijd in particulier bezit 
geweest. Vanwege een verhuizing 
wilde de eigenaar het kunstwerk via 
Art Dumay aanbieden op een veiling. 

Speciaal aanbod 
van Vrienden
De aankoop van het schilderij 
‘Aardappelrooiers’ is voor een groot 
deel mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van Vincentre. Deze stich-
ting bestaat inmiddels 12,5 jaar en 
wil dit graag met u vieren. Als u nu 
Vriend wordt voor € 30,- dan mo-
gen u en een tweede persoon gra-
tis Vincentre bezoeken, zo vaak als 
u wilt. Dat aanbod geldt tot 31 de-
cember volgend jaar 2021. 

Het schilderij
Zoals iedereen een paspoort heeft, 
zo luidt het ‘paspoort’ van dit schilde-
rij: Olieverf op karton gemonteerd op 

Aardappelrooiers Philip Sadée (met en zonder lijst)

Schets aardappelrooiers in brief van Vin-
cent aan Theo, Den Haag 27 juni 1883

Vincent van Gogh - aardappelrooiers, olieverf, Den Haag, augustus 1883 (particulier bezit)

Dat laatste is er nooit van gekomen. 
Art Dumay bracht de eigenaar in con-
tact met museum Vincentre, waar het 
schilderij voor een breed publiek te 
zien zou zijn. Dat laatste sprak de ei-
genaar bijzonder aan, waardoor het 
voor een ‘vriendelijke’ prijs gekocht is, 
inclusief een kleine restauratie. Direc-
teur Simone van der Heiden zegt: “Wij 
waarderen de betrokkenheid van de 
eigenaar en Art Dumay bij ons muse-
um. En wij bedanken in het bijzonder 
De Vrienden van Vincentre voor hun 
financiële hulp bij de aankoop.”

Sadée en Van Gogh
Philip Sadée (1837-1904) was inspira-
tiebron voor Van Gogh. Als kunste-
naar uit de Haagse School schilderde 
Sadée vooral de werkende mens. 
Daarmee was hij een van de eersten 
in Nederland die boeren en vissers in 
hun eigen werkomgeving schilderde. 
Hij toonde zich sociaal betrokken 
door armoede en de positie van de 
vrouw centraal te stellen. Daardoor 
raakte hij Van Gogh. En inspireerde 
hem ook. “Dat wordt vooral duidelijk 
als we het schilderij Aardappelrooiers 
naast de schets in Vincents brief (nr. 
357, Den Haag, juni 1883) leggen. In 
augustus 1883 heeft Van Gogh er ook 
nog een schilderij van gemaakt. Om-
dat Van Gogh in zijn Nuenense pe-
riode veel boeren en boerinnen heeft 
getekend en geschilderd, is het voor 
Vincentre een grote aanwinst dat er 

nu dit werk hangt met een thema dat 
hem zo direct heeft geïnspireerd”, 
zegt Simone van der Heiden. 

Dit jaar géén ijsbaan  
in het Park in de kerstvakantie 

Dwèrs op het ijs 
glijdt door naar 
volgend jaar 
Geen schaatsende kinderen op de ijs-
baan in het Park in de komende kerst-
vakantie, geen curlingtoernooien op 
het ijs, geen drankje drinken met 
vrienden langs de ijsbaan terwijl de 
kerstmuziek door de speakers klinkt. 
Helaas: in 2020 kunnen wij de aller-
eerste editie van Dwèrs op het ijs niet 
realiseren. Maar niet getreurd: we 
schuiven het festijn door naar de-
cember 2021! 

Het zal voor niemand een verrassing 
zijn dat de stichting Dwèrs op het ijs 
dit jaar geen ijsbaan kan realiseren in 
het Park in Nuenen. We hebben 
grootse plannen voor een drie weken 
durend Nuenens ijsfeest midden in 
het centrum van ons mooie dorp, 
maar door alle coronamaatregelen 
kunnen we dat niet doen zoals we 
voor ogen hebben. Onze ambitie en 
enthousiasme blijven onverminderd: 
die ijsbaan moet er komen! Dat bete-
kent dat we Dwèrs op het ijs gewoon 
een jaar doorschuiven naar de kerst-
vakantie van 2021-2022. Klinkt ver 
weg, maar wij beloven: het is het 
wachten dubbel en dwèrs waard! 
Het bestuur van de stichting Dwèrs 
op het ijs bestaat uit elf enthousiaste 
Nuenenaren die ons dorp een jaarlijks 
ijsfeest willen geven. Wil je meer we-
ten over onze plannen, of wil je ons 
helpen - als vrijwilliger of sponsor? 
Zie de site: www.dwersophetijs.nl
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Bladblazer� loso� e
Nu de herfst zijn intrede weer heeft gedaan, dwarrelen de blaadjes langzaam maar ze-
ker weer naar beneden. De natuur sterft (tijdelijk) af. Sommigen onder ons worden van 
dit natuurverschijnsel onrustig. 

Of deze onrust veroorzaakt wordt door een neurose waarbij oneffenheden op gazon of 
inrit niet getolereerd kunnen worden, of dat het te maken heeft met het wegblazen van 
de confrontatie met de eindigheid van het leven, weet ik niet. 

Wat ik wèl weet is dat een goede remedie tegen mentale onrust bestaat uit lichamelijke 
inspanning. Ik zou dan ook eenieder willen aanraden in plaats van de bladblazer de ve-
ger en hark weer eens ter handen te nemen. Op deze wijze kanaliseert u uw onbehagen 
middels de inspanning van uw hart en spieren. Eenmaal lekker aan de slag slaat u bo-
vendien twee vliegen in één klap: Door uw eigen onrust niet langer met een bladblazer 
te sussen, bevordert u uw lichamelijke en geestelijke conditie én de medebewoners van 
uw straat ondervinden geen overlast van de herrie makende rustverstoorders. Zo is de 
een zijn rust tevens de ander zijn rust. Iedereen blij. 

Diederik Gerritse, Van Veldekestraat 32, Nuenen

De komende feestdagen     
niet voor iedereen een feest?
Maar niet in Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind!
(door Godfried Schijven de ex-wethouder)

Wie verlangt nou, gedurende de komende feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Oud-
Nieuw naar eenzaamheid, van alles en iedereen verlaten te zijn, verdrietig te zijn om-
dat iemand uit je directe omgeving ziek werd of het aardse met het hiernamaals ver-
wisselde, geen contact heeft met de buren, angstig is om besmet te raken met een 
griep- of coronavirus?
Toch niemand! U toch ook niet?

Wie verlangt er naar om als verpleegkundige de komende feestdagen niet te kunnen 
vieren, omdat zijn/haar aanwezigheid in het ziekenhuis, de Akkers en de Vank drin-
gend nodig is. Immers onze gezondheid is hun zorg.
Toch niemand! U toch ook niet?

Wie verlangt er naar dat oma’s en opa’s niet gezamenlijk met hun kinderen en kleinkin-
deren, de komende dagen feestelijk door kunnen brengen. Denk maar aan de pakjes-
avond, aan de Kerstdagen en de jaarwisseling.
Toch niemand! U toch ook niet?

Om dat verdriet, dat gemis, enigszins te verzachten stel ik voor dat iedereen (ja echt ie-
dereen) een gebaar van nabuurschap, van naastenliefde maakt.
Hoe dan?
Door een briefkaartje met goede wensen te sturen, door aan te bieden dat u wel wilt 
helpen, door een bloemetje af te(laten) geven, door op bezoek te gaan en een praatje te 
maken, of zelf iets te bedenken.

Wij in Nuenen en aangrenzende kernen kunnen dat! Zeker weten!
Als iedereen één gebaar verwezenlijkt, brengen wij veel positiefs tot stand.
Dat vergeet toch niemand? U toch ook niet?

Godfried Schijven, Tongerhof 23, 5673PG Nuenen

Van wie en voor wie is onze gemeente?
Die prangende vraag schoot mij door het hoofd toen ik het artikel las over een ver-
gunning voor een hondenuitlaatservice in het Eindhovens Dagblad van woensdag 
28 oktober. Waar gaat het over? In het kort: mevrouw Alons koopt een eigen stukje 
bos in Gerwen om daar de honden uit te laten. En dat doet ze al 18 jaren! Dat is haar 
inkomen en haar verdienste. Naar haar zeggen ruimt ze zelfs de drollen van de hon-
den op om het terrein niet te vervuilen. En dan komt onze gemeente in actie: zij mag 
haar bezigheden niet meer uitoefenen aangezien op dat gebied in het bestemmings-
plan staat dat dit onder ‘natuur’ valt. Nou kan dat bestemmingsplan wel worden ge-
wijzigd op verzoek van mevrouw Alons, maar dat kost haar 4000 euro (sic!). En verder 
is er dan ook een ecologisch onderzoek nodig a raison van 5000 euro (dubbel sic!). En 
als dat dan allemaal geregeld is, moet er een nette vergunning komen a raison van 
enkele honderden euro’s. Kan het nog gekker? Dit is zo buiten alle grenzen van pro-
portionaliteit (om maar eens een gemeentelijke term te gebruiken) dat je je als burger 
werkelijk afvraagt van wie en voor wie nu de gemeente is. Dit is een uitwas van ware 
bureaucratie van de ergste soort. Geen enkele compassie maar ‘regels, zijn regels’. 
Nou zijn er meer kanttekeningen te plaatsen bij de toegankelijkheid van de gemeen-
te, (je komt bijna niet meer binnen zonder elektronische afspraak!), maar zo bruut 
alle grenzen van redelijkheid overschrijden, is wel een toppunt. Ik wens de betrokke-
nen van de gemeente veel wijsheid toe. Wellicht komt dan het besef dat de gemeente 
er is van en voor de burgers. En niet andersom.

Theo Bemelmans, Loenijs van Lancveltlaan 8, Nuenen

Prikken
Als 70-plusser met onderliggende kwalen raak je bezorgd te horen/lezen dat er een 
ernstig tekort dreigt aan griepprikken. De aanpak door het RIVM en regering van de 
2e golf coronacrisis doet je al de wenkbrauwen fronsen gezien het chaotische lock-
down en test-trace beleid. Met de tekorten van het griepvaccin dreigt nog meer on-
heil. De oproep voor de griepprik geschied alfabetisch op achternaam. 60-69 jarigen 
zonder onderliggende kwalen wordt uitdrukkelijk verzocht niet in te gaan op de uit-
nodiging voor de griepprik. Maar als deze gevolg geven aan de uitnodiging van de 
huisarts en zich toch melden voor de prik, kunnen zij nauwelijks worden geweigerd. 
Elders in Nederland blijken sommige huisartspraktijken op de 2e dag van het vacci-
neren al NEE te moeten verkopen. Niet de huisarts maar het RIVM is hiervoor verant-
woordelijk. Grote kans derhalve dat degenen die alfabetisch achteraan komen hun 
prik mislopen. Het zou de huisartsen derhalve sieren dat griepvaccins apart worden 
gelegd voor 70-plussers die medisch gezien die prik ook écht nodig hebben.

Rob Riedijk, Biezenstuck 9, 5673KT 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
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Soenil Bahadoer, ondernemer pur sang 

De eerste tweesterrenchef 
met foodtruck!
Door Nannie van den Eijnden

Afgelopen weekend stond er in de Beekstraat menig keer een lange rij. 
Tweesterrenrestaurant De Lindehof was deels uit het zicht verdwenen, er 
stond ineens een foodtruck voor de deur. Met een prachtig bord en grote 
foto van Soenil erbovenop: Mama’s home food by spicy chef. Getipt door 
een bekende, die een groot fan is van Soenil’s culinaire kunst en die zelf 
thuis heel graag kookt, stapte ik erop af. “Wat Soenil zo bijzonder maakt, 
weet deze bekende mij te vertellen, is dat hij Hindoestaanse kruiden com-
bineert met de Franse keuken. Je weet niet wat je proeft!”

Kookboekenwedstrijd
“Mijn boek gaat over soul food” ver-
telt Soenil. “De gerechten zijn heel 
makkelijk te maken. Het staat nu op 
de shortlist van de vijf beste kook-
boeken van Nederland. Donderdag 5 
november wordt de uitslag bekend 
gemaakt.” Deze prijs voor het beste 
kookboek is een initiatief van de 
Kookboekenweek. Van 6 tot en met 
15 november houdt de Stichting Col-
lectieve Propaganda van het Neder-
landse Boek (CPNB) een campagne 
om kookboeken onder de aandacht 
te brengen en de liefde voor lekker 
eten te vieren. Een jury bekijkt alle in-
gezonden titels en test de boeken 
door er verschillende recepten uit te 
bereiden.

Met zijn kookboek ga je koken langs 
de lijn van zijn leven. Soenil vertelt 
via de gerechten wie hij is, waar hij 
vandaan komt en waar hij heen wil. 
Hij wil de warmte, gastvrijheid en het 
familiegevoel uit zijn jeugd over-
brengen. India, Suriname en Neder-
land worden op een inspirerende, 
liefdevolle manier verbonden. Eten is 
voor hem samenzijn. Het familiege-
voel, het eten van zijn moeder daar 
kan niets tegenop. Het exclusieve 
kookboek Spicy Chef met sprekende 
verhalen, mooie foto’s en prachtige 
vormgeving is voor € 49,95 te koop. 
Soenil signeert het voor je.

Chef en ondernemer van het jaar
Soenil Bahadoer is verkozen tot Chef 
van het Jaar 2020 door GaultMillau. 
‘Een Chef van het Jaar is meer dan ie-
mand die formidabel kan koken. Het 

Aan het begin van de Beekstraat 
bruiste het van de energie. Het rook 
er heerlijk naar eten, mensen kwa-
men en gingen, ze vertrokken met 
een zwart papieren tasje. Ik sloot aan 
in de rij en liet me verrassen. Er stond 
een menu aangekondigd en een 
aanbieding voor een compleet pak-
ket: een paar lekkere gerechten, ka-
viaar, champagne en Soenil’s eerste 
kookboek Spicy Chef. Ik bestelde roti 
en bara, vegetarisch en met kip. Er 
stonden vier mensen in de truck om 
de bestellingen op te nemen en klaar 
te maken, het liep als een trein. Voor 
ik het wist, ging ik met een paar mooi 
ingepakte warme gerechten naar 
huis.

Good vibes
“We moeten positief blijven in deze 
tijd, we hebben good vibes nodig”, 
zegt Soenil enthousiast. “Ik ben on-
dernemer en heb me afgevraagd: hoe 
kan ik energie geven? Hoe ga ik nu 
mijn gasten bereiken? Ik wilde iets 
doen! Ik heb 16 mensen in dienst en 
als ze niet werken, worden ze lui”, 
lacht hij. “Op maandag kwam ik op 
het idee voor een foodtruck met sim-
ple street food maar van goede kwali-
teit, goed op smaak. En op vrijdag 
stond hij er al. Een guerilla actie. Het 
eten is ambachtelijk gemaakt; de ba-
ra’s en roti’s zijn gemaakt in samen-
werking met mijn moeder, Mien Ba-
hadoer. Mijn gerechten zijn intensief 
om te bereiden maar ik wil mijn keu-
ken toegankelijk maken. Daar zijn 
deze spontane actie en mijn kook-
boek voor bedoeld” zegt de gedreven 
chef, die niet wil stilzitten. “Ik ben de 
eerste tweesterrenchef die dit doet 
en dit soort dingen ga ik meer doen.”

is een persoon die groter is dan zijn 
restaurant. Het is een flamboyante 
sterke persoonlijkheid met het hart 
op de juiste plaats die velen inspi-
reert, een rolmodel is voor zijn team 
en voor wie het restaurant zijn le-
venswerk is. In 1995 begonnen en 
nog geen 12 jaar later nam hij in 2007 
het restaurant over. Hij heeft alle of-
fers gebracht die nodig waren om te 
staan waar hij nu staat’, aldus de jury 
van Gault&Millau. In 2016 werd Soe-
nil door OCN verkozen tot onderne-
mer van het jaar, omdat hij zich natio-
naal en internationaal heeft onder-
scheiden. Ook ontving hij D’n Dwèrs-
klippel met het witte voetje 2016 van 

Help Fietsmaatjes Nuenen op weg 
en Stem op Fietsmaatjes Nuenen
Fietsmaatjes Nuenen maakt kans op € 10.000,- van het ANWB Fonds om 
het Fietsmaatjes Nuenen-project te realiseren in Nuenen c.a.. De campag-
ne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft € 10.000,- per provincie aan het 
meest inspirerende maatschappelijke project. De stemperiode loopt van 
26 oktober tot 24 november.

fiets met een elektrische traponder-
steuning.

Op de stemsite anwb.nl/stem staan 
70 maatschappelijke projecten waar-
op gestemd kan worden. 
De stemperiode loopt van 26 okto-
ber tot 24 november. Ook niet leden 
van de ANWB kunnen een stem uit-
brengen op Fietsmaatjes Nuenen.
Uit de stemronde komt per provincie 
een top 3 van meest populaire pro-
jecten. Vervolgens kiest de Advies-
commissie van het ANWB Fonds uit 
die top 3 de winnaar per provincie. 
Begin 2021 worden de cheques uit-
gereikt aan alle 12 winnaars.

Dit is het derde jaar dat het ANWB 
Fonds op deze manier maatschappe-
lijke initiatieven op het gebied van 
verkeersveiligheid, (duurzame) mo-
biliteit en vrije tijd ondersteunt. 
Het ANWB Fonds helpt met deze bij-
drage projecten een start te maken.
Fietsmaatjes Nuenen wil met deze 
donatie de aanschaf financieren van 
een nieuwe duofiets, zodat mensen 
met een lichamelijke of geestelijke 
beperking in onze maatschappij ac-
tief betrokken blijven, doordat vrij-
willigers met hen gaan fietsen in ons 
mooie dorp, kernen en regio.
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen, maar dit 
niet meer zelfstandig willen of kun-
nen. Dit kunnen ouderen, mensen 
met een beperking of tijdelijke bles-
sure zijn. Zij, de ‘gasten’, fietsen sa-
men met een vrijwilliger op een duo-

de Nuenense oudprinsen voor posi-
tief dwèrse eigenzinnigheid. Deze 
prijzen zijn erkenning voor de manier 
waarop hij met zijn restaurant De Lin-
dehof Nuenen c.a. op de kaart zet.

Foodtruck Mama’s home food 
by spicy chef Soenil
Zondag 8 november, 12.00-16.00 uur.
Geen bestellingen, gewoon langsko-
men, op = op !
Volg @SoenilBahadoer op Instagram 
en De Lindehof en Soenil op Facebook 
om te weten waar hij is!

www.restaurant-delindehof.com

Fotografie: Tony Pérez
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‘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.

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)

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Nederland Leest ‘Het zwijgen van Maria Zachea’.

Het cadeau van de    
bibliotheek aan haar leden
Vanaf 1 november is er weer Nederland Leest, de grootste nationale lees-
campagne. Sinds 2016 staat niet langer één boek centraal maar een the-
ma. Dit jaar is het thema ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’.

Judith Koelemeijer. Hierin wordt op 
fascinerende wijze een twintigste-
eeuwse familiegeschiedenis ont-
vouwd die naadloos aansluit op het 
thema ‘Kleine geschiedenis, grote 
verhalen’. Elke familie heeft zijn ver-
halen. In Het zwijgen van Maria Za-
chea vertellen twaalf broers en zus-
sen het ware verhaal van hun familie. 
Deze uitgave heeft een exclusief 
nieuw nawoord met een update over 
hoe het nu met de familie gaat.

Eén boek, duizend gesprekken
Een goed boek brengt gesprekken 
op gang en verbindt lezers met el-
kaar. In november leest heel Neder-
land daarom één boek, dat lezers ca-
deau krijgen van de bibliotheek, hét 
centrum voor ontmoeting en ge-
sprek. Het thema van Nederland 
Leest voor 2020 sluit daar perfect bij 
aan: ‘Kleine geschiedenis, grote ver-
halen’. Aan de hand van dit thema 
krijgen lezers de mogelijkheid om in 
hun eigen geschiedenis te duiken 
met behulp van de bibliotheek: de 
geschiedenis van hun eigen familie 
of van het dorp of de streek waarin ze 
wonen, via Delpher.

Met behulp van Delpher kan worden 
gezocht in een gigantisch krantenar-
chief met ruim 13 miljoen krantenpa-
gina’s die Delpher geheel gratis en 
vrij toegankelijk beschikbaar stelt. De 
persoonlijke geschiedenis begint 
klein en ligt soms verborgen, maar 
als je goed leest en je verdiept in het 
verleden, is er altijd een groot verhaal 
te vinden. Meer informatie: ga naar 
www.bibliotheekdommeldal.nl, se-
lecteer in de balk ‘Speciaal voor’ en 
klik vervolgens op ‘Genealogie’.

One Book, One City
Het begon in Amerika met One Book, 
One City. Een actie die laat zien dat li-
teratuur wel degelijk een breed pu-
bliek aanspreekt en dat het lezen van 
een goed boek niet alleen veel ple-
zier verschaft, maar ook nog eens de 
blik verruimt. One Book, One City 
startte in Chicago in 2001 met de 
klassieker To Kill A Mockingbird van 
Harper Lee.

Nederland Leest 
In Nederland werd Nederland Leest 
voor het eerst georganiseerd in 2006. 
Sindsdien organiseren de Bibliothe-
ken in Nederland ieder jaar deze 
campagne in november. Exclusief 
voor hun leden. Dus voor iedereen 
die graag leest en graag over boeken 
praat.

Gratis boek
Leden van de bibliotheek kunnen in 
hun bibliotheek een gratis boek op-
halen. Mét de aansporing het te le-
zen en er met anderen over te praten. 
Dit jaar is dat de moderne klassieker 
Het zwijgen van Maria Zachea van 

The fat ladies are back!
In Beverly Hills en Dubai staan ze te springen en vechten ze om haar werk. 
En wij hebben het! Onze inmiddels wereldberoemde en zeer succesvolle 
kunstenares Gerdine Duijsens uit Helmond is back. Vluchtte zij met haar 
kunstverkopen letterlijk naar het buitenland om te ontlopen aan alle co-
pycats in Nederland, nu is zij met haar heerlijke ‘dikke dames’ terug in Bra-
bant, te koop bij SHE Art Gallery: een jonge, moderne kunstgalerie die de 
Nederlandse kunst promoot en heel wat in haar mars heeft. Zij zet de eni-
ge echte dikke dames terug op de Brabantse kaart.

naad gewerkt, zoals we dat hier in 
Brabant zeggen, en ons succes zagen 
we in dit voorjaar ineens in elkaar 
storten als een kaartenhuis. Maar niks 
zielig afwachten. Hop, schouders er-
onder en door. We hebben geïnves-
teerd in een nog betere website door 
die uit te breiden. Zo kunnen we nog 
meer kunstenaars en hun werk online 
vertegenwoordigen. Heerlijk om te 
zien dat dat dan gewaardeerd wordt, 
door klanten en kunstenaars. Want 
daar doen we het uiteindelijk voor.
Ja, we bestaan dus nog, komend 
weekend 3 jaar! Een feestje was ge-
pland, met livemuziek, meet-and-
greets, taart en ballonnen, noem 
maar op. Maar dat gaat nu even niet. 
Wij vieren dit feestje groots in ons 
hart en bescheiden in de galerie, 
waar u kunt komen genieten van 
onze grote collectie kunst.

Plek zat
Onze 400m2 galerie heeft genoeg 
ruimte om rekening met elkaar te 
houden, om de gewenste afstand te 
bewaren. Kom gerust, wij hebben ge-
vulde glaasjes voor u klaarstaan, en 

SHE Art Gallery opent haar deuren 
voor haar 3-jarig bestaan met een 
feestweekend, maar dan ingetogen 
en zonder feest: op vrijdag 6, zater-
dag 7 en zondag 8 november 2020.

Boeiend om Gerdine te zien schilde-
ren aan haar grote en ook kleinere ta-
ferelen waar zij zo om geliefd is. Je 
ziet op haar doeken de ‘upperclass’ 
die zich borrelend, oesterslurpend en 
flirtend onbespied waant. Gerdine 
woonde 30 jaar lang in Helmond met 
haar man, die dierenarts was. Na zijn 
overlijden ging zij haar kinderen ach-
terna en liet zij Brabant achter zich. In 
die tijd werd haar werk op de meest 
vreselijke manieren gekopieerd. Ie-
dereen die een kwast vast kon hou-
den en ook velen die dat niet konden, 
hebben haar werk getracht te kopië-
ren. Maar niemand maakt ze zoals zij. 
Als je een ‘echte’ ziet, dan weet je dat!
Wat zijn we trots dat we haar werk 
weer naar Brabant hebben mogen 
brengen.

We bestaan nog!
Drie Jaar lang hebben we ons uit de 

Nieuws van Cultuur     
Overdag/Avonduur

Zondagmiddag 8 november: 
PYURE speelt ‘Kietelsteen’
Troubadour Jos van Rens speelt in 
het Van Goghkerkje op zondagmid-
dag 8 november a.s. zijn muzikaal 
theaterprogramma ‘Kietelsteen’; aan-
vang van het concert: 14.30 uur. Laat 
u aangenaam verrassen door liedjes 
en verhalen over doodgewone kie-
zelstenen, over hoe ossenbloed ver-
mengt met biest de tand des tijds 
trotseren.
In de sporen van Vincent schildert Jos 
met muziek, kleur- én luisterrijke 
beelden. Over alledaagse dingen die 
bijzonder worden door er aandacht 
aan te geven. Keiharde luistermuziek 
die je raakt, zacht als dons en helder 
als zwart ijs.
Dit concertino is uit de reeks ‘Van 
Goghkerkje Intiem’; Jos van Rens is 
één van de muzikale vrienden van 
David Hordijk.

Kijk voor meer info over het concert 
(inclusief een preview) en kaartver-
koop op www.cultuuroverdag.nl 

NB: Cultuur Overdag en Cultuur 
Avonduur houden zich aan alle richt-
lijnen rondom covid-19. Wijzigingen 
in die richtlijnen kunnen ook een wij-
ziging in activiteiten betekenen. Op 
de website is altijd het laatste nieuws 
te vinden. 

Muzikale vitaminen op een donke-
re vrijdagavond 
Het was moeilijk te zeggen wie vrij-
dagavond het meest enthousiast 
was: de zangeres en haar pianiste of 
het publiek. Anna Karnovoska en 
Olga de Kort genoten met volle teu-
gen van hun intieme optreden in het 
Van Goghkerkje.

Het was lang geleden dat ze hadden 
opgetreden, veel te lang geleden 
naar hun zin. Dat ze samen nog nooit 
eerder hadden opgetreden was voor 
het publiek niet te merken. Een kort 
knikje, even oogcontact en men ging 
door naar het volgende nummer. 
Anna zong een aantal aria’s, waarna 
Olga een intermezzo met Russische 
muziek op de piano verzorgde. Daar-
na volgden weer een aantal aria’s. De 
variëteit in de nummers was groot, 
met diverse voor het publiek beken-
de stukken die trefzeker, zuiver en vol 
passie werd gezongen. Of het nu Ita-
liaanse, Duitse of Engelstalige num-
mers waren: als je het niet verstond, 
hoefde je alleen maar naar Anna te 
kijken om te ervaren waar de muziek 
over ging. Overigens gaf de kleine 
frêle Russische zangeres bij de mees-
te nummers ook een korte toelich-
ting, in het Nederlands. En dat terwijl 
ze pas 1,5 jaar in Nederland (in Nue-
nen!) woont, na eerst in Oostenrijk en 
Duitsland gewoond te hebben. Anna 
Karnovska: een naam om te onthou-
den! Gewapend met een flinke dosis 
muzikale vitaminen verlieten de gas-
ten tevreden het kerkje.

(L) Anna Karnovska en (r) Olga de Kort

Tv-programma     
‘Serenade van Stef’    
opgenomen in Het Speelhuis
,,Het Speelhuis was direct nummer één op onze lijst’’, aldus zanger/tekst-
schrijver Stef Bos over zijn keuze voor het theater als opnamelocatie. Af-
gelopen maandag vonden in het Helmonds theater opnames plaats voor 
het nieuwe KRO-NCRV-programma ‘Serenade van Stef’ van KRO-NCRV 
waarin de zanger mensen ontmoet die in hun leven in de problemen zijn 
gekomen om uiteenlopende omstandigheden.

trouwd. Het grote verschil is natuur-
lijk dat het voor TV in principe op-
nieuw kan. Stef en zijn bandleden 
zijn echter zo’n theatermensen dat 
het allemaal direct raak was. Ik heb 
enorm genoten in de zaal. Dit wordt 
genieten voor de kijker thuis!’’

Wie geen serenade in Het Speelhuis 
op televisie wil missen, moet vanaf 
vrijdag 6 november voor zeven we-
ken inschakelen op KRO-NCRV op 
NPO1. “Het wordt een prachtig, muzi-
kaal programma in een zeer passend 
decor’’, verzekert Otten.

Serenade van Stef, vanaf vrijdag 6 no-
vember bij KRO-NCRV op NPO1 om 
16.35 uur

In de 7-delige serie ‘Serenade van Stef’ 
ontmoet Stef Bos mensen met een 
verleden van geweld, van verslaving 
of van gewoon ‘domme pech’. Hij gaat 
met deze mensen in gesprek en ge-
bruikt dit als inspiratiebron voor het 
schrijven van een nieuw lied. Aan het 
einde van elke aflevering zingt Stef 
met live-band de hoofdpersoon toe in 
een persoonlijke serenade. Die sere-
nades werden dus opgenomen in Het 
Speelhuis. ‘Serenade van Stef’ is een 
programma van KRO-NCRV en Kans-
fonds en is vanaf vrijdag 6 november 
te zien op NPO 1 om 16.35 uur.

Groots en intiem
Het initiatief voor de opnamelocatie 
kwam van Stef zelf. “Mijn hele band 
en ik hebben een grote liefde voor 
theater. Dus we dachten als we televi-
sie doen, dan moet het eindigen in 
het theater’’, aldus de zanger. En dat 
werd, bij voorkeur, het Helmonds 
theater.

“Het Speelhuis was direct nummer 
één op de lijst’’, aldus de zanger. “Dit is 
een theater waar je een grootsheid 
voelt en tegelijkertijd een intimiteit. 
Het heeft ook een geschiedenis, om-
dat het een kerk is geweest. En de 
mensen, vooral de mensen. Daar 
gaat het om’’, licht Bos zijn keuze toe.

Vereerd
“We zijn natuurlijk bijzonder vereerd 
en trots dat de keuze op ons theater 
is gevallen’’, aldus theaterdirecteur 
Jochem Otten. De deuren van het 
theater stonden dan ook wagenwijd 
open voor Stef en zijn crew. “Met the-
aterproducties zijn we heel ver-

ook iets lekkers om mee naar huis te 
nemen. We zijn tenslotte jarig.
Galerie-eigenares Sheila Haasnoot 
nodigt u uit op vrijdag 6 nov. van 
13.00-20.00 uur, zaterdag 7 nov. en 
zondag 8 nov. van 13.00-17.00 uur. 
Dertig mensen mogen tegelijk bin-
nen. We hebben een doorlopende 
expositie, er is geen reservering no-
dig en u hoeft nooit lang te wachten.

De reguliere openingstijden zijn: 
woensdag en zondag van 13.00-
17.00 uur en op vrijdag van 13.00-
20.00 uur. Meer info vindt u op de 
website: www.SheArtGallery.com

Stef Bos koos Het Speelhuis zelf als opna-
melocatie

vr 13 nov t/m vr 27 Nov

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

I AM GRETA    NU
Bijzonder verhaal over een bijzonder persoon

THE REAL THING STORY    NU
De eerste ‘zwarte’ band die een nr 1-hit scoorde

BERLIN CALLING  11 NOV
Film in het kader van het thema Berlijn

PARELS VAN DE PEEL      NU
Vervolg op De verborgen wereld van de 
Strabrechtse Heide.

Expo

podium

film

 T/M 29 NOV

vr 13 nov 20:30u
Brother Moon 
VOLLE MAAN

zo 15 nov 19:00u
Sister Luck  
A DUTCH TRIBUTE TO THE BLACK CROWES

vr 20 nov 22:30u
the obscure  
THE CURE TRIBUTE 

do 26 nov 19:30u
Lezing Berlijn  
DOOR WIM FRANSSEN

vr 27 nov 20:30u
Mooon  
SAFARI TOUR 2020

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 20 NOV T/M WO 30 DECVR 20 NOV T/M WO 30 DEC

THEATERSPEELHUIS.NL

VR 20 NOV   20:15u TONEEL

HANS EN JULIEN CROISET     
Beneden de Rivieren

ZO 29 NOV 15:00u JEUGD

AGEETH DE HAAN (2+)
Zachtjes gaan de paardenvoetjes

ZO 06 DEC  15:00u KLASSIEK

BERLAGE 
SAXOPHONE QUARTET    
New Light on Goldberg

DI 08 DEC  19:00 & 21:30u CABARET

ANDY MARCELISSEN 
Hij komt, hij komt

ZA 12 DEC 19:00 & 21:30u KLASSIEK

BASTIAAN RAGAS    
Lang leve Kerstmis

ZO 20 DEC 15:00u KLASSIEK

HOLLAND BAROQUE
Kloosterkerst

DI 29 DEC 19:00 & 21:30u CABARET

JOOP VOS
 Oudejaarsconference

WO 30 DEC 19:00 & 21:30u CABARET

JOOP VOS
 Oudejaarsconference

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

BLIJF
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BLIJF

&
GEZOND

BLIJF
GENIETEN!
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Verzekerd van 
goed advies bij  
Peter Geurds   
Assurantiën
De Nuenense Peter Geurds is dit 
jaar maar liefst 40 jaar zelfstandig 
ondernemer. Peter Geurds Assu-
rantiën heeft sinds 1980 zijn eigen 
onderneming en tot op heden is 
Geurds nog steeds werkzaam bin-
nen het familiebedrijf.

Kenmerkend voor Peter Geurds Assu-
rantiën is het persoonlijk contact met 
de klant. De technologie is de afgelo-
pen 40 jaar erg geïnnoveerd, maar 
het huisbezoek heeft Geurds nog 
elke dag hoog in het vaandel staan. 
Zo is persoonlijk advies nog altijd aan 
de orde!

Familiebedrijf
In 1966 werd Peter Geurds Assuran-
tiën opgericht door de vader van Pe-
ter Geurds. De derde generatie, Piet 
Geurds, is vastberaden zijn vader en 
opa achterna te gaan en speelt al 
een zeer belangrijke rol binnen het 
bedrijf.

Peter Geurds Assurantiën is geves-
tigd aan de Hondsruglaan 83-A te 
Eindhoven.

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.petergeurds.nl

Hard applaus en veel waardering 
Afgelopen zaterdag werd een bijzondere dag voor Mark Westerterp. 
Mark is een actief en betrokken lid bij Scouting Rudyard Kipling. Op de 
voorgrond is hij vooral zichtbaar doordat hij elke zaterdag klaarstaat om 
leiding te zijn van de Verkenners, de jongensgroep van 11 t/m 15 jaar. 
Maar daar houdt Marks inzet niet op. 

wachten. Hij werd daar ontvangen 
door twee leden van TI-Beheer. Na 
een aantal lieve woorden en uitleg 
over Marks inzet voor Scouting Ne-
derland hebben de teamleden van 
TI-Beheer het teken van waardering 
aan Mark overhandigd, door deze te 
laten opspelden door zijn vriendin. 
Marks eerste reactie was: “Ik ben ver-
eerd! Ik zag dit niet aankomen.” Wat 
natuurlijk ook de bedoeling was! Na 
het ontvangen van het certificaat van 
de Gouden Vos en een bos bloemen, 
sloot Mark af met de woorden: “Be-
dankt! Ik doe het met veel plezier en 
ben van plan om het ook nog heel 
lang te blijven doen.” En met die 
woorden was niet alleen TI-Beheer 
erg blij, maar ook alle verkenners, die 
dol zijn op Mark als leiding en ook erg 
blij waren met de taart die ze vervol-
gens kregen! 

Lieve Mark, bij deze nogmaals gefeli-
citeerd en bedankt! 

Naast dat Mark al tien jaar verkenner-
leiding is en nog vele taken meer 
heeft binnen Scouting Rudyard Kip-
ling, is hij ook al zeven jaar actief bij 
Team Internet Beheer (TI-Beheer) van 
Scouting Nederland. Hij werkt er met 
dit team hard aan dat alle online as-
pecten van de scouting goed wer-
ken, iedereen bij zijn/haar gegevens 
kan en dat deze veilig worden be-
waard. TI-Beheer heeft al deze inzet 
van Mark gezien en heeft bedacht 
dat ze hun waardering aan hem wil-
den uitspreken, alleen niet middels 
een handdruk, kaartje of email, nee 
dit deden ze door het aanvragen van 
een Gouden Vos! Een Gouden Vos is 
een waarderingsteken van Scouting 
Nederland om haar waardering te la-
ten blijken aan vrijwilligers voor hun 
jarenlange bovengemiddelde inzet. 
Afgelopen zaterdag is Mark, samen 
met alle verkenners, tijdens de draai-
dag naar de kampvuurcirkel gelokt 
waar een verrassing op hem stond te 

Al vijf jaar B Schilderwerken
Door Josine Janssen

Vijf jaar geleden zat Brechtje van Leuken bij mij aan de keukentafel, een 
jonge meid die net haar schildersbedrijf was gestart. Nu, anno 2020, is 
haar schildersbedrijf nog steeds actief in het Nuenense en omgeving. Voor 
mij een reden om mezelf de opdracht te geven: zoek de verschillen…..

te staan. Door de combinatie van de 
particuliere en zakelijke opdrachten 
heeft ze inmiddels een waardevolle 
klantenkring opgebouwd.

Toen ze haar bedrijf startte woonde 
Brechtje nog thuis. Daar waste moe-
der Mariëtte haar bedrijfskleding. Nu 
woont ze al geruime tijd samen met 
Manon en hebben ze samen in het af-
gelopen jaar hun eigen huis gestript 
en weer volledig opgeknapt. Het 
schilderwerk heeft ze natuurlijk zelf 
gedaan. En de was doet ze ook voor-
taan zelf.
Ook een verschil is de financiële admi-
nistratie. In het begin werd ze door 

Eerst even helemaal terug naar het 
begin. Als klein meisje mocht ze af en 
toe mee naar een opdracht samen 
met familievriend Cees Meulendijks 
(1959-2015) en zijn medewerker Wil-
lie Brusselaars. Ze was erg onder de 
indruk van hun werk en vanaf dat mo-
ment heeft ze haar droom nooit meer 
losgelaten. Vervolgens heeft ze haar 
opleiding aan de Schilder^sCOOL in 
Nuenen afgerond. Ze wist het als 
klein kind al en ze weet het nu nog 
steeds: schilderen is mijn ‘ding’. 

Brechtje zat vijf jaar geleden als jon-
ge meid van 19 jaar te vertellen wat 
haar zo aantrok in het vak (red: dit in-
terview is na te lezen op https://rond-
delinde.nl/archief/2016/7#1). Nu als 
krachtige vrouw van 24 jaar is er geen 
verschil te ontdekken in haar gedre-
venheid om het schildersvak uit te 
oefenen. De opdrachten die ze nu 
uitvoert zijn wel anders. Vroeger 
volgde ze de opdrachten van de klan-
ten gewoon op. Inmiddels geeft ze 
adviezen op het gebied van kleur en 
materialen. Daardoor wordt het eind-
resultaat goed afgestemd op de wen-
sen van de klant. Naast het werken 
met de conventionele kwast of roller, 
werkt ze nu ook met de verfspuit. 

In het begin van haar carrière had ze 
vooral particuliere opdrachtgevers, 
schilderen bij mensen thuis. Inmid-
dels heeft ze ook diverse zakelijke pro-
jecten, zoals in de nieuwbouw. Ze is 
daar dan als enige vrouw op de bouw 
aan het werk tussen alleen maar man-
nen. Ook daar weet ze haar mannetje 

Tweeverdieners mogen meer lenen
Voor een flink aantal mensen bestaat onzekerheid over het inkomen in 2021. 
Dit geldt uiteraard vooral voor werknemers en ondernemers in horeca, evene-
mentenbranche, en reiswereld, om er maar een paar te noemen. In hoeverre 
deze inkomensonzekerheid de woningmarkt gaat beïnvloeden is eveneens 
onzeker. Het enorme tekort aan woningen kan ervoor zorgen dat de gevolgen 
beperkt blijven. 
De mensen die werk en inkomen behouden of zelfs een lichte inkomensstij-
ging tegemoet zien, kunnen volgend jaar een wat hogere maximale hypo-
theek afsluiten. Dat is zeker het geval bij tweeverdieners: het tweede inkomen 
mag in 2021 voor 90% meetellen bij de berekening van de maximale hypo-
theeksom, in plaats van de 80% die dit jaar gold. Dat is althans het voorstel van 
budgetinstituut Nibud. Het Nibud stelt elk jaar de hypotheeknormen vast in 
het ‘Advies Financieringslastnormen’. Dit advies wordt eigenlijk altijd onver-
kort overgenomen door overheid en hypotheekverstrekkers. Geldverstrekkers 
kunnen overigens in een enkel, individueel geval nog wel iets verder gaan dan 
de normen toestaan, met goede onderbouwing. Je kunt hier bijvoorbeeld 
denken aan te verwachten inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen. 
Welk voordeel kunnen tweeverdieners volgend jaar verwachten? Dat hangt ui-
teraard af van de hoogte van de inkomens. Een van de voorbeelden van het Ni-
bud gaat uit van een huishouden met inkomens van €35.000 en €17.500 in dit 
jaar. Bij een gemiddelde loonstijging van 1,4% in 2021 en een hypotheekrente 
van 1,75% kunnen deze tweeverdieners volgend jaar een hypotheek van maxi-
maal €248.360 afsluiten. Dit jaar was dat nog €238.808. 

Bij een gemiddelde loonstijging van 1,4% stijgt overigens 
ook de leencapaciteit van veel eenverdieners iets. Het 

treffen van energiebesparende maatregelen of het 
kopen van een zeer energiezuinig huis kan net als in 
voorgaande jaren leiden tot een ruimere hypotheek. 
Kopers van een zeer energiezuinige woning kunnen 
bijvoorbeeld tussen €15.000 of €25.000 extra lenen. 
Ook veel mensen met een studieschuld kunnen vol-

gend jaar wat meer lenen. 
Kortom, iets meer leenmogelijkheden dus, volgend jaar. 
Maar het Nibud drukt de geldverstrekkers wel op het 

hart bij het toetsen van de ‘bestendigheid van het in-
komen’ niet alleen terug, maar ook vooruit te kijken 
in verband met de corona-onzekerheid.

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

waar een verrassing op hem stond te waar een verrassing op hem stond te 

haar vader Erik geholpen. Nu heeft ze 
haar administratie uitbesteed aan haar 
zus Maartje die ook een eigen bedrijf 
is gestart (www.regelhetmaartje.nl). 
Op deze manier wordt het financiële 
gedeelte nog professioneler opgepakt 
en kan Brechtje zich volledig richten 
op haar eigen werk. Een duidelijke 
win-winsituatie voor haar, voor haar 
ouders, maar zeker ook voor de klant.

Ooit heeft ze voor haar verjaardag 
een schildersstoffer (red.: een soort 
vegertje om het geschuurde werk af 
te stoffen) van Cees Meulendijks ge-
kregen die nog altijd in haar bus ligt. 
Maar inmiddels wel een andere bus. 
Ze investeert in haar bedrijf om haar 
werk zo goed mogelijk te kunnen 
doen. Zo heeft ze ook een eigen stei-
ger aangeschaft, zodat ze deze altijd 
tot haar beschikking heeft en niet 
meer hoeft te huren. Dit levert voor 
de klant kostentechnisch ook weer 
een voordeel op. De verfmaterialen 
koopt ze nog steeds bij Eric Seinstra 
eigenaar van DecoHOME Meulen-
dijks aan de Berg.

Waar geen verschil in te ontdekken is, 
is op het vlak van vrije tijd en inluiden 
van de vakantie. In haar vrije tijd is ze 
nog steeds actief op het voetbalveld. 
Ook speelt ze nog steeds gitaar. Het 
inluiden van de ‘bouwvak’ gebeurt 
nog steeds middels een potje biljart 
samen met Eric Seinstra en Willie Brus-
selaars. Helaas kan Cees, haar grote 
voorbeeld, daar niet meer bij zijn.

Brechtje heeft van haar hobby haar 
werk gemaakt en haar werk is haar 
passie. Daarom: al vijf jaar een begrip 
in Nuenen en omgeving: B Schilder-
werken.

Bespaar tot wel €100,- per jaar door je 
autobanden regelmatig op te pompen
Het klimaat verandert. Ruim 7 op de 10 Nederlanders maken zich daar 
zorgen om. Als automobilist kun je eenvoudig een bijdrage leveren aan 
een beter klimaat door je banden regelmatig op te pompen. Dat is boven-
dien veiliger én kan je ook tot €100,- per jaar opleveren. Toch rijdt meer 
dan 60% van de Nederlanders met banden op een te lage spanning. Deze 
5 tips helpen je om duurzamer te rijden.

ning is voor jouw auto. Je vindt de ban-
denspanning op de sticker op de deur-
stijl aan de bestuurderskant, aan de bin-
nenzijde van het tankklepje of in het in-
structieboekje van de auto.

4. Wissel op tijd naar winterbanden
Wanneer de temperatuur onder de 7 
graden daalt, en je rijdt op zomerban-
den, dan is het tijd om deze om te wis-
selen voor winterbanden. Dit is beter 
voor de veiligheid, het milieu en je por-
temonnee. Komen je winterbanden na 
een lange periode weer uit de opslag? 
Pomp ze dan meteen op bij de banden-
wissel.

5. Kies de beste band
Alle nieuwe banden voor personen- en 
bestelwagens hebben een Europees 
bandenlabel. Hiermee kun je het brand-
stofverbruik, de grip van de band op 
nat wegdek en het afrolgeluid van ban-
den vergelijken. Kijk voor meer infor-
matie over autobanden en het banden-
label op www.kiesdebesteband.nl.

Meer tips over de juiste bandenspan-
ning: www.geefjebandenlucht.nl

1. Geef je banden elke 2 maanden 
lucht
Zet een tweemaandelijkse herinnering 
in je telefoon zodat je weet wanneer het 
tijd is om je banden te controleren en 
lucht te geven. Door je autobanden op 
de juiste spanning te brengen, rijd je 
veiliger, zuiniger en schoner.

2. Meet je bandenspanning met kou-
de banden
Het meten van de bandenspanning ge-
beurt bij voorkeur wanneer de auto-
banden nog koud zijn. Heb je langer 
dan 15 minuten of meer dan 5 kilome-
ter gereden? Tel dan 0,3 bar op bij de 
adviesspanning.

3. Check de juiste spanning voor 
jouw auto
Controleer wat de juiste bandenspan-

Cees helpen op 12 jarige leeftijd
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Eerste crea ochtend dit jaar 
op Sint Jozefschool
Vrijdagochtend 30 oktober stond geheel in het teken van het creatief be-
zig zijn op de Sint Jozef-basisschool in Nederwetten. Het was weer crea 
ochtend, de eerste van dit schooljaar. Alle leerlingen, van groep 1 tot en 
met 8, hadden zich opgegeven voor een activiteit, waarvoor ze de han-
den uit de mouwen moesten steken.

gen aan elkaar moesten maken om 
iets te laten werken, zoals een lampje, 
ventilator of helikopter.

Kabouterpad
In de tussentijd bewandelden de 
jongste leerlingen van Sint Jozef on-
der begeleiding het kabouterpad. Dit 
was een afwisselende tocht door de 
Wettense natuur. De kinderen moes-
ten namens de kabouters allerlei op-
drachten uitvoeren, bijvoorbeeld het 
zoeken van lange en korte takken 
(voor het kabouterkampvuur), het 
verzamelen van blaadjes in verschil-
lende herfstkleuren en diverse herfst-
vruchten.
Kortom, het was weer een zeer crea-
tieve en geslaagde ochtend.

Diverse activiteiten
De oudere leerlingen gingen enthou-
siast aan de slag met hun activiteit 
naar keuze. Sommige kinderen had-
den gekozen voor het maken van een 
sfeervolle lampion van papier, ande-
re kinderen hielden zich bezig met 
weven. Dit gebeurde op een houten 
plank, waarna er plantentakken tus-
sen de gewoven draden werden ge-
vlochten. Een fraai resultaat! Weer an-
dere kinderen wilden prachtige dro-
menvangers maken en een laatste 
groep had gekozen voor techniek. 
Met Lego Technic bouwden zij hijs-
kranen, loopbanden en grasmaaiers 
en daarnaast speelden zij een spel 
met de toepasselijke naam Techniek. 
Dit was een plaat waar ze allerlei din-

Kinderstepje   
gevonden
Zaterdag 24 oktober, is er een kinder-
stepje gevonden op de Lobroec.
Degene die weet welke kleur het 
stepje heeft, kan het opkomen ha-
len op de Lobroec 32.

Ties & Mees: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen over nieuwe inwoners 
in Nuenen.

lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

De ouders Joost Struik en Yvonne 
Vermeltfoort zijn super trots. Op dins-
dag 27 oktober is hun zoon en eerste 
kind Ties Struik geboren. De vrien-
dengroepen en familie hebben leuke 
geboorteborden in de tuin van Ou-
denstein 9 te Nuenen geplaatst!

En op 29 oktober is Mees geboren. Hij 
woont op Voirt 27. Mama Eefje en 
Mees hebben het hartstikke goed ge-
daan. Grote zus Sanne en papa Lex 
zijn enorm trots!

Ties en Mees, welkom in onze ge-
meente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-

Gevonden trouw-
ring in Jumbo  
Ton Grimberg,  
vorige week
In de ring staat vermeld de trouwda-
tum, deze is 23-8. Mist u of een fami-
lielid of bekende een trouwring en 
kunt u het trouwjaar vermelden als-
mede de initialen zoals vermeld in de 
ring, meldt u zich dan bij Jumbo Ton 
Grimberg.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 

Nuenen moet weten. Plaats 
GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Halloween    
ten tijde van corona
Hoe ga je Halloween vieren zodat het toch 
verantwoord is volgens de Covid-19 richt-
lijnen? Over dit vraagstuk boog de jeugd-
commissie van de Molvense Erven/Oude 
Kerkdijk zich. Er werd teruggedacht aan 
het voorjaar, de Berenjacht, waarbij er 
overal voor de ramen teddyberen werden 
geplaatst en de kinderen hiernaar op zoek 
konden gaan. “Dit kunnen we ook doen in 
Halloweenstijl”, dacht de jeugdcommissie. 
De bewoners werd gevraagd om hun hui-
zen of voortuinen te versieren in Hal-
loweenstijl. En zo ontstond er een griezel-
tocht door de wijk. Gedurende het hele 
weekend kon iedereen een wandeling 
door de wijk maken met het eigen gezin. 
Dit was een erg geslaagd alternatief voor 
een trick-or-treat! 

Halloween    
in de Panakkers
Hoe vier je Halloween in deze tijd, als we al-
lemaal afstand moeten houden?
Een paar bewoners van de Panakkers heb-
ben het initiatief genomen om Halloween 
dit jaar voor de kinderen een bijzondere 
twist te geven. Via de buurtapp is aan alle 
bewoners gevraagd om een mandje met 
(voorverpakt) lekkers voor de kinderen 
klaar te zetten bij de voordeur. Wie mee wil-
de doen, liet dat weten door een pompoen 
voor het raam of huis te plaatsen. Net zoals 
bij de berenzoektocht in de lente van dit 
jaar, konden kinderen dus op speurtocht, 
nu naar pompoenen. Zaterdag, toen het 
donker werd, zijn de kinderen verkleed op 
pad gegaan en zijn ze samen met hun ou-
ders de straat op gegaan, op zoek naar de 
traktaties. Sommige bewoners hadden 
veel werk gemaakt van de aankleding van 
hun huis en tuin met Halloweenversiering; 
spinnenwebben, grafzerken en spoken ver-
licht door kaarsjes, en muziek (en zelfs een 
rookmachine zorgde voor de nodige sfeer) 
wat enthousiaste reacties gaf bij de kinde-
ren en ook hun ouders. Anderhalf uur later 
waren de mandjes met snoep zo goed als 
leeg. De toon is gezet voor de komende ja-
ren, hopelijk dan met afsluitend kamp-
vuurtje en warme chocolademelk.
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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.

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

TE HUUR Tijdelijke opslag-
ruimte vanaf 3 m2 in Lies-
hout, € 10,00 per m2 / per 
maand. Zie: Denopslag.nl

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Kou Lou Yuk 5 st.

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

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

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Kip Ketjap

18,95

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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

TOMATENSOEP VAN GEPOFTE TOMAAT
verse tomatensoep, afgemaakt met kruiden crème.  

BROODJE P ICANHA
onze verse picanha (rosbief) met truffelmayo, sla en oude kaas.

BROODJE WARM GEROOKTE ZALM
onze warm gerookte zalm (koud geserveerd) met sla, rode ui en limoen crème.

BROODJE SANGUN
Warm kippendijvlees van de grill, satésaus, gebakken uitjes en atjar.

BROODJE PARKSTREET GEZOND
stokbroodje met gegrilde beenham, kaas, ei , sla, komkommer en tomaat.

BROODJE PULLED PORK
brioche broodje met onze pulled pork, coleslaw, bbqsaus.

BAPAO GEVULD MET RENDANG
Huisgemaakt broodje Bapao gevuld met verse rendang, en pittig ketjap sausje.

PARKSTREET POKEBOWL
Pokebowl van sushirijst, tataki van zalm, avocado, mango en komkommer.

CEASAR SALAD
maaltijd salade ceasar salad met gegrilde kip, rode ui, parmezaanse kaas en ei.

KROKET MET BROODJE
1 huisgemaakte kroket met vers brioche broodje.

PARKSTREET BURGER
Onze 160 grams beefburger, romeinse sla, rode ui, tomaat en augurk en parkstreet burger saus.

€ 3.95

€ 6.95

€ 7.95

€ 6.95

€ 6.95

€ 7.95

€ 5.95

€ 11.95

€ 8.95

€ 5.95

€ 9.95

Nu ook de kwaliteit die u van ons 
gewend bent als lunchgerecht!

BESTEL JE BROODJE OP WWW.PARKSTREET .NL/BESTELLEN . 

Of loop gewoon binnen! Afhalen van 12:00-tot 15:00.

Nu ook de kwaliteit die u van ons Nu ook de kwaliteit die u van ons Nu ook de kwaliteit die u van ons Nu ook de kwaliteit die u van ons 

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN  MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
            DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB    WWW.LESOURIS.NL 

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

BEZORGING:

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

NOVEMBER

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

€ 21,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

MAANDAG T/M ZATERDAG
LUNCH 1100 - 1500 UUR

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART
-/- 15% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

MAANDAG T/M ZATERDAG
DINER 1700 - 1900 UUR
(BESTELLEN TOT 1730 UUR)

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART
-/- 15% BEZORGKORTING)

PASTINAAKSOEP
OF

CARPACCIO MET 
TRUFFELMAYONAISE & PARMEZAANSE KAAS

OF
SALADE MET GEROOSTERDE POMPOEN, 

FETAKAAS & PECANNOTEN
***

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

VICTORIABAARSFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

VARKENSHAAS MET ZUIDVRUCHTENSAUS
OF

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

AMANDELTAART MET ORANJE CHOCOLADE & HANGOP
OF

PEPERNOTEN-TIRAMISU

WITTE WIJN: CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC € 10,-
RODE WIJN: MERLOT, GRENACH/SYRAH  € 10,-

WILT U TIJDENS UW BRUNCH, BORREL OF 
AVONDMENU GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?Wijn

November Special
HIGH TEA  € 19,50

Extra Specials
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS & SLAGROOM € 4,50
NÜNENTALER GRÖSTL € 11,50
(OOSTENRIJKSE SPECIALITEIT, PANNETJE MET 
AARDAPPEL, VLEES, SPEK, GEBAKKEN EI & SALADE
WILDSTOOFPOTJE € 16,50
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN

OOK VOOR “COFFEE TO GO” KUNT U BIJ ONS TERECHT.

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
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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

Uiteindelijk heeft hij de regie
toch uit handen moeten geven.

Na een leven dat gekenmerkt werd door goedheid, zorgzaamheid, 
eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve man, 

onze trotse vader en opa

Hans Janssen
echtgenoot van

Mia Janssen-Verhoeven 
* Geldrop, 30 januari 1944 † Nuenen, 25 oktober 2020
 

Mia Janssen

Jeroen en Margo
   Kas
   Jur

Joris
   Jari
  Jamie

Velakker 14
5672 PH  Nuenen

Wij hebben in besloten kring op 31 oktober afscheid van Hans genomen.

Het is mooi geweest, ik ben 90 jaar geworden.
Ik heb een goed leven gehad.

Nu is het tijd dat wij, Gerard mijn lief en ik voor altijd samen zijn.
Houdoe.

Willy Johanna Christina  
Kuijpers-Hagendijk

weduwe van

Gerard Kuijpers 
 Schiedam, 5 maart 1930                                        † Bakel, 28 oktober 2020

 Jos 
Gerda en Maarten 
Maria 
Odra  †

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Jasmijnstraat 48
5721 ZR Asten

Het afscheid van Willy heeft in familiekring plaatsgevonden.
Willy is te ruste gelegd bij Gerard op het kerkhof H. Clemenskerk te Nuenen.

                                            

                      

is vrijdagochtend 30 oktober j.l. thuis,
in de leeftijd van 96 jaar, overleden.

Joop was heel tevreden over zijn mooie lange leven,
maar had nog graag 100 willen worden !

Dank aan allen die het leven met Joop gedeeld hebben
en het inhoud hebben gegeven. Hij heeft ervan genoten.

Zondag 8 november zou Joop 97 worden.
We heffen thuis het glas op hem en zijn leven.

Joop is in stilte gecremeerd.

Joop van Lent

Het trieste bericht dat onze gewaardeerde vrijwilliger 

Liesbeth Krul
is overleden heeft  ons diep geraakt.

Liesbeth is binnen Archipel vele jaren acti ef geweest op de Akkers.
Zij was een spontane vrouw, die alti jd belangstelling had voor haar 
medemens en onze bewoners.
Liesbeth laat bij ons een grote leegte achter, maar ook veel mooie 
herinneringen. Wij zijn blij dat we haar hebben leren kennen en 
met haar hebben mogen werken. 

Wij wensen haar familie veel kracht om dit grote verlies te 
verwerken.

Namens Archipel,

Alle collega’s, vrijwilligers en bewoners van Akkers 
Monique Hertogs, Raad van Bestuur Archipel.

Na alle fi jne jaren die we met haar mochten beleven, 
hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van 

mijn lieve vrouw, mama en oma

Betsie Bastiaans-Heesakkers
echtgenote van

Jan Bastiaans

✩ Beek en Donk, 24 augustus 1952 † Gerwen, 1 november 2020

 Jan

 Cindy
  Kim
  Stan
  Thijs

 Mark en Myrthe
  Elise
  Julie
  Rosa 
Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
t.a.v. familie Bastiaans
Oranjelaan 54, 5741HH Beek en Donk

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

Wij vinden het fi jn als u uw herinneringen aan Betsie wilt delen op 
www.degroofuitvaart.nl/condoleren. 
Hier zal een mooi herinneringsboek van gemaakt worden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 november, 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 8 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor P. 
Clement.
Zondag 8 november 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor P. Cle-
ment en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties
Zaterdag 7 november 18.30 uur: 
Leentje en Lennard de Haas; Ernest, 
Will en Gerard de Haas; Marietje 
Swinkels - van Dongen (vanwege ver-
jaardag).
Zondag 8 november om 09.30 uur en 
11.00 uur: Jeanne Straathof - Schol-
tes; Jeanne Cuppers - van der Kooij; 
Jan en Drieka de Louw - van Happen, 
Geert Haex en Theo Saris; Annie Maas 
- Pijnenburg; Wouda Swinkels - 
Meeuws (vanwege sterfdag); Joop 
van Lent.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 november 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Johannes 
Jansen en Dora Rooijakkers; Nelly 
Bouw-Verhagen en Mies Bouw; Over-
leden ouders Jansen-Aalbers en zoon 
Willem; Overleden ouders Adrianus 
en Alberta Bouw-van Grinsven; Mar-
tinus Donkers en Hanneke Donkers-
van Acht en Maria Donkers-Bex. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 november 09.30 uur: vie-
ring met orgel en piano; voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

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

Zondag 8 november: eredienst in De 
Regenboog. Voorganger is ds. Mar-
lies Schulz. De dienst begint om 
10.00 uur. U kunt de dienst bijwonen 
als u van tevoren hebt aangemeld 
i.v.m. de coronamaatregelen van 30 
personen. Aanmelden kan via de 
website of de Nieuwsbrief. Ook kunt 
u thuis de dienst volgen via internet, 
zowel via audio als videolivestream. 
U vindt de link op onze website en 
wel op de pagina Verbinding. De col-
lecte is voor het diaconaal werk in 
Nuenen.

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 5 november. 17.30 uur 

Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Odrada, 
maagd.
Vrijdag 6 november. Eerste vrijdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van het H. Hart 
van Jezus.
Zaterdag 7 november. Eerste zater-
dag van de maand. 09.00 uur H. Mis, 
H. Willibrordus, patroon van Neder-
land, daarna uitstelling tot 13.00 uur. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 8 november. 23ste Zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 9 november 18.30 uur H. 
Mis, Wijding van de Basiliek van de 
Allerheiligste Verlosser (St. Jan van 
Lateranen); gedachtenis van H. Theo-
dorus, martelaar.
Dinsdag 10 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Andreas van Avellino, belijder; 
gedachtenis van H. Tryphon, Respici-
us en Nympha, maagd, martelaren.
Woensdag 11 november 07.15 uur H. 
Mis, H. Martinus, bisschop en belij-
der; gedachtenis van H. Mennas, 
martelaar.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Landelijke   
Mantelzorgdag   
in Nuenen
Een jaarlijkse grote bijeenkomst met 
uitgenodigde mantelzorgers op de 
Landelijke Mantelzorgdag 10 novem-
ber, zoals gebruikelijk in Het Klooster, 
kan vanwege corona dit jaar geen 
doorgang vinden.

Daarom heeft LON TV op uitnodiging 
van de LEV-groep en enkele mantel-
zorgers een programma samenge-
steld, dat op dinsdag 10 november 
om 12.00 uur en om 13.00 uur zal 
worden uitgezonden.
In het programma, dat om 12.00 uur 
start, komen naast de burgemeester 
en de wethouder van Sociale Zaken, 
vertegenwoordigers van de LEV-
groep en enkele mantelzorgers (jong 
en oud, werkende en niet-werkende) 
aan het woord.
Om 13.00 uur zal een speciaal door 
de LEV-groep ingehuurde film over 
mantelzorg worden uitgezonden.

U kunt het programma om 12.00 uur 
en 13.00 uur volgen op KPN 1436, 
Ziggo 36 en via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl of, op een la-
ter tijdstip, op www.youtube.com/lo-
kaleomroepnuenen

Jort Kelder
Na Emile Ratelband
Wijnliefhebber Ilja Gort
Kunstdetective Arthur Brand
Wil ik het nu hebben over Jort
Deze man is een televisiefenomeen
Conservatief en toch rebels
Is hij, met accent en bretels
Iedere donderdag gastheer bij Op1
Sander van de Pavert maakte ‘Avond-
licht’
Daarin kreeg Jort een heel ander gezicht
De mimiek van Andries Knevel
Veroorzaakt bij de kijker soms wrevel
Maar door de slimme montage van San-
der
Veranderde zijn persoonlijkheid in die 
van een ander
Dat gold ook voor Catherine Keyl en Giel 
Beelen
Die bereid waren hun verhaal te delen
Ze komen nogal verknipt in beeld
Maar is hun kapsel hen tot last
Dan verschijnen ze in ‘de verknipte gast’

Joke van Overbruggen©
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Romee Planje en het zwerfafval
Romee Planje (groep 4 basisschool 
De Rietpluim) stoort zich aan het 
zwerfafval dat ze in de buurt tegen-
komt. Ze vroeg haar moeder om een 
‘prikstok’ om het afval op te ruimen. 
Een mailtje naar de gemeente was zo 
verstuurd.

Een paar weken later stopte er een 
wagen van de gemeente voor het 
huis van Romee. Ze kreeg twee prik-
stokken, twee oranje hesjes, hand-
schoenen en afvalzakken. Klaar om 
aan de slag te gaan in de Tomakker 
en omgeving!

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 45

Horizontaal: 1 werelddeel 6 gevaarlijk 11 familielid 12 boerenbezit 14 stapel 15 met name 
17 bekijken 20 zangnoot 21 vaartuig 23 psychisch 24 voordat 25 bezinksel 27 Europese Unie 
28 reeds 29 schrijfvloeistof 30 fi jngebouwd 32 vieze geur 34 oosterlengte 35 deo volente 
37 wijnmaat 40 Russisch heerser 44 sappig 46 vogel 47 deel v.d. bijbel 48 gast 50 nagerecht 
51 schoolvak 54 metaal 55 a priori 56 beroep 58 achter 59 deel v.e. naald 
60 pl. in Gelderland 61 mislukking 63 liefhebber 64 Europees land.

Verticaal: 1 onoverwinnelijke vloot 2 en omstreken 3 kraakbeenvis 4 hoofd v.e. moskee 
5 brede laan 6 verslag 7 dierenverblijf 8 vaas 9 spil 10 fakkel 13 Europeaan 
16 grappenmaker 18 part 19 mestvocht 20 scheepsvloer 22 graanafval 24 bouwland 
26 legering 29 idee 31 ieder 33 gravin van Holland 36 herkauwer 37 hoge berg 
38 eikschiller 39 kwajongen 40 schouwspel 41 speelgoed 42 bedorven 43 in de knel 
45 vierhandig zoogdier 49 sterke drank 51 bevlieging 52 plechtige gelofte 53 vogelverblijf 
56 been 57 cilinder 59 onder andere 62 zangnoot.

T W E N T E S P E E L S

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

O E N S E C A L T E R A

O I T N O O R S V I M

S N O E K L O T M E L E E

T P R E N T S P A D E N

S E R R E I N E E N

B R E E K S S P I T S C

E M A I L M E P E T T E R

L E N W A S E M E G O

E L I T E L K I L A A S

G I E T E R M O E R A S

G R I E K S L E G A A L

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

Oplossingen wk 44
W A S E M E N N E X A L E R S

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

D A O Z A A G M O L E N I E R

E O N D E R D E L E N E G G E

A N A D N P K O R T W N K D G

T W T I J F L E E C E T R U I

S E U S R E Z O B S V O S W E

A R R L T E K T T B H L E O K

B K A E T O V L N S A O E E E

T B R E N E F A A A F H N R U

R A L E V R E W R P R R A D K

B A S D N A R B E D I E H I E

R R Z I O T S T E W K E G S N

M G N I D L E E B F A A N C L

T H C A B M A R U S T E N O A

DOKTERSROMAN

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.

AANBRENGEN
AFDROGEN
AFRANSELEN
AFTOPPEN
AKELA
ALERT
ALLEN
AUTOCLAXON
BACIL
BAKJE
BATALJON
BAZEN
BOORD
ERVEN
EXPORTLAND
FOKVEE
GLOSSY
GRAANVELD
HOREN
INDEX
INTREK
KENIAAN
KETELKOEK
KOERSBROEK
LAWAAIERIG
LINTJE
MEINEED
MULCH
NEUSKLANK
NUKKIG
OMVER
OPRUIMING
POULE
PRAAL
ROCKEN
ROGGE
ROLLATOR
ROTARY
SPOOK
VAARWATER
VERDIENEN
WONEN

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

7 6 5 8

9 4 2 1 6
4 9 8 1

3 7
1 4 6 9

3 9 2 1 5

4 5 6 8

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 43, Mw. R. Hoefman.

Metaal- en bevestigings-
techniek

040 - 205 53 77
De Huufkes 6  5674 TM Nuenen
 info@drado.nl - www.drado.nl

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

*

BCL zoekt hulp      
voor begeleiding jeugd
De jeugdtak van Badminton Club Lieshout (BCL) is aan een gestage groei 
bezig. Graag wil de vereniging haar jeugdleden optimaal begeleiden. 
Daarom is BCL nu op zoek naar begeleiders én een nieuwe train(st)er om 
het badmintonnen voor de Lieshoutse jeugd nóg leuker te maken: nu en 
zeker ook ‘na corona’.

Deeltijd
Hoewel BCL mensen zoekt die liefst 
de hele-anderhalf-uur aanwezig kun-
nen zijn en iedere speelweek aanwe-
zig kunnen zijn, kan het ook zijn dat 
je niet alle avonden kunt. Dat je af en 
toe eens kan komen of dat je alleen 
wat later kan komen. Ook dan is je 
aanmelding ons veel waard: geza-
menlijk kunnen we dan immers de 
programma’s in elkaar schuiven, zo-
dat de jeugd tóch van optimale be-
geleiding wordt voorzien. Zoals ge-
meld speelt de jeugd van BCL alle 
woensdagen van 18.30 tot 20.00 uur 
en speelt de jeugd speelt niet tijdens 
schoolvakanties.

Interesse?
Lijkt de begeleiding van deze jeugd 
je iets? Meld je dan aan via een email 
via secretariaat@badmintonclublies-
hout.nl of spreek de coördinator van 
de huidige begeleiders aan (Tim van 
Bommel) op een van de speelavon-
den. Loop ook gerust binnen als je de 
jeugdgroep eens wil bekijken. 

Kan BCL op jou rekenen?

Train(st)er gezocht
De jeugd van BCL speelt alle woens-
dagavonden vanaf 18.30 uur tot 20.00 
uur in sporthal ‘De Klumper’ aan de 
Papenhoef in Lieshout. Dan speelt de 
jeugd onder leiding van een train(st)
er en worden de oefeningen begeleid 
door een begeleider. Omdat de huidi-
ge trainster, Isa Verkoeijen, (die dus 
de lijnen uit zet) heeft aangegeven 
geen tijd meer vrij te kunnen maken 
is de vereniging niet alleen op zoek 
naar extra begeleiders, maar ook naar 
een train(st)er. BCL wil immers graag 
veel aandacht geven aan de jeugd-
spelers en daar zijn goede begelei-
ders bij heel belangrijk. 

Begeleiders gezocht
De taak van een train(st)er is om de lij-
nen uit te zetten en te bepalen welke 
oefeningen hoe en wanneer gedaan 
worden. Deze train(st)er wordt tijdens 
de speelavond geassisteerd door en-
kele begeleiders, die de jeugd helpen 
om de opgedragen oefeningen uit te 
voeren. Om deze spelers te kunnen 
begeleiden hoef je dus niet écht te 
kunnen badmintonnen, maar moet je 
wél om kunnen gaan met de jeugd. 
Als je wél enigszins kunt badminton-
nen is dat natuurlijk makkelijker, maar 
het is geen pertinente noodzaak.

De jeugd van Badminton Club Lieshout 
speelt badminton met veel plezier: wil jij 
ze ook begeleiden?

De voordeuren van 
de Bravo bussen in 
Zuidoost Brabant 
gaan weer open!
Net als bijna iedereen in Nederland, 
ziet ook het OV de gevolgen van de 
coronacrisis. Minder mensen maken 
gebruik van het OV en het dragen 
van een mondkapje is verplicht. Ook 
instappen bij de buschauffeur en 
daarbij een kaartje kopen was lange 
tijd niet mogelijk.
Maar gelukkig hebben we goed 
nieuws! Reizigers in de regio Zuid-
oost Brabant zijn sinds 2 november 
weer van harte welkom via de voor-
deur. Door de plaatsing van kuch-
schermen is de werkplek van de 
chauffeurs aangepast om de kans op 
mogelijke blootstelling aan virus-
deeltjes te verkleinen.
Om de veiligheid van het personeel 
te borgen blijven de stoelen op de 
eerste rij afgesloten, deze zijn niet 
toegankelijk. Ook is de aanduiding 
voor staanplaatsen iets naar achteren 
verplaatst, opdat reizigers zich niet 
binnen 1,5 meter van de chauffeur 
bevinden. Doordat er zo persoonlijk 
contact mogelijk is met de chauffeur 
kunnen reizigers ook weer een kaart-
je kopen bij de chauffeur.

Verantwoord reizen
Sinds 2 november geldt dan ook: in-
stappen door de voordeur, uitstap-
pen via de achterdeuren. Het gebruik 
van een mondkapje blijft verplicht.
Wil je meer weten over de maatrege-
len die Hermes neemt in haar voer-
tuigen? Lees hier meer: https://www.
hermes.nl/nl/nieuws/over-het-coro-
navirus/reizigers-binnenkort-weer-
via-de-voordeur-welkom).

Graag zetten we de specifieke OV-
reisafspraken nog even op een rijtje:
- Draag (vanaf 13 jaar) een mond-

kapje - al vóórdat je instapt
- Geef uitstappers de ruimte
- Houd zo veel mogelijk afstand op 

haltes en in de voertuigen
- Stap alleen uit bij midden- of ach-

terdeuren
- Wees aardig voor elkaar! #doeslief
Alleen samen krijgen we corona er-
onder!
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Nuenense moeder gaat KiKa Extreme doen voor overleden dochter

Voor Wies naar Nice

nodig en alle bedragen zijn dus wel-
kom. We hopen ook op bijdragen van 
ondernemers. Voor hen zijn schen-
kingen belastingvrij én ze voldoen 
ermee aan hun doelen rond Maat-
schappelijk Verantwoord Onderne-
men (MVO).”

Het is eigenlijk ook een manier om 
je gevoel een beetje te verdoven?
Medea: “Natuurlijk! Voor haar 22e 
verjaardag gaf Wies zichzelf cadeau 
dat ze stopte met de chemo. Daarna 
heeft ze nog negen weken geleefd. 
Iedere dag voel ik nog intens verdriet. 
Ik ben mijn dochter verloren en dat is 
een enorme nederlaag, zeker voor 
zo’n jonge meid. En nu heb ik zoiets 
van, nu gaan wij hier ook winst uitha-
len. Winst voor andere kinderen, 
waarvan je hoopt dat die wel kunnen 
blijven leven. Dát gaat de overwin-
ning worden.“

Doe je dit allemaal in je eentje?
“Gelukkig niet,” lacht Medea. Ze sport 
al jaren bij Revolution PT in Nuenen 
en vroeg sportmaatje en triatleet Toi-
ne van Gog of hij ook mee wilde 
doen: “Natuurlijk zei ik ja, vanwege 
de sportieve uitdaging en als morele 
ondersteuning voor Medea. Maar 
ook omdat de zoon van een nichtje 
van mijn vrouw Simone twee jaar ge-
leden overleed aan leukemie. Die 
was pas 17 jaar oud. Voor mij is Sid 
het doel dat ik er aan koppel.” 

Hoeveel geld willen jullie inzame-
len? Waarom moeten mensen en 
bedrijven zeker doneren?
Beiden moeten ze minimaal € 5000,- 
bij elkaar krijgen: “Maar wij weten dat 
één onderzoek naar medicijnen of 
een oplossing voor kinderkanker al 
gauw € 150.000,- kost! Geld is hard 

Week van de Pleegzorg: Aandacht voor veilig thuis nog nooit zo belangrijk geweest

“Thuis zijn door corona valt zwaar als je geen warme thuissituatie hebt”

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
20.00 uur Kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

6, 7 en 8 november
vrijdag van 13.00-20.00 uur,  

zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur
3-jarig bestaan SHE Art Gallery

De Huufkes 34, Nuenen

t/m 29 november
‘Berlijn’

Cacaofabriek, Helmond

t/m 15 november
Foto expositie ‘Ik herinner mij’

Tijdens openingstijden van het secretariaat 
(ma-vr. 09.00-12.00 uur)

gang pastorie H.Clemenskerk Nuenen

t/m 7 november
Collecte Alzheimer Nederland

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

Vrijdag 13 november
PvdA-wandeling (tijdstip volgt)

15 t/m 21 november 
Collecte Nationaal MS Fonds

Zondag 15 november
Sinterklaas Drive-Inn

Nuenen
www.sinterklaasnuenen.nl

Bijna een jaar geleden verloor Medea van Kampen haar 22-jarige dochter 
Wies aan kinderkanker. Je kind verliezen doet onbeschrijflijk veel pijn. Een 
hartenpijn die je niet wil voelen. En wat doe je dan als je zo sportief bent als 
Medea? Je gaat trainen voor een Ironman, op 12 september 2021 in Nice. 
Normaal alleen voor topsporters, maar gekoppeld aan KiKa Kinderkanker-
vrij ook voor recreatieve sporters. Het doel? Geld inzamelen voor belangrijk 
onderzoek om kinderkanker voor eens en altijd de wereld uit te helpen! 
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Een halve triatlon, dat is 2km 
zwemmen, 90km fietsen en een 
halve marathon lopen? Pittig!
“We hebben een schema vanaf 1 ja-
nuari a.s. Dan weten we wat we per 
week moeten zwemmen, fietsen en 
lopen. Daar zit een enorme opbouw 
in, waarmee we een maand van tevo-
ren op maximaal niveau moeten zijn.” 
Toine: “Ik ben ervan overtuigd dat ik 
het haal, maar wil er ook van genieten.”

Voor jou, Medea, zit er natuurlijk 
een emotionele lading in?
“Ik heb die fysieke pijn ook nodig om 
de pijn in mijn hart een beetje weg te 
kunnen duwen. Dat we Wies nu ook 
zichtbaar meenemen in onze cam-
pagne om geld in te zamelen, had zij-
zelf mooi gevonden. Mijn prachtige 
dochter stond graag in het middel-
punt van de belangstelling.” 

Hoe kunnen mensen en bedrijven 
doneren?
Hieronder zie je de links naar de pagi-
na’s van Medea en Toine op de web-
site van KiKa Extreme, waar je direct 
kunt doneren. Wil je meer weten? 
Neem dan zeker contact op! Dat kan 
per mail: medeavankampen@hot-
mail.com
www.kikaextreme.nl/medea-van 
-kampen-ironman-703-nice-2021
www.kikaextreme.nl/toine-van 
-gog-ironman-703-nice-2021

Pleegzorg Nederland vraagt aandacht voor kinderen die geen stabiele 
en veilige thuissituatie hebben. Niet verwonderlijk dat juist nu in coro-
natijd en de halve lockdown die aandacht harder nodig is dan ooit. Want 
voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan op-
groeien zijn meer mensen nodig. Pleegzorg Nederland doet een drin-
gende oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen. 
Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “We 
willen allemaal een toekomstperspectief waar we naar kunnen uitkijken. 
Voor kinderen voor wie een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend 
is, geldt dat des te meer. Vooral nu! Laten we kinderen dat perspectief 
bieden en ervoor zorgen dat we ze de steun en opvang kunnen bieden 
die ze nodig hebben.”

Kinderen te lang in tijdelijke opvang
Momenteel zitten er veel kinderen in 
tijdelijke opvang die niet door kun-

nen stromen. Door het gebrek aan 
pleegouders is het lastig de juiste 
match te maken voor een vaste plek 

en verblijven kinderen onnodig lang 
in crisisopvang. Ruud Stevens, woord-
voerder pleegzorg van Jeugdzorg Ne-
derland geeft aan: “Het is fijn dat we 
een beroep kunnen doen op crisis-
pleegouders voor tijdelijk opvang in 
noodsituaties, maar een kind heeft 
uiteindelijk een stabiele thuissituatie 
nodig. Als dat niet bij de eigen ouders 
kan, dan een plek bij pleegouders 
waar het op kan groeien tot volwas-
senheid, met een vast woonadres, 
een basis, die het kind in staat stelt de 
gewone dingen te doen zoals ieder 
ander kind: naar school in hun eigen 
omgeving, vriendjes en vriendinne-

tjes in de buurt, sport enzovoort. Cri-
sisopvangpleegouders houden het 
lang vol, maar die kunnen we niet 
overvragen.” Pleegzorg Nederland is 
op zoek naar meer pleegouders voor 
permanente opvang. Daarnaast is er 
met name een tekort aan pleegou-
ders voor deeltijdpleegzorg. 

Pleegzorg en corona
Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd 
gewoon doorgaan. De werving en 
voorbereiding van nieuwe pleegou-
ders gaan via onlinebijeenkomsten, 
webinars en persoonlijke gesprek-
ken. Er staan veel onlinebijeenkom-

sten gepland in de Week van de 
Pleegzorg. In Zuidoost-Brabant gaan 
wethouders en beleidsmedewerkers 
online op de koffie bij een pleegge-
zin en houden ze voor geïnteresseer-
den in pleegzorg op donderdag 19 
november een online informatie-
bijeenkomst. 

Aanmelden via www.combinatie-
jeugdzorg.nl/infoavond. Naast de 
online contacten wordt altijd ook 
gezocht naar mogelijkheden voor 
persoonlijk contact en een bezoek 
aan huis om een compleet beeld te 
vormen. 

Kans op beroerte aanzienlijk 
kleiner in Catharina Ziekenhuis  
door gebruik nieuwe techniek
De interventieradiologen van het Catharina Ziekenhuis hebben als eerste 
in Nederland een nieuwe techniek gebruikt voor het plaatsen van een 
stent in een vernauwde halsslagader. “Groot voordeel van deze nieuwe 
techniek is dat de kans op een beroerte aanzienlijk afneemt tijdens de be-
handeling. Een ontwikkeling die een dotterbehandeling in de halsslag-
ader voor de patiënt nog veiliger maakt”, benadrukt interventieradio-
loog Menno Krietemeijer.

co dat een stukje plaque kan door-
schieten naar de hersenen met alle 
gevolgen van dien. Het ballonnetje 
sluit tijdelijk die route naar de herse-
nen als het ware af”, aldus Kriete-
meijer. “Deze behandeling gebeurt 
onder plaatselijke verdoving, de pati-
ent is gewoon wakker. Dat maakt 
deze behandeling ook veel minder 
ingrijpend. Een operatie gebeurt al-
tijd onder volledige narcose.”

Bloed naar hersenen
De halsslagaders zijn de slagaders die 
het bloed naar de hersenen transpor-
teren. De linker en rechterhalsslag-
ader ontspringen vlak boven het hart 
uit de grote lichaamsslagader (aorta). 
Ze lopen vóór in de hals, langs het 
strottenhoofd en splitsen zich beiden 
vlak onder de kaak in een tak voor het 
aangezicht en een tak voor de herse-
nen. De twee halsslagaders voorzien 
samen het grootste deel van de her-
senen van bloed. Door slagaderver-
kalking ofwel artherosclerose kan er 
een vaatvernauwing in de halsslag-
ader ontstaan. Dit wordt ook wel ca-
rotis stenose genoemd.

In het Catharina Ziekenhuis worden 
halsslagadervernauwingen in de 
meeste gevallen behandeld met een 
operatie via de hals (endarterecto-
mie), maar in bijzondere gevallen 
kunnen deze vernauwingen ook wor-
den gedotterd. “We schuiven dan via 
de lies een stent in de vernauwing, 
waardoor de slagader weer wordt 
doorbloed. Het voordeel van dotte-
ren is dat het een minder zware in-
greep is dan de operatie via de hals”, 
legt Krietemeijer uit, “een risico tij-
dens het dotteren en het plaatsen 
van de stent is dat stukjes plaque los 
kunnen schieten naar de hersenen 
(embolie). Bij de nieuwe techniek 
maken we gebruik van een speciale 
katheter die dit risico aanzienlijk ver-
mindert.”

Speciale katheter
Ook deze speciale katheter wordt in-
gebracht via de lies. Twee ballonne-
tjes aan deze katheter zorgen ervoor 
dat de bloedstroom tijdens het plaat-
sen van de stent, tijdelijk ‘omgeleid’ 
wordt. “Door de bloedstroom tijdelijk 
‘om te leiden’, vermindert dit het risi-

Radioloog Menno Krietemeijer in de angiokamer van het Catharina Ziekenhuis
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