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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

Eerste 
Brabantse 
Voedselbosje 
aangelegd 

Stichting 
Vrienden van 
de Zorgboog 
van start 

Geen nieuwe 
aanpassingen 
bij BCL 

Belangrijk bericht 
voor patiënten van 
Huisartsenpraktijk 

van den Top
 Betreft wijziging  griep- en pneumokok-

vaccinatie spreekuur dd. 20-11-2020.
Raadpleeg onze site: 

www.huisartsvandentop.praktijkinfo.nl
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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

Phalaenopsis 
Of orchidee, 2-tak met vertak-

kingen, in diverse kleuren. 9.99

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

A
an

bi
ed

in
g 

ge
ld

ig
 v

an
 1

1 
t/

m
 1

7 
no

ve
m

be
r 

20
20

 e
n 

zo
la

ng
 d

e 
vo

or
ra

ad
 s

tr
ek

t.

4.99

Bezoek onze kerstshow!

Phalaenopsis 
Of orchidee, 2-tak met vertak-

kingen, in diverse kleuren. 9.999.99

Elke zondag open
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Bezoek onze kerstshow!

Deze 
week 
als 
bij-
lage  

Liefde voor vis bij VAN VIS
Door Janneke Mes

Er is een nieuwe winkel in het Parkhof; de visspeciaalzaak VAN VIS. Bij 
binnenkomst zie ik een rustige maar noeste bedrijvigheid: er wordt ge-
schilderd, de raambelettering is zojuist gedaan, de drank- en cadeaukast 
wordt ingericht, en in de keuken wordt voorbereid. Stan van Lieshout 
loopt als trotse eigenaar door zijn nieuwe zaak, warm ingericht met oog 
voor kleur en detail, en samenhang tussen logo en achterwand. Hij ver-
telt dat hij mooi op schema ligt. Over enkele dagen is de opening.

Opening 10 november
Openen in coronatijd geeft ruimte 
om klanten alle aandacht te geven 
en goed ingespeeld te raken op het 
team, wat bestaat uit drie fulltimers 
en een oproepkracht. Een openings-
feest op 10 november kan natuurlijk 
niet, maar er is wel een actie: Stan 
daagt zijn klanten uit om het logo, 
wat op verschillende plekken in het 
dorp op de stoep is geplaatst, te vin-
den en te fotograferen. Mensen kun-
nen dan gratis een bakje kibbeling 
afhalen en de winkel VAN VIS aan 
Parkhof 8 met eigen ogen komen be-
kijken. Kijk voor meer info en ope-
ningstijden op www.vanvis.nl

Prachtige plek
Toen Stan zijn eerste stap in het pand 
zette (voorheen fotozaak Verhallen) 
was hij meteen verliefd op deze plek, 
waar je vanuit de winkel door de gla-
zen ramen een brede blik hebt naar 
buiten. De winkel VAN VIS is open in-
gericht; klanten kunnen aan de voor-
zijde bestellen en bij het raam zitten 
aan de hogere tafels. Aan de andere 
zijde is er een bar. In totaal zijn er acht 
zitplaatsen die uiteraard in deze tijd 
niet gebruikt worden. Op dit mo-
ment kan men eventueel buiten op 
de vaste bankjes een visje eten. Het 
plan is om in het voorjaar een terrasje 
te plaatsen.

Verse vis
Oog heeft hij voor duurzaamheid, de 
vis wordt op verantwoordelijke ma-
nier gevangen. Stan werkt met visle-
veranciers, zonder groothandel, die 
de producten vanaf de visafslag bij 
VAN VIS aanleveren, direct de koeling 
in. Stan vindt het belangrijk dat ie-
dereen zich welkom voelt in de win-
kel. VAN VIS heeft daarom een breed 
assortiment, van een harinkje of ge-
bakken visje tot kreeft en oesters. In 
de winkel zijn enkele cadeauartike-
len te koop zoals kookboeken, krui-
den en plankjes. 

 

Sinterklaas-Drive Inn gaat helaas niet door
Beste Nuenenaren,
De afgelopen maanden heeft ons als dagelijks bestuur van de Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen � ink bezig gehouden. Er zijn heel wat plannen bedacht om 
de intocht van 2020 coronaproof te organiseren. We hebben met vele partijen, 
tot vaak in de late uurtjes, om de tafel gezeten en een aantal ideeën uitgewerkt, 
wat uiteindelijk geleid heeft tot een Sinterklaas Drive-Inn.

Definitieve streep door Carnaval 2021
Deze week hebben de besturen van de vier carnavalsverenigingen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten besloten om komend jaar geen traditi-
oneel carnavalsprogramma te organiseren.

Mochten de coronamaatregelen in het 
nieuwe jaar toch ruimte bieden om 
enkele (alternatieve) activiteiten te or-
ganiseren, dan zal dit in overleg tussen 
de verenigingen, horeca en gemeente 
besproken worden. 

Vooralsnog richten de vier verenigin-
gen zich op een volwaardig carna-
valsseizoen in 2022.

De huidige situatie én de verwachting 
dat de komende maanden geen grote 
feesten georganiseerd kunnen wor-
den, maken dat de besturen tot dit be-
sluit zijn gekomen. Carnaval op 1,5 
meter kan niet georganiseerd worden 
zoals carnaval bedoeld is. Dit betekent 
dat komend seizoen de gehele pro-
grammering rondom carnaval voor 
jong en oud komt te vervallen. 

Helaas hebben wij als bestuur in goed 
overleg met de Gemeente Nuenen de 
beslissing moeten nemen om de In-
tocht van 2020, dus de drive-inn, niet 
door te laten gaan. Op dit moment is 
dat, onder de huidige omstandighe-
den, niet verantwoord. Het is met pijn 
in ons hart, maar de huidige omstan-
digheden laten het helaas niet toe. 
Op dit moment geldt er een landelijk 
verbod voor het organiseren van eve-
nementen. De Sinterklaasintocht valt 
ook onder een evenement; waardoor 
het niet mogelijk is om doorgang te 
laten vinden.

Maar, niet getreurd. Wij hebben last 
minute hopelijk toch iets leuks ge-
vonden om, voor alle kinderen die 
zich hebben aangemeld, de pijn te 
verzachten. Alle kinderen die zich 
hebben aangemeld, krijgen een leu-
ke Sinterklaasattentie thuisgestuurd 

in de vorm van een leuk pakketje. De 
exacte inhoud, die houden we na-
tuurlijk geheim. 
Daarnaast vinden jullie hieronder een 
QR Code. Wat deze code precies in-
houdt, dat verklappen we nu nog 
niet. Op de dag van de intocht, zon-
dag 15 november 2020, wordt deze 

QR code geactiveerd. Scan hem vanaf 
dat moment en kom erachter wat de-
ze code te betekenen heeft.

Via deze weg willen wij als Stichting 
alle partijen bedanken die mee heb-
ben willen denken om in deze bizarre 
tijden toch een geweldig feest te kun-
nen organiseren. Op de website www.

sinterklaasnuenen.nl is een overzicht 
van onze huidige sponsoren. Tot slot 
willen wij iedereen ondanks de coro-
natijd waarin we verkeren een hele fij-
ne Decemberfeestmand toewensen, 
blijf gezond en we hopen dat de tij-
den in 2021 weer beter zijn om Sinter-
klaas toch naar Nuenen te halen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur & Werkgroep 

Stichting Intocht 
Sinterklaas Nuenen
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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:

Op dinsdag 24 november is er huis-aan-
huis textielinzameling van HET GOED.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CO
2
-WEETJE

Wist je dat:
• Steeds meer mensen met 
 duurzaamheid bezig zijn.
• Er verschillende informatieve 
 programma’s en websites zijn.
• Jezelf veel kunt doen en met weinig 

middelen toch forse besparingen kan 
realiseren.

• Dit de beste tijd is om in actie te komen. 
Informeer jezelf en begin.

Voor meer informatie: www.milieucentraal.nl 
Ook interessant: toets Ketel Klets besparingen en 
duurzaamheid eens in op Youtube.

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 onder-
zoek naar en hoort graag jouw mening. Die kun je geven 
via www.hetpon.nl/RES-ZOB

hebben. Het wordt woninginbrekers soms makkelijk 
gemaakt doordat dergelijke spullen in het zicht liggen. 
Dit bevestigt dat er iets in een woning te halen valt.

• Pakkans
 Tenslotte houdt een woninginbreker rekening met de 

pakkans. Onzichtbaarheid is voor hen een belangrijk 
aspect. Een woninginbreker staat niet graag in het licht 
en wil niet gestoord worden door bla¢ ende honden of 
alarmsystemen. Bovendien observeert een woningin-
breker of niemand in de woning aanwezig is zodat zij 
ongestoord te werk kan gaan. 

ENERGIEBESPARINGSACTIE: 
RRE REGELING
Oh ja, die voucher!
Op 4 september viel bij alle woning- 
eigenaren een brief op de mat met 
informatie over een energiebespa-
ringsactie. De gemeente Nuenen 
werkt voor de uitvoering van deze 
Regeling Reductie Energie (RRE) 
samen met Winst Uit Je Woning. Met de Voucher van 70 
euro kan iedereen kiezen welke maatregel het beste past.

Iedere woningeigenaar kan gratis voor € 70 kleine ener-
giebesparende maatregelen nemen.
Vele Nuenenaren gingen u al voor. Een kleine moeite voor 
jaren lang plezier.
Er is nu nog € 170.000 in kas dus kom in actie. De actie 
loopt tot 31 maart 2021, maar Op=Op. Meer informatie 
via: www.winstuitjewoning.nl 

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

NUENEN VEILIG:    
DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Wanneer loopt een inbreker uw woning voorbij?
Bekijk uw woning eens door een inbrekersbril en stel uzelf 
de vraag wat u kunt doen om woninginbrekers te slim af 
te zijn. Houd rekening met de volgende drie aspecten en 
tref waar nodig maatregelen aan uw woning. Zo zorgt u 
ervoor dat uw woning niet op het to-do lijstje van een 
woninginbreker komt te staan! 

• Toegankelijkheid
 Een woninginbreker kijkt in eerste instantie naar de 

toegankelijkheid van een woning. Woningen met goed 
en kwalitatief hang- en sluitwerk zijn voor woningin-
brekers niet aantrekkelijk. Zij kiezen eerder voor een 
onafgesloten woning of voor een woning waarvan het 
hang- en sluitwerk makkelijk te doorbreken is.

• Buit
 Een woninginbraak moet natuurlijk ook een bepaalde 

buit opleveren. Woninginbrekers hebben vaak oog voor 
geld of waardevolle spullen. U kunt hierbij denken aan 
sieraden, draagbare elektronica of autosleutels. Het zijn 
vaak spullen die voor u een hoge emotionele waarde 

alleen    samen  krijgen we
corona onder controle

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

of bel 0800-1351

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesme
ingen te doorbreken. 

Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Mondkapje in ov verplicht.

met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd. 

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

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

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Groepslessen verboden. 

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

3 november 2020

Winkelen en boodschappen

Groepen

Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

A�aalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland 
noodzakelijke reizen

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. 
het Koninkrijk mag wel.

Mondkapje

Sport

Sport met maximaal
op 1,5 meter afstand. 
17 jaar en topsporters uitgezonderd. 

Geen wedstrijden. 
zijn uitgezonderd.

Geen publiek

Sportkantines, douches en
kleedkamers

Groepslessen verboden

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of hebBen je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levens middelen
verkopen zijn uitgezonderd.

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

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je 
een mondkapje buiten de les.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

www.hetpon.nl/RES-ZOB

• Jezelf veel kunt doen en met weinig 
middelen toch forse besparingen kan 

• Dit de beste tijd is om in actie te komen. 
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Voor Service, Kwaliteit
en een goed Advies!

500 gr. Gehakt +
4 Hamburgers ....................... 8,25
Goulash Pakket
“500 gram vlees, uien en paprika”  ................... 7,95
Italiaanse Biefstuk Rol
“Rauwe Ham gevuld met 
Gehakte Biefstuk en Zontomaat”  ..... 100 gram 1,95
Pancettina
“Onze Topper”  ................................ 100 gram 1,85
Zeeuws Spek
.......................................................... 150 gram 2,75
Zakje Varkenshaas Saté 
 + 1 Loempia + Rijst  ....... 5,00

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

GEMAK

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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ENVER
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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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Ki
ds

 S

ociety Erica
40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Nu het einde van het jaar nadert is de kans groot dat u uw eigen risico over 
2020 al geheel of gedeeltelijk voldaan heeft. Het is dan ook goed om op tijd in 
actie te komen als u dit jaar nog een nieuwe gebitsprothese wilt laten aanmeten.
De kosten van een nieuwe gebitsprothese die u uit eigen zak voldoet bestaan 
namelijk uit twee delen; uw eigen bijdrage en uw eigen risico. 

Eigen bijdrage
Een volledige gebitsprothese wordt eens per 5 jaar vergoed uit de 
basisverzekering. Hierbij geldt wel een eigen bijdrage en dat houdt in dat u een 
deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk 
van het soort prothese. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft 
wordt de eigen bijdrage hieruit vergoed. Wij maken vooraf altijd een begroting 
van de kosten voor u.

Eigen risico
Het eigen risico is het bedrag dat u jaarlijks zelf betaalt voordat u een 
vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Het eigen risico wordt jaarlijks 
vastgesteld en dit is € 385,- in 2020.  

Hoewel het tarief en de vergoeding voor een nieuwe prothese dus het hele 
jaar gelijk blijft is het wel zinvol een afspraak te maken nu u uw eigen risico 
(grotendeels) verbruikt heeft. Wilt u dit jaar nog een nieuwe gebitsprothese 
en er zeker van zijn dat er nog voldoende plek is in verband met de 
eindejaarsdrukte? Neem dan contact met ons op en maak een vrijblijvende 
afspraak. Een intakegesprek is bij ons altijd kosteloos en vrijblijvend. 
Tijdens dit gesprek informeren wij u over het behandeltraject en de kosten 
hiervan. Zo weet u direct waar u aan toe bent en dat vinden wij belangrijk! 

Wij zijn bereikbaar via 040 - 780 22 32 en info@tppnuenen.nl
U kunt ook een afspraak maken via onze website www.tppnuenen.nl

Het Steenen Huys 30 | Tel. 040 - 780 22 32

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl

In 2020 nog een  
nieuwe gebitsprothese?

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

ROND DE LINDE  IEDERE  
WOENSDAG  AL DIGITAAL  OP  

WWW.RONDDELINDE.NL 
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Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

Gedenken doen we samen!
November is van oudsher de maand van gedenken, die begint 
met Allerzielen op 2 november. De katholieke feestdag waarbij de 
kerkdiensten in het teken staan van herdenken en de dag waarop 
vele graven worden gezegend en bezocht. In de weken daarna zijn er 
normaal gesproken diverse herinneringsbijeenkomsten, waarin we 
samen met nabestaanden hun overleden dierbaren gedenken.

Door het uitspreken van hun naam 
en het branden van een kaarsje, 
speciaal voor hen. Samen, in de 
beslotenheid van een mooie kerk 
of sfeervol uitvaartcentrum, met 
daarna de mogelijkheid om na 
te praten met een hapje en een 
drankje.

Dit jaar is alles anders
De dagen rondom een afscheid, 
het afscheid zelf; de gehele invul-
ling wordt nog altijd deels bepaald 
door de covid-regels van dat 
moment. En nu dus de herinne-
ringsbijeenkomsten die helaas 
geen doorgang kunnen vinden 
door de maatregelen. Heel jammer, 
want deze hadden als altijd een 
moment van troost en saamhorig-
heid kunnen bieden. 

Oud-stadsdichter uit Eindhoven
Toch willen we de maand van 
gedenken niet zomaar voorbij laten 
gaan. We kunnen niet samenzijn, 
maar wel in verbondenheid dichtbij 
zijn. 

Daarom hebben we de Eindhovense 
dichter Merel Morre gevraagd om 
onze gedachten in een gedicht te 
vatten. Met dit gedicht willen we 
aandacht geven aan eenieder die 
we missen en troost bieden aan 
diegenen die iemand missen.

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

Begrotingsbehandeling   
is digitaal toch heel anders
Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 5 november waren de behandeling van de begroting 2021 
en de meerjarenbegroting 2022-2024. Voorheen konden partijen nog 
wel eens loodrecht tegenover elkaar staan maar nu was er buiten de be-
kende stokpaardjes van de fracties weinig vuurwerk. Vaak leken de poli-
tieke beschouwingen op het voorlezen van de verkiezingsprogramma’s 
in plaats van een kritische blik naar de begroting met een onderbouwde 
bewering op onderdelen daarvan.

Natuurlijk Nuenen wil een stevig 
standpunt van de wethouder over 
Nuenen Eeneind en constateerde dat 
handhaving volkomen ontbreekt op 
de 30 km wegen. Een nieuwe rond-
weg was voor de partij onbespreek-
baar en het Rijk gebruikt de gemeente 
als pinautomaat. Nat.N. wil meer aan-
dacht voor duurzaamheid.
De Combinatie vond dat deze begro-
ting niet reëel was. Lastenverlichting 
is blijkbaar niet mogelijk. 2e corona 
heeft meer impact dan de eerste. Wij 
moeten aanzet geven in de regio voor 
ontsluiting. Het is tijd voor herbezin-
ning.

Wethouder aan het woord
We staan er goed voor, antwoordde 
wethouder Pernot op alle twijfels. 
Omdat afvalverwerkers en vuilver-
branders meer vragen, moeten alle 
gemeente meer betalen. Dat wordt 
doorberekend aan de burgers. Voor 
Het Klooster komt een raadsvoorstel 
in december en voor de Hongerman 
komt een kostenraming in februari 
2021. Alle coronakosten worden be-
taald door het Rijk en er komt geen 
niet noodzakelijk nieuw beleid. Tot zo 
ver de wethouder in eerste termijn.

GroenLinks zag dat we als raad ook 
eens naar ons zelf moeten kijken. 
Eerst stonden er andere afspraken, 
ook voor de Hongerman. We moeten 
allemaal water bij de wijn doen.
De PvdA voorzag dat voor Nuenen-
West snelle besluitvorming noodza-
kelijk is ter voorkoming van grote ver-
liezen. Bij D66 ziet men veel grensge-
vallen en stoplichten op rood. De par-
tij wil op korte termijn een trendana-
lyse om de begroting beter te begrij-
pen en eerder te kunnen ingrijpen.
Het CDA vroeg zich af of gebruik ge-
maakt kon worden van subsidies bij 
De Hongerman en Het Klooster. Ook 
pleitte de partij om de opbrengst 
van de grond van de Kloostertuin te 
gebruiken voor de renovatie van 
Het Klooster. Nat.N. steunt de be-
groting maar waarschuwde bij de 
tariefverhoging voor afval voor 
meer zwerfafval. Het is nu nog geen 
tijd voor een trendanalyse, de risi-
co’s zijn helder.

De verhoging van de afvalstoffenhef-
fing en de verhoging van de OZB wa-
ren onderwerpen waar alle fracties 
wel iets van vonden.
W70 vroeg of de kosten van de afval-
verwerking niet omlaag kunnen. Ook 
vond de partij dat de mix tussen ste-
den en groen centrum met historisch 
karakter behouden moet blijven, 
waarbij we moeten waken dat het 
groen niet in gevaar komt.
De begroting baart de VVD zorgen. 
Op deze manier laat het College Nue-
nen naar de bliksem gaan. Ook voor 
de gemeente geldt: Lenen kost geld. 
Gemeente moet een pas op de plaats 
maken. Ze vroegen zich af of er onder-
zoek was gedaan naar verdere inkom-
sten en verzochten van de inwoners 
geen pinautomaat te maken.
GroenLinks wil het hebben over coro-
na dat zwaar ingrijpt in het leven van 
veel mensen, De natuur is uitgebuit 
en overbelast. Men moet niet blijven 
streven naar meer, meer maar beter.

Grote zorgen
De PvdA had grote zorgen over de 
meerjarenbegroting. De gemeente is 
te klein en dat is de keerzijde van het 
zelfstandig blijven. Men moet meer 
investeren in de bestuurskracht van 
het College. De partij vond dat de in-
komsten van de verkoop van de 
Kloostertuin voor de renovatie van 
Het Klooster gebruikt zouden wor-
den. D66 zag dat er veel plannen wa-
ren maar geen resultaten. De vereni-
gingen weten nog steeds niet waar 
ze aan toe zijn. Ook het gemis van 
primaire starterswoningen was nog 
steeds een tekortkoming. Er staat 
een enorme schuldenlast voor Nue-
nen en de begroting is te veel geba-
seerd op aannames. Het CDA zag dat 
het een sluitende begroting was ge-
worden maar vroeg zich af of we on-
verwachte tegenvallers het hoofd 
konden bieden. Zo was een eenvou-
dige sporthal op Oude Landen mis-
schien een goedkoper initiatief. De 
partij wil camera’s om de snelheid te 
controleren op 30km wegen en 
vroeg zich af of realisatie van Een-
eind-West nog wel reëel is en wat het 
College doet om de kostenstijging 
van de WAO te beteugelen.

De Combinatie haakte in op een ver-
onderstelling in een andere krant 
waarbij het College een vijandige 
houding werd verweten tegenover de 
raad. De partij vond het College niet 
echt relaxed.
Wethouder Pernot antwoordde op de 
vele vragen dat je er niet echt uitkomt 
met een trendanalyse. Het lost niets 
op. Voor D66 zou het helpen om keu-
zes te maken. Een sporthal op Oude 
Landen zal geen rendement opleve-
ren. Het CDA zag dat als een goed al-
ternatief voor de gymzalen die gaan 
sluiten. De wethouder zag dat subsi-
die voor De Hongerman simpeler ligt 
dan voor Het Klooster.

Er werden 5 moties ingediend en 1 
amendement.
Het amendement handelde over de 
extra afvalstoffenheffing uit de alge-
mene reserve te halen en werd met 6 
stemmen voor en 13 tegen verwor-
pen.
De eerste motie handelde over het 
verduurzamen van gemeentelijke ge-
bouwen en werd met 14 voor en 5 te-
gen aangenomen.
De tweede motie ging over verduur-
zaming van de landbouwgrond en 
haalde het niet met 9 voor en 10 te-
gen.
De derde motie ging over de samen-
werking over verduurzaming met de 
gemeente Son & Breugel en Geldrop-
Mierlo, haalde het niet met 8 stem-
men voor en 11 tegen.
Twee andere moties werden ingetrok-
ken.

Vuurwerkverbod
Tijdens de extra raadsvergadering op 
vrijdag 6 november werd er nog een 
motie aangediend over het vuurwerk-
verbod in de gemeente. Ook deze 
werd ingetrokken omdat de verant-
woordelijke voor orde en handhaving 
(Burg. Houben) verklaarde dat op zeer 
korte termijn een landelijke regeling 
van het kabinet te verwachten is 
waarbij Nuenen zich kon aansluiten. 

ACTIVITEITENAGENDA

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

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)

Ingang pastorie H.Clemenskerk Nuenen

t/m 14 november
Collecte Het gehandicapte kind

15 t/m 21 november 
Collecte Nationaal MS Fonds

22 t/m 28 november
Collecte Leger des Heils

30 november t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie. Nuenen c.a.

Zaterdag 12 december
‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ Kerstpakket-

tenactie anders! Inzameling voor 
de Voedselbank Nuenen bij Albert Heijn, 

Jumbo Ton Grimberg en Jan Linders 

1 t/m 6 februari
Collecteweek van de Hersenstichting 
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Pacemaker zonder tanden-      
borstel in Catharina Ziekenhuis

tiënten steeds korter in het zieken-
huis hoeven te verblijven.
Via het netwerk Zinnige Zorg van 
VGZ, waar meerdere ziekenhuizen bij 
zijn aangesloten, hoopt Simmers dat 
de geleerde lessen uit zijn ziekenhuis 
ook in andere ziekenhuizen worden 
opgepakt. “Wij vertellen andere cen-
tra graag hoe het ons is gelukt. Ken-
nis delen zit in ons DNA. Dus ik hoop 
dat veel ziekenhuizen bij ons aan-
kloppen. Dan krijgen alle patiënten 
in Nederland de beste zorg.”

Zinnige Zorg
Om te komen tot deze ontwikkeling 
werkt het Catharina Ziekenhuis 
nauw samen met partners zoals 
medtech-bedrijf Medtronic. Medtro-
nic stond met het Catharina Zieken-
huis aan de wieg van het ontwikke-
len van de Hartlounge, de afdeling 
die volledig is ontworpen en inge-
richt om behandelingen in het hart- 
en vaatcentrum zo voorspoedig en 
comfortabel mogelijk te laten verlo-
pen voor patiënten. De Hartlounge 
is centraal gelegen in het hartcen-
trum. Patiënten worden hier op de 

“Een pacemaker of ICD in dagbehan-
deling is vooral in deze coronatijd 
een groot voordeel. We kunnen onze 
hartpatiënten zorg blijven leveren, 
zonder dat we een beroep doen op 
de schaarse bedden. En belangrijk 
medisch voordeel voor de patiënt: 
hoe korter een patiënt bij ons in het 
ziekenhuis is, hoe beter het is voor 
zijn of haar herstel”, zegt cardioloog 
dr. Tim Simmers van het Catharina 
Hart- en Vaatcentrum. “We zien dat 
de patiënten die niet op een ver-
pleegafdeling hoeven te verblijven, 
een belangrijke voorsprong hebben 
in het weer oppakken van hun ge-
wenste dagritme en bezigheden.” 

Slimme planning
Een slimme planning, een speciale 
inrichting van het hart- en vaatcen-
trum en uitgekiende processen en 
logistiek, maken het mogelijk dat zo-
veel patiënten dezelfde dag het Ca-
tharina Ziekenhuis kunnen verlaten 
om thuis te herstellen. Ook de me-
disch technologische innovaties, 
waarbij ingrepen steeds minder in-
vasief worden, zorgen ervoor dat pa-

Cardioloog dr. Tim Simmers

Steeds meer hartpatiënten die een pacemaker of een ICD* krijgen in het 
Catharina Hart- en Vaatcentrum mogen dezelfde dag naar huis. Het gaat 
inmiddels om 60 procent van de patiënten. Uit cijfers van zorgverzeke-
raar VGZ blijkt dat in het Catharina Ziekenhuis veruit de meeste dagbe-
handelingen van Nederland plaatsvinden bij patiënten die een pacema-
ker of een ICD krijgen. 

ingreep voorbereid. Na de ingreep 
kunnen ze bijkomen in de Hart-
lounge, en daarna mogen ze in de 
meeste gevallen dezelfde dag weer 
naar huis.

Voor zorgverzekeraar VGZ is het Ca-
tharina Ziekenhuis hiermee één van 
de goede voorbeelden van Zinnige 
Zorg. “Dit voorbeeld laat heel mooi 
zien wat we bedoelen met zinnige 
zorg. De professionals van het Ca-
tharina hebben een goed idee en 
staan open voor samenwerking. Ze 
brengen dit in de praktijk en bewij-
zen dat het beter kan. En samen met 
het Catharina Ziekenhuis zorgen wij 
ervoor dat de nieuwe werkwijze 
breder wordt verspreid, zodat in 
heel Nederland patiënten ervan 
kunnen profiteren.” Aldus Arjen de 
Jong, Strategische Innovatiemana-
ger VGZ. 

* Implanteerbare Cardioverter Defibrillator

Pacemaker zonder tanden-      
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Dorpsraad Lieshout gaat visie 
op ‘wonen’ ontwikkelen
Uit de jaarplannen van Dorpsraad Lieshout blijkt dat de Dorpsraad een ver-
bindende rol wil gaan spelen op het gebied van wonen. Conform de plan-
nen willen ze de situatie goed in beeld gaan brengen en relaties opbouwen 
met de diverse betrokken partijen. Ook wil ze de behoeftes in kaart gaan 
brengen, zodat vraag en aanbod optimaal bij elkaar gebracht kunnen wor-
den en de woonprojecten goed aansluiten bij de woonbehoefte.

de aanpak van andere (Laarbeekse) 
kernen op het gebied van ‘wonen’. 
Collega-dorpsraden zijn soms al 
(veel) verder met het maken van een 
visie op wonen en het verbinden van 
de betrokkenen. Zo heeft Aarle-Rixtel 
onlangs nog haar visie uitgebreid in 
de publiciteit gebracht en heeft Beek 
en Donk een visie ontwikkeld. Verder 
kan via de Vereniging Kleine Kernen 
ook informatie opgehaald worden.

Contacten leggen
Contacten zullen vooral gelegd wor-
den met de partijen die direct be-
trokken zijn als woCom en de ge-
meente Laarbeek maar ook met indi-
rect betrokkenen als KBO en Heem-
kundekring. In de doelstellingen 
voor het komend jaar is, naast oriën-
tatie, de vorming van de werkgroep 
‘wonen’ het meest tastbare doel. Het 
in ontwikkeling zijnde plan ‘Baver-
destraat’ is zo’n project waar de 
Dorpsraad Lieshout een verbinden-
de rol in zou kunnen spelen.

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

Aandachtsveld
Dorpsraad Lieshout wil komend jaar 
meer aandacht gaan geven aan het 
aandachtveld ‘wonen’. Om dat te kun-
nen doen heeft Claudia Jongerius, als 
kartrekker voor dit aandachtsgebied, 
een jaarplan gemaakt. Hierdoor kan 
ze goed gericht te werk gaan. Omdat 
het domein ‘wonen’ voor de Dorps-
raad Lieshout nog onontgonnen ter-
rein is staat het komend jaar vooral in 
het teken van oriënteren, contacten 
leggen en informatie verzamelen.

Werkgroep ‘wonen’
Oriënteren zal vooral plaatsvinden 
door het in kaart brengen van be-
trokkenen. Naast aanbieders (o.a. 
woningbouwvereniging woCom) en 
overheden (o.a. gemeente Laarbeek) 
zijn er ook doelgroepen (jongeren, 
alleenstaanden, ouderen, gezinnen) 
en andere betrokkenen. Dorpsraad 
Lieshout gaat in het komende jaar 
contacten leggen met al deze be-
trokkenen met als doel een werk-
groep te vormen, die geleid wordt 
door Claudia Jongerius, die zich gaat 
richten op het verbinden van al deze 
betrokkenen.

Oriënteren
Uiteraard zal in het komende oriënte-
rende jaar ook gekeken worden naar 

Participatienota niet overal 
goed ontvangen
Door Gerrit van Ginkel

De lang verwachte participatienota is niet door alle fracties met luid applaus 
ontvangen. De VVD vond het een wazig stuk dat bijgesteld moet worden. De 
PvdA miste de kaders en vond dat de burgers invloed moeten kunnen uitoe-
fenen, de nota moet aangepast worden en er is gedragsverandering nodig.

ten leren. We lopen met de nota echt 
voorop en we kunnen eraan scha-
ven. Er is gedragsverandering nodig 
voor veel partijen.
De Combinatie vroeg: kijk er nog 
eens naar en kom met een nieuw 
document.
Het amendement om een jeugdraad 
in te richten werd met 18 stemmen 
voor en 1 tegen aangenomen.
Het raadsvoorstel werd aangeno-
men met 11 voor en 8 tegen en de 
door de PvdA ingediende motie 
over meer duidelijkheid voor de bur-
ger werd verworpen met 10 stem-
men tegen en 9 voor.

D66 vond het stuk niet compleet. De 
Combinatie vond het stuk niet rijp 
voor besluitvorming en er ontbrak 
duidelijkheid. Er zit geen lijn in en de 
mensen moeten het gevoel krijgen 
dat er iets mee gedaan wordt. Het 
CDA stond positief tegenover de 
nota maar dacht dat er naar soortge-
lijke trajecten gekeken moest wor-
den bij andere gemeenten. W70 
vond het een prima stuk en het in-
stellen van een jongerenraad een pri-
ma zaak. Ook Natuurlijk Nuenen was 
gelijkgestemd met het CDA en W70.
Wethouder Stultiëns vond het een 
groeidocument waar we van moe-

D66, VVD en Combinatie       
keuren begroting af

Het college is niet bereid, welk sys-
teem dan ook in te voeren, zodat de 
raad beter kan sturen en bewaken, 
wat bij uitstek de taak van de ge-
meenteraad is. 

De manier waarop nu begroot wordt 
vinden wij risicovol en onverstandig. 
Opbrengsten uit grond zijn absoluut 
niet zeker, met name door de risico’s 
bij woningbouw Nuenen West en het 
industrieterrein op Eeneind West. 
De kosten van WMO en jeugdzorg 
stijgen. De bewoners van de woon-
wagenlocaties weten nog steeds niet 
waar zij aan toe zijn en de gemeente-
raad heeft geen overzicht over de 
kosten. Dit is geen solide basis voor 
een begroting en is gevaarlijk voor 
de financiële positie van Nuenen.

In de gemeenteraadsvergadering 
vulde elk van de drie partijen elkaar 
aan in de onderbouwing en roep om 
heroverweging van geplande inves-

D66, VVD en Combinatie vinden het 
belangrijk dat de gemeenteraad de 
ontwikkeling van de financiën van de 
gemeente goed kan controleren. Het 
Ministerie van Financiën én de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) geven daartoe een leidraad en 
bevelen aan standaard een zoge-
naamde trendanalyse bij de begro-
ting te voegen. Met een dergelijke 
analyse, op basis van scenario’s en de 
daarbij behorende kengetallen, kan 
de raad de stand en de ontwikkeling 
van de financiële positie van de ge-
meente beoordelen en indien nodig 
tijdig bijsturen. Het is een hulpmiddel 
voor het maken van keuzes.

Combinatie, D66 en VVD hebben het 
maken van een dergelijke analyse op 
willen dragen aan het college. We 
staan namelijk aan de vooravond van 
enorme financiële investeringen, bij-
voorbeeld voor Het Klooster en 
Sporthal de Hongerman. De bereke-
ning van de dekking hiervoor vinden 
wij onbetrouwbaar en niet valide. 

In de raadsvergadering van 5 november zijn de begroting 2021 en de 
meerjarenbegroting tot 2024 besproken. Beide zijn conform verplichting 
tijdig goedgekeurd. Graag geven wij: VVD, D66 en Combinatie vanuit de 
oppositie, de inwoners van Nuenen uitleg waarom wij tegen de begroting 
hebben gestemd.

teringen. De huidige hoge schulden-
last versus risicovolle dekking uit 
grondexploitatie vinden wij onaan-
vaardbaar risicovol. Wij willen dat er 
structurele maatregelen getroffen 
worden om zo minder afhankelijk 
van grondexploitatie te zijn. 
Een bewijs voor onze behoefte aan 
duidelijkheid over wat de toekomst 
Nuenen biedt was de opmerking van 
de wethouder naar aanleiding van de 
enorm gestegen kosten voor afval: 
“Deze bittere pil moeten huishou-
dens nu maar in één keer slikken, die 
kosten gaan nog veel meer stijgen”. 
Voor ons nieuwe informatie en een 
reden temeer om aan te dringen op 
een trendanalyse. 

Verbazing was er vanuit ons over de 
houding van de coalitie die meer weg 
had van verkiezingsretoriek dan de ri-
sico’s in de begroting voor nu en de 
toekomst onder ogen te willen zien. 
Wij houden ons hart vast en zullen in 
het belang van Nuenen ons kritische 
geluid blijven laten horen.

Bertje van Stiphout (D66) 
Judith Tesser (VVD)
Monique Donkers (Combinatie)
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Energie besparen en duurzaam opwekken
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan de Regio-
nale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie kun-
nen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook welke mo-
gelijkheden 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 kennisinsti-
tuut het PON. Meer informatie over de RES en de geplande activitei-
ten is te vinden op www.energieregiomre.nl

NUENEN BRANDVEILIG
Gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. 
Doel was het aantal brandslachto� ers te verlagen door het geven van 
voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de afgelopen jaren 
hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers bijna 3.500 rook-
melders geplaatst in zowel huur- als koopwoningen in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en Eeneind. Deze vrijwilligers adviseerden daar-
naast ook over de brandveiligheid, over het hebben van een vluchtplan 
en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Eind 2018 is het 
project o�  cieel beëindigd.

Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgenomen 
aan het project of bent u later in Nuenen komen wonen? Voor onze 
(nieuwe) inwoners blijven wij de mogelijkheid bieden voor een huis-
bezoek inclusief het plaatsen van rookmelders en geven van brand-
veiligheidsadvies. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier op 
onze website of via telefoonnummer 040-2631 631. Via dit telefoon-
nummer en het contactformulier op onze website kunt u ook storin-
gen doorgeven aan rookmelders in uw koopwoning als deze eerder 
via het project Nuenen (Brand)Veilig zijn geplaatst.

Lees meer op www.nuenen.nl/nuenen-brandveilig

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 03-11-2020 EN 09-11-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Zr. Winkellaan 8 Starten beroep aan huis en verbreden inrit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jhr.Marcus  Verbouwen gevel woning en aanleg inrit 
van Gerwenlaan 10  
Berg 6 Verbouwen woonhuis (monument) 
Berg 84 Renoveren en verbouwen woning 
Lindenlaan 8 Wijzigen draagmuur 
Noorderklamp 16 Wijzigen gebruik: plaatsen zorgunit 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
09-11-2020 Nuenen c.a. Ontwerp ‘Afwegingskader zonne- 
  en windenergie Nuenen’ 
04-11-2020 Nuenen c.a. Algemene voorwaarden voor de 
  uitgifte van onroerende zaken door de 
  gemeente Nuenen c.a., versie oktober 
  2020 
04-11-2020 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekende 
  bestemming: de heer R.W. Korf, 
  geboren 9 februari 1971 

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

BEZORGING:
MAANDAG T/M ZATERDAG

LUNCH 1100 - 1500 UUR
(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART -/- 10% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

MAANDAG T/M ZATERDAG
DINER 1700 - 1900 UUR

(BESTELLEN TOT 1730 UUR)
(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART -/- 10% BEZORGKORTING)

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

NOVEMBER

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

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 Aanbieding
HIGH TEA  € 19,50

Extra Specials
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS & SLAGROOM € 4,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE (VEG) € 11,50
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.

TOMATENSOEP  . . . . . . 1 LTR. €   7,50
POMPOENSOEP  . . . . . . 1 LTR. €   8,50
PASTINAAKSOEP  . . . . . 1 LTR. €   8,50
COURGETTESOEP  . . . . 1 LTR. €   8,50
VENKELSOEP  . . . . . . . . 1 LTR. €   8,50
ERWTENSOEP  . . . . . . . 1 LTR. € 10,00
THAISE KIPPENSOEP . . 1 LTR. € 11,00
KIPPENRAGOUT  . . . . . . 1 LTR. €   9,50
WILDSTOOFPOT (2 à 3 porties) 1 LTR. € 15,00

KIP PILAV MET RIJST  . . . . . . €   6,50
MACARONI MET GEHAKT . . . €   6,50
CHILI CON CARNE. . . . . . . . . €   6,50
POMPOENCURRY (VEG.)  . . . €   6,50
QUICHE SPINAZIE | FETAKAAS
(HEEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,50
QUICHE POMPOEN | GEITENKAAS
(HEEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,50
APPELTAART (HEEL) . . . . . . . € 16,50

Geen zin om te koken?
HAAL ONZE VERS BEREIDE 
DIEPVRIESMAALTIJDEN AF!

//TAKE AWAY//
12, 13 en 14 november ‘20
Bezorgen is ook mogelijk

U kunt telefonisch bestellen bij ons, tel. 040-283 31 33
Team Goesti ng

Adresgegevens: Park 61, 5671 GC Nuenen, 040-283 31 33

3-gangen menu €23,50
VOORGERECHT

Sashimi van tonijn
of Carpaccio van ossenhaas 

HOOFDGERECHT 

Zalmfi let of Biefstuk
DESSERT

Monchou

Maak uw menu compleet met een lekkere fl es wijn

Malbec Parlez-Vous €14,50
Estandon Heritage Rose €19,50
Pasqua Chardonnay Puglia €14,50

De andere wijnen van onze kaart 
zijn ook verkrijgbaar.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Week tegen Kindermishandeling: 

Kom in actie als je kinder-
mishandeling vermoedt
Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Uit onderzoek 
blijkt dat naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen van 0 tot en met 17 
jaar jaarlijks slachtoffer zijn van kindermishandeling. Om daar aandacht 
voor te vragen vindt van 16 tot en met 22 november de Week tegen Kin-
dermishandeling plaats. In die week gaat onder andere de documentaire 
‘Jij bent de baas’ online in première. De campagne ‘Ik doe iets tegen huise-
lijk geweld’ staat dan eveneens in het teken van kindermishandeling.

zijn er gastcolleges op scholen en 
wordt op de website weektegenkin-
dermishandeling.nl een digitaal ma-
gazine met ervaringsverhalen gepre-
senteerd.

Tips voor het zetten van een eerste 
stap
Als je kindermishandeling vermoedt, 
kun je op verschillende manieren in 
actie komen. Een eerste stap zetten, 
hoe klein dan ook, kan het begin zijn 
van een oplossing. Bijvoorbeeld:
Bespreek je zorgen met iemand die 
het kind ook kent, zoals een buur-
vrouw, leerkracht of familielid.
Praat met het kind om wie het gaat of 
met de persoon van wie je denkt dat 
die het kind niet goed behandelt. Stel 
hierbij altijd je eigen veiligheid voorop.
Vraag om hulp of advies via Veilig 
Thuis. Dat kan ook anoniem en 24/7 
op 0800-2000 of via de chat. Bij Veilig 
Thuis kun je ook terecht als je erover 
twijfelt of het wel om kindermishan-
deling gaat.

Hulp en advies
Ben je jonger dan achttien en word je 
mishandeld? Neem dan voor hulp en 
advies contact op met de Kindertele-
foon via kindertelefoon.nl of op 
0800-0432.
Vermoed je dat een kind in jouw om-
geving te maken heeft met huiselijk 
geweld? Het houdt niet op, totdat je 
iets doet. Kijk op ikdoeietstegenhui-
selijkgeweld.nl. Daar lees je wat je 
kunt doen, hoe je mishandeling kunt 
herkennen en hoe anderen in actie 
kwamen.

Kindermishandeling is elke vorm van 
mishandeling die voor een kind be-
dreigend of gewelddadig is. Dus niet 
alleen lichamelijk geweld, maar ook 
emotionele mishandeling of ver-
waarlozing vallen eronder. Als je kin-
dermishandeling in je omgeving ver-
moedt of als je zelf wordt mishan-
deld, kan erover praten of advies vra-
gen het begin van een oplossing zijn.

Activiteiten in de Week tegen 
Kindermishandeling
Tijdens de Week tegen Kindermis-
handeling vinden diverse activiteiten 
plaats die laten zien waarom het be-
langrijk is een eerste stap te zetten als 
je denkt dat een kind in jouw omge-
ving wordt mishandeld. Zo gaat de 
documentaire ‘Jij bent de baas’ online 
in première. Hierin blikken drie erva-
ringsdeskundigen samen met de 
hulpverleners uit hun jeugd terug op 
de periode dat ze met elkaar te ma-
ken hadden. Ook komt de EO-docu-
mentaire en het boek ‘Getekend - 
Sporen van kindermishandeling’ uit. 
Verder geven ervaringsdeskundigen 
samen met professionals of weten-
schappers online ervaringscolleges, 

Stichting Vrienden     
van de Zorgboog van start 
Vriendschap is voor iedereen verschillend, maar één ding is zeker: vrien-
den geven kleur aan je leven. Ieder mens heeft daar behoefte aan. “Met 
dat motto in ons achterhoofd, zet de nieuwe stichting Vrienden van de 
Zorgboog zich in voor cliënten en bewoners. Voor jong en oud. Van kraam-
zorg tot hospice,” vertelt Hetty Remmers, fondsenwerver van de Zorg-
boog. “Dat doen we door projecten mogelijk te maken die kleur geven aan 
het dagelijkse leven. We stimuleren daarbij graag de zelfredzaamheid en 
ontplooiing van mensen, hebben oog voor wat nog wél kan.” 

Vrienden samen met cliënten, bewo-
ners, hun familieleden, vrijwilligers, 
medewerkers en iedereen die zich 
betrokken voelt bij die ander. Juist in 
deze tijd waarin je niet samen met 
vrienden je leven kunt kleuren, kun je 
wél via de Vrienden van de Zorgboog 
kleur geven aan het leven van een 
ander. Je kunt donateur worden of 

Hoe geef je kleur aan het leven van 
een ander? “Kort na mijn 75 ste ver-
jaardag kreeg ik een hersenbloeding 
en was ik eenzijdig verlamd. Na mijn 
revalidatie kan ik gelukkig weer heel 
wat, maar zelfstandig fietsen zit er 
niet meer in. Met een duofiets via de 
Vrienden van de Zorgboog kan ik re-
gelmatig op pad, lekker de buiten-
lucht in, ook nu in de herfst. Dat 
kleurt mijn leven,” zo vertelt een cli-
ent die bij de Zorgboog in revalidatie 
is. Hetty vervolgt: “Een ander mooi 
voorbeeld is de dierenweide die we 
bij Mariëngaarde in Aarle-Rixtel aan-
leggen. De jong-dementerende cli-
enten die daar wonen, kunnen fysiek 
nog vaak goed uit de weg en bieden 
we hiermee een zinvolle en ontspan-
nende dagbesteding. Het kleurt hun 
dagelijks leven.” 

Alleen samen lukt het “Net als het co-
ronavirus onderdrukken, lukt ook dit 
alleen als we het samen doen. De 

“Samen naar buiten op deze duofiets, brengt kleur in mijn dagelijkse leven” Collecte MS fonds
Zoals ieder jaar is er ook nu weer een 
collecte voor het Multiple Sclerose 
fonds en wel van 16 tot en met 21 no-
vember. Echter, in verband met de 
huidige situatie rond het coronavirus, 
is in Nuenen gekozen voor een iets 
andere opzet. Er zal niet overal fysiek 
aan de deur worden gecollecteerd. In 
plaats daarvan zullen flyers in de bus 
worden gedaan. De organisatie van 
de collecte verwacht dat hierdoor de opbrengst beduidend minder zal zijn. Zij 
wil daarom benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen die een flyer ont-
vangt, zelf geld overmaakt in de strijd tegen deze zeer invaliderende ziekte.

Focus op botgezondheid  
bij borstkanker in    
het Catharina Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is begonnen met het toedienen van een half-
jaarlijks infuus aan een specifieke patiëntengroep van vrouwen na de 
overgang met borstkanker. Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n infuus 
met botversterkende middelen de kans op uitzaaiingen in de botten en 
de kans op botbreuken verkleint. Ook wordt het ontstaan van broze bot-
ten (osteoporose) voorkomen. 

fuus met het botversterkend middel 
is een gezond gebit. “Een van de bij-
werkingen is kaaknecrose. Als je al 
een slecht gebit hebt, is de kans aan-
wezig dat tanden uitvallen. Patiënten 
met een slecht gebit krijgen de be-
handeling dan ook niet,” aldus ver-
pleegkundig specialist Oncologie 
Angelie van den Bosch. Zij schreef 
mee aan het protocol over deze be-
handeling. Inmiddels is het protocol 
landelijk opgenomen in de handrei-
king ‘Botgezondheid’.

Het Catharina Ziekenhuis is het 
meest uitgebreide centrum voor de 
behandeling van borstkanker in de 
regio. “Daarom kan deze aanvullende 
behandeling eenvoudig geïnte-
greerd worden”, zegt Van den Bosch. 
“We gaan ook kijken of we het in kun-
nen zetten voor de behandeling van 
prostaatkanker.”
www.catharinaziekenhuis.nl

Het halfjaarlijks infuus zorgt er even-
eens voor dat de botten van deze pa-
tiënten met borstkanker na behan-
delingen sterker blijven. “Het pre-
ventief gezond houden van de bot-
ten is enorm belangrijk”, zegt onco-
loog-internist dr. Birgit Vriens van het 
Catharina Kanker Instituut. “We ge-
ven daarom altijd al advies over voe-
ding en leefstijl.”

Behandeling thuis
Patiënten hoeven niet naar het zie-
kenhuis te komen voor het infuus: 
drie jaar lang komt om de zes maan-
den een verpleegkundige thuis de 
behandeling geven. Daarnaast krij-
gen patiënten dagelijks een combi-
natie van calcium met vitamine D. 
Voor elk infuus wordt bloed geprikt 
om te beoordelen of het volgende in-
fuus door kan gaan.

Belangrijke voorwaarde voor het in-

Internist-oncoloog Birgit Vriens / Catharina Ziekenhuis

Focus op botgezondheid  
bij borstkanker in    

specifiek een project steunen, een 
actie opzetten of sponsor worden. Er 
zijn allerlei manieren om kleur te ge-
ven,” aldus Remmers. 

Crowdfunding via website “Wat 
nieuw is, is dat je via onze website 
www.vriendenkleurenjeleven.nl ook 
kunt kiezen voor een concreet pro-
ject bij jou in de buurt. Mensen steu-
nen graag concrete projecten bij hen 
in de buurt. Vaak omdat ze iemand 
kennen die bij de Zorgboog cliënt is. 
Of omdat ze dan met eigen ogen het 
resultaat kunnen zien. Dat maken we 
met deze opzet mogelijk,” legt Hetty 
Remmers uit, “hopelijk spreekt het 
heel veel mensen aan om op deze 
manier kleur te geven aan het leven 
van een ander.” 

“Het brengt ons samen en we blijven 
er fit bij.” 

Sleutelbos   
gevonden 
We hebben een sleutelbos gevonden 
bij Molvense Erven 63A met een gro-
te gele sleutel eraan. Er zitten nog an-
dere sleutels aan. Wie weet wat er 
nog meer aanhangt kan ze komen 
halen op de Molvense Erven 63A.

Naaktslak
Een naaktslak in nudistenkringen
is daar een zeer geziene gast;
al zal hij niet psalmen zingen.
Soms geeft hij ietwat overlast
als hij de planten op gaat eten
in fraaie tuinen van de stad.
Als wijngaardslak moet u wel weten
dat aan het einde van zijn habitat
hij escargot voortaan zal heten.

Klaas de Graa� 

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.



ROND DE LINDE week 46 Donderdag 12 november 2020

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

CLUB 111 in het   
carnavalsjaar ‘20/’21

Een bijzondere tijd voor ons allemaal. Een periode van onzekerheden en 
weinig tot geen sociale activiteiten. Helaas ook geen Carnaval 2021, zoals 
we dat in Nuenen ieder jaar met elkaar vieren. Zo’n geweldig feest waar je 
naar uitkijkt, waar je herinneringen maakt, tradities in ere houdt, waaar 
je elkaar (weer) ontmoet, waar je lacht, waar je huilt, waar je geniet en 
waar je samen plezier maakt. Recentelijk hebben de carnavalsverenigin-
gen in Gerwen, Nederwetten en Nuenen gezamenlijk het besluit geno-
men dat Carnaval komend jaar niet door kan gaan vanwege het coronavi-
rus. Gezondheid gaat boven alles, maar we balen natuurlijk enorm dat 
ons mooie feestje niet doorgaat.

is duidelijk: Club 111 blijft waar mo-
gelijk Carnaval steunen voor kinde-
ren, gehandicapten, ouderen en het 
algemeen belang in Nuenen c.a. nu 
en in de toekomst. De verenigingen 
en alle andere clubs hebben onze fi-
nanciële steun de aankomende jaren 
meer dan ooit nodig en met jullie do-
naties kunnen wij ze blijven steunen.

Het bestuur van Club 111 vertegen-
woordigt ruim 330 leden, die jaarlijks 
een vaste donatie geven om nieuwe, 
creatieve carnavalsactiviteiten mo-
gelijk te maken. We gaan hier op ge-
paste wijze invulling aan geven, onze 
donateurs ontvangen binnenkort 
hierover bericht van ons. Wil je ook 
donateur worden en bijdragen aan 
de mooie initiatieven van Carnaval in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten? 
Stuur voor meer informatie een mail 
naar club111nuenen@gmail.com.

Het bestuur van Club 111 bedankt al 
haar donateurs en we hopen elkaar 
een volgende keer weer te zien op 
ons mooie Nuenens feest. Blijf ge-
zond en zorg goed voor elkaar!

Een lach op jouw gezicht
Op de ‘Elfde van de Elfde’ geven wij 
op coronaverantwoorde maar ludie-
ke wijze aandacht aan onze mooie 
carnavalsverenigingen in Gerwen, 
Nederwetten en Nuenen en steken 
wij hen namens al onze donateurs 
een extra hart onder de riem. Ruim 
330 donateurs steunen het Nue-
nense Carnaval en wij vragen alle do-
nateurs en toekomstige nieuwe le-
den dit te blijven doen, juist nu, juist 
aankomend jaar! Met jullie hulp kun-
nen wij doorgaan met onze onder-
steuning voor alle nieuwe creatieve 
initiatieven voor jong en oud, voor 
carnavalvierend Nuenen. Wij bekij-
ken begin 2021 op welke wijze wij 
jullie kunnen bedanken, afhankelijk 
van wat er op dat moment kan en 
mag. Wij gaan er in elk geval voor zor-
gen dat op carnavalszaterdag een 
glimlach op ieders gezicht verschijnt.

We rekenen op jou! 
Een aantal keer heeft het bestuur bij 
elkaar gezeten voor een juiste 
‘Club111’ invulling. Ons uitgangspunt 
naar aanleiding van deze gesprekken 

CLUB 111 in het   
carnavalsjaar ‘20/’21

Afhaalservice in alle vestigingen 
van Bibliotheek Dommeldal 
Dinsdagavond 3 november heeft het kabinet laten weten aanvullende 
maatregelen te nemen in de aanpak van het coronavirus, waaronder de 
sluiting van alle bibliotheken. Alle vestigingen en Bibliotheekpunten van 
Bibliotheek Dommeldal zijn derhalve gesloten vanaf donderdag 5 no-
vember tot en met donderdag 19 november.

den. Misschien staat er nog een be-
drag open? Betaal dit dan eerst via 
Ideal, anders kan de aanvraag niet 
verwerkt worden.

Je kunt alleen boeken reserveren in 
de vestiging waar je ze ook ophaalt. 
Let op: het reserveren en lenen van 
tijdschriften is niet mogelijk.

Veiligheid voorop
De veiligheid van bezoekers en me-
dewerkers staat voorop. We houden 
ons strikt aan de richtlijnen van het 
RIVM. Het afhalen gaat daarom con-
tactloos. Onze medewerkers vullen 
een tas met de aangevraagde boe-
ken en zetten die klaar, op een afge-
sproken plek, met je naam erop. 

Kom alleen naar de Bibliotheek en 
kom alleen voor het ophalen van het 
tasje, je wordt verzocht om daarna di-
rect weer naar huis te gaan. Zo hou-
den we het voor iedereen veilig. Ga 
daarom ook pas naar de Bibliotheek, 
een dag nadat je bericht hebt ont-
vangen dat de titels voor je klaar 
staan. Je krijgt hier zo snel mogelijk 
bericht van.

Angst voor boetes is niet nodig want 
de uitleentermijnen worden ver-
lengd voor iedereen. Maar heb je je 
boeken uit dan is het toch fijn, voor 
de volgende lener, als je de boeken 
even terugbrengt via de buitenbus.

Wil je nog iets vragen? Mail dan naar 
afhaalservice@Bibliotheekdommel-
dal.nl of bel naar 040 2862805.

Natuurlijk blijft ook de onlinebiblio-
theek open. Je hoeft dus nooit zon-
der boeken te zitten.

We weten hoe moeilijk het is om zon-
der boeken te zitten, als je niet naar 
buiten kunt. Voor bibliotheekleden 
waren er natuurlijk altijd al e-books 
en luisterboeken te downloaden via 
www.onlinebibliotheek.nl. Omdat Bi-
bliotheek Dommeldal tijdens de eer-
ste lockdown periode een passende 
manier heeft gevonden om biblio-
theekleden toch ook met fysieke 
boeken van dienst te zijn, wil de Bi-
bliotheek dit met ingang van maan-
dag 9 november wederom aanbie-
den aan haar leden. Op een veilige 
manier, met de Afhaalservice.

Hoe werkt de Afhaalservice?
Online kun je boeken reserveren, die 
in jouw vestiging beschikbaar staan. 
Je haalt ze vervolgens af, nadat je per 
e-mail bericht hebt gehad dat de ti-
tels voor je klaar staan. De dag nadat 
je dit bericht hebt gehad, kun je het 
tasje komen ophalen. Tasjes kunnen 
van maandag t/m vrijdag (dus niet 
op zaterdag) ’s-middags tussen 14.00 
uur en 17.00 uur opgehaald worden 
en blijven een week staan. Niet opge-
haalde tasjes worden na een week 
weggehaald. Mensen wordt ge-
vraagd om alleen te komen en alleen 
voor het ophalen te komen en direct 
daarna weer naar huis te gaan.

Ook gebruik maken van 
de Afhaalservice?
Zoek je boeken uit via de website 
www.bibliotheekdommeldal.nl. Klik 
op het boek-icoontje om te zien of 
het boek in jouw vestiging aanwezig 
is en zo ja: reserveer het. De Biblio-
theekmedewerkers gaan direct aan 
de slag en je ontvangt per e-mail be-
richt dat de titels voor je klaar staan. 
De dag nadat je dit bericht hebt ge-
had, kun je het tasje dat op naam 
voor jou klaar staat, komen ophalen. 
De door jou gereserveerde boeken 
worden meteen op de lenerspas ge-
registreerd, zodat de pas bij het afha-
len niet meegenomen hoeft te wor-

Eerste Brabantse     
Voedselbosje aangelegd 
De primeur van een Voedselbosje in Noord-Brabant is op naam van Kind-
centrum De Vlinder uit Geldrop. Op een feestelijke lesdag vervingen leer-
lingen samen met IVN Natuureducatie dertig vierkante meter stenen 
door eetbare bomen, struiken en kruiden. Met dit samenwerkingsproject 
nam IVN Geldrop een voorschot op het vijftigjarig jubileum volgend 
voorjaar.

met De Vlinder wisten we van hun 
wensen om het schoolplein te ver-
groenen.”

Voedselbosjesbeweging
gevoed door fondsen
Een IVN Voedselbosje is een aange-
legd bosje van 30 m2 bestaande uit 
(deels) eetbare planten, struiken en 
bomen. De droom van IVN is om sa-
men met partners duizend school-
pleinen en kinderopvanglocaties te 
vergroenen met een Voedselbosje. 
Via een Voedselbosje leren kinderen 
over nieuwe manieren van voedsel-
productie en het maakt gezond eten 
toegankelijk. 

Dit eerste Voedselbosje in Noord-Bra-
bant is aangelegd onder leiding van 
IVN Brabant en is gefinancierd door 
het programma Jong Leren Eten, 
Fonds NME, het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds en de subsidieregeling 
‘Schoolpleinen van de Toekomst’ van 
provincie Noord-Brabant. 

Planten, oogsten, proeven en leren
Voordat de leerlingen op vrijdag 6 
november konden aanplanten, kre-
gen zij les over het hoe en waarom 
van het Voedselbosje. Een letterlijk 
voorproefje, want er konden al aman-
delen en bramen geproefd worden 
terwijl de leerlingen spelenderwijs 
leerden over de eetbare delen van 
planten. Naast het Voedselbosje is 
een buitenlokaal gemaakt, door de 
verwijderde schoolpleintegels te her-
gebruiken als bankjes. 

Op het juiste moment
Directrice Wendy Hollanders was 
meteen enthousiast toen zij door 
IVN Geldrop benaderd werd met de 
vraag of zij een voedselbosje op haar 
schoolplein ziet zitten. “Vanwege 
het 50-jarig jubileum van IVN afde-
ling Geldrop mochten wij een school 
voordragen die dit nieuwe IVN con-
cept wil proefdraaien,” aldus Harrie 
Broeksteeg, voorzitter van IVN 
Geldrop. “Door goede contacten 

Fotobijlage Annick Missotten

Daar komt u voor naar Stiphout!
Meester Strikstraat 3 Helmond - Stiphout

Telefoon 0492 - 523271
Ma 13.00-18.00 • Di t/m Vr 9.30-18.00 • Za 9.30-17.00

STUDIO VERKOOP 
ACHTEROM

EXTRA SCHERPE PRIJZEN
*met veel merken 

ACTIE: o.a. 
1 BROEK € 25,-

2 BROEKEN € 40,-
3 BROEKEN € 50,- 

do. 12 november t/m za. 14 november
van 10.00-16.00 uur

Nina & Lize: nieuwe inwoners 
in onze gemeente

Beperkte stijging   
waterschaps-  
belasting in 2021
Gezinnen met een eigen woning van 
€ 250.000 betalen volgend jaar ge-
middeld € 0,75 per maand meer voor 
het werk van de waterschappen dan 
dit jaar. Dat blijkt uit een eerste prog-
nose van de Unie van Waterschappen.
In deze periode behandelen de 21 
waterschapsbesturen de voorstellen 
voor de hoogte van de waterschaps-
belasting. Op basis van de voorstel-
len is de verwachting dat gezinnen 
met een eigen woning van € 250.000 
in 2021 gemiddeld € 9,- meer betalen 
aan de waterschappen dan in 2020. 
Dat is een verhoging van iets meer 
dan 1% boven de inflatie. Die verho-
ging geldt niet alleen voor gezinnen 
met een eigen woning, maar ook 
voor andere soorten huishoudens en 
(agrarische) bedrijven.

Toine Poppelaars, portefeuillehou-
der financiën in het bestuur van de 
Unie van Waterschappen:
“De uitdagingen voor de waterschap-
pen nemen toe, met als gevolg dat 
waterschappen meer moeten investe-
ren, momenteel ruim 1,7 miljard euro 
per jaar. Hiermee zorgen de water-
schappen voor veilige dijken, schoon 
water en het voorbereid zijn op water-
overlast en droogte. Ook geven we 
een impuls aan de waterbouw in Ne-
derland en dragen we eraan bij om 
groen uit de coronacrisis te komen. 
De waterschappen houden de kosten, 
en daarmee de lastenstijgingen, zo 
laag mogelijk. Zeker in deze onzekere 
tijden voor onze inwoners en bedrij-
ven is dat erg belangrijk. Dat doen we 
door te innoveren en samen te wer-
ken met andere partijen. En door bin-
nen onze organisaties steeds te kijken 
of het werk slimmer en goedkoper 
kan. Dat er toch sprake is van een be-
perkte lastenstijging, komt door de 
grote uitdagingen waarvoor het wa-
terbeheer momenteel staat.”

Verschillen per waterschap
Een gezin met een eigen woning van 
€ 250.000 betaalt in 2021 gemiddeld 
€ 355,- aan waterschapsbelasting. De 
hoogte van de belasting verschilt per 
waterschap. Dat komt doordat de ge-
bieden anders zijn (bijvoorbeeld met 
veel of weinig water, hoog- of laagge-
legen) en daardoor ander beheer en 
onderhoud nodig hebben. Daarnaast 
verschillen de specifieke eisen en 
wensen van andere overheden en 
belanghebbenden in het gebied, net 
als de keuzes en ambities van de wa-
terschapsbesturen.

De besturen van alle 21 waterschap-
pen besluiten in de komende weken 
over de uiteindelijke belastingtarie-
ven. Zij communiceren daar zelf over 
in hun regio. Rond 1 maart 2021 wor-
den de meeste belastingaanslagen 
verstuurd.

in onze gemeente
De geboortes van nieuwe inwoners in 
onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen. Rond de Linde kreeg 
weer berichtgevingen binnen over 
een nieuwe inwoners in Nuenen c.a.

Op 13 oktober zijn Tom van der Wijst 
en Eva Salden de trotse ouders ge-
worden van dochter Nina.
En op 29 september is Lize Koolmees 
geboren. Papa Bart en mama Esther 
zijn erg blij met Lize en super trots op 
haar. 
Nina en Lize, welkom in onze ge-
meente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. 
redactie@ronddelinde.nl
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Kerkberichten

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

In sam enwerking m et Y arden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
a scheid  waarin w herinneringen en e oties alle r i te krijgen.  a scheid  waarin w herinneringen en e oties alle r i te krijgen.  

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers enen 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

We staan niet altijd stil 
bij het woord samen 

maar het is een groot gemis 
als samen uit je leven is 

Na een leven vol optimisme en levenslust is sneller dan verwacht 
overleden mijn lieve man, ons pap en opa 

Wil van Weert 
-Willem-

echtgenoot van 

Jos van Weert-van Kraaij 

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar. 

Jos 

Bas en Ine 
Mees, Jasmijn 

Margo en Jeroen 
Kas, Jur

4 november 2020 
Andoornstraat 15 
5672 XA Nuenen

Het afscheid heeft op woensdag 11 november in besloten kring plaatsgevonden.  

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 november 18.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 15 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Zondag 15 november 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 14 november 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie.
Zondag 15 november 09.30 uur en 
om 11.00 uur: Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Annie 
Maas - Pijnenburg; Jan van Deurzen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Zondag 15 november 11.00 uur: vie-
ring, Jocanto, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Narda Schrurs - de Louw; Martien van 
Rooij en Nelly Bouw namens het Pa-
rochiekoor; Johannes Raijmakers en 
Johanna Rooijakkers; Petrus Raijma-
kers; Wilhelmus Rooijakkers; Elisa-
beth Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 15 november 09.30 uur: vie-
ring met orgel en piano, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Overleden familie Van Rooij - Van 
Lieshout; Jan van der Loo; Harrie en 
Lena Renders.

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

De viering van 15 november is ‘an-
ders dan anders’. Voorganger is ds. 
Marlies Schulz, maar de dienst is 
mede voorbereid door de werkgroep 
‘ Groene Kerk’. Het thema is ‘Rust’. Dit 
keer is de dienst alleen via internet te 
volgen, u kunt zich dus niet aanmel-
den. Vanaf 10.00 uur kunt u via 
livestream de dienst volgen via onze 
website www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. De collecte is voor 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 12 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Martinus, 
paus en martelaar.
Vrijdag 13 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Didacus, belijder.
Zaterdag 14 november. 11.00 uur H. 
Mis, H. Josaphat, bisschop en marte-
laar. Bijeenkomst Derde Orde.
Zondag 15 november. 24ste Zondag 
na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 16 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Gertrudis, maagd.
Dinsdag 17 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Gregorius de wonderdoener, 
bisschop en belijder.
Woensdag 18 november. 07.15 uur, 
wijding van de basilieken van de H. 
Petrus en Paulus.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

  

Carine en Hen
   Marleen en Roger
   Thijs
   Kim en Marco, Benjamin, Emma, Jolien
   Nick en Nikita
Anja
   Natalia en Tom, Otis
   Dion en Kathlene

Joep en Helma
   Dewi en Eline
   Micha en Nury
   Jori en Esmee
   Cleo
   Noé 
Paul

Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Na een leven, dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid 
en liefde hebben wij afscheid moeten nemen van 

Joep van der Linden
weduwnaar van

Riet van den Akker
partner van

Rikie Habraken
4 april 1934                                                                      5 november 2020

Correspondentieadres: 
Iliumstraat 8
5631 JJ Eindhoven

Het afscheid van Joep vindt in besloten kring plaats.

                                                                              

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Schout Curtiuslaan 18, 5673 RH Nuenen

Els Wouters‑Michielsen

Els Wouters‑Michielsen

echtgenoot van

5 Nuenen, 10 juli 1950
a Eindhoven, 3 november 2020

Jan Wouters

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is  
gebleven, laat ik u weten dat ik afscheid heb moeten nemen van 

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

Een groot scoutingvriend   
is niet meer
Tot groot verdriet is op 4 november Willem van Weert overleden. Wij gaan 
bij Scouting Rudyard Kipling een groot scoutingvriend en actief lid 
missen. 

Willem was apetrots dat zijn klein-
zoons Kas en Mees in 2019 op de 
World Scout Jamboree in West-Virgi-
nia, USA zijn geweest, elke vier jaar 
hét grootste scoutingevenement ter 
wereld met 40.000 internationale 
scouts. Willem had er nog altijd spijt 
van dat hij in zijn tijd niet is meege-
gaan.

Willem was zeer actief binnen de 
klusclub van onze vereniging, en was 
dan ook regelmatig op de blokhut te 
vinden. Kenmerkend was zijn verbin-
dend vermogen en het oog voor de 
grote lijnen en kaders: waar ga je 
echt voor, en wat laat je gaan. Een 
echte mentor, met een warm hart 
voor onze groep.

Langs deze weg brengen wij Willem 
een laatste scoutinggroet. Wij wen-
sen zijn vrouw en familie veel sterkte 
met het verlies van Willem en bedan-
ken Willem voor zijn jarenlange inzet.

Willem is van jongs af aan lid geweest 
van scouting, en kon hier nog steeds 
uitgebreid over vertellen. Zijn doch-
ter Margo en schoonzoon Jeroen zijn 
als groepsbegeleider en welpenlei-
ding actief bij onze scouting; en 
kleinkinderen Kas en Jur zijn Explorer 
en Verkenner. Een echte scoutingfa-
milie.

Meer inzicht in  
rioolwatercijfers op 
coronadashboard 
De informatie op het coronadash-
board over het rioolwateronderzoek 
dat de waterschappen en het RIVM uit-
voeren is verbeterd. Per regio wordt nu 
gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aan-
getroffen, omgerekend naar 100.000 
inwoners in plaats van per milliliter ri-
oolwater. Ook is de herkomst van het 
rioolwater beter in beeld.
De STOWA, het kenniscentrum voor 
de waterschappen, heeft samen met 
het CBS, het RIVM en de waterschap-
pen de kaarten van het CBS en die 
van de riolering aan elkaar gekop-
peld. Zo is preciezer in beeld wat de 
herkomst is van het rioolwater dat op 
een zuivering binnenkomt. De riool-
watermetingen van verschillende ge-
meenten en veiligheidsregio’s kun-
nen nu worden vergeleken.
Bovendien is beter in beeld gebracht 
welk deel van het rioolwater afkom-
stig is van huishoudens, en welk deel 
van bijvoorbeeld industriewater of 
regenwater.
De hoeveelheid virusdeeltjes staat 
nu op het coronadashboard van het 
ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport omgerekend naar 
100.000 inwoners in plaats van per 
milliliter rioolwater. Hierdoor zijn de 
cijfers te vergelijken met andere indi-
catoren, zoals het aantal positief ge-
teste personen, omdat ook die per 
100.000 worden weergegeven.
De waterschappen en het RIVM be-
monsteren op alle rioolwaterzuive-
ringen in Nederland het rioolwater 
op zijn minst wekelijks op deeltjes 
van het coronavirus. Zo wordt het ri-
oolwater van alle ruim 17 miljoen 
mensen in Nederland onderzocht.

PvdA-wandeling opnieuw uitgesteld
Vorige week meldden wij u dat de maandelijkse PvdA-wandeling op de eer-
ste vrijdag van de maand vanwege de uitloop van de raadsvergadering zou 
worden verschoven naar vrijdag 13 november. De bedoeling was, dat wij dan 
een wandeling naar en door Nuenen-West zouden maken. 
Helaas zijn wij genoodzaakt deze wandeling vanwege de nieuwste RIVM-
richtlijnen, waarbij zelfs in de buitenlucht alleen maar groepjes van maximaal 
2 personen zijn toegestaan, te annuleren. We hadden heel graag met u door 
Nuenen-West gewandeld om te zien hoe de wijk groeit en wat er mogelijk 
nog ontbreekt om er een levendige en leefbare woonwijk van te maken. Een 
nieuwe datum voor de wandeling durven wij op dit moment niet te noemen, 
maar dat ie er komt is zeker. Zodra het weer mogelijk is, komen wij bij u terug 
en leest u het in deze krant. Voor info www.nuenen.pvda.nl.
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 46

Horizontaal: 1 land in Afrika 6 soort antilope 12 idee 14 landbouwwerktuig 
15 Romanum Imperium 17 Sovjet-Unie 18 vragend vnw. 20 United States 21 titel 
22 opschudding 24 racewagentje 27 waterdier 28 liefdesgod 30 in orde 31 deel v.d. bijbel 
32 pl. in België 33 ernstig 35 groente 37 gesloten 38 bergweide 39 land in Afrika 43 Afrikaan 
47 nobel 48 Openbaar Ministerie 49 pers. vnw. 50 schaakstuk 51 keurig 52 sierlijk 
55 Grieks eiland 56 buisverlichting 57 titel 58 telwoord 59 riv. in Rusland 61 karaat 
62 holle beitel 64 vloerbedekking 66 enigma 67 Europeaan.

Verticaal: 1 zitje 2 normaal profi el 3 priem 4 verdikt sap 5 voorzetsel 7 aan zee 8 temer 
9 vordering 10 de lezer heil 11 rangtelwoord 13 roeipen 16 honingbij 18 sprookjesfi guur 
19 vulkaan op Sicilië 21 voorwerp 23 afbeelding 25 kilte 26 wandversiering 27 spel 
29 afvoergoot 32 rij 34 eikenschors 36 kookgerei 39 ervaren leidsman 40 verheven stand 
41 heks 42 voorteken 43 weekdier 44 lidwoord 45 toestand van razernij 46 wijze grijsaard 
52 delfstof 53 schoolbenodigdheid 54 destijds 57 inhoudsmaat 60 jong dier 62 bevel 
63 selenium 64 aldus 65 bergplaats.

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

R O O M V E E T A S O

M N G A D E S L A A N D O

A A K M E N T A A L E E R

D R A B E U A L I N K T

A F R E L E S T A N K S

O L D V

I A N K E R T S A A R B

M A L S K A O T L O G E

P A P R E K E N E N T I N

A P B A R K E E P E R N A

L O O G E D E S O F R

A M A T E U R L E T L A N D

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

Oplossingen wk 45
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

CAYENNEPEPER

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.

AFHUREN
AMERSFOORT
BIEST
BOLLE
BRUTAAL
BUURMEISJE
CHAOS
CHECK
DOSIS
DREUN
FRATS
HEBREEUWS
HELDER
HULST
ILLUSTER
JASZAK
JERRYCAN
JONGSTE
JUNTA
KNOKIG
KOGGE
LUCHT
MISSIE
ORKEST
SCHELPEN
SCHIER
SNOEK
SPARTA
TOREN
TRICOT
TRITS
TROOSTVOL
UITSTEL
VASTEN
VEENLAAG
VLEUG
VOORMIDDAG
WAAIER
WATERGEEST
WATJES
WISSEL
ZUINIGHEID

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

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

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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

3 9 8
1 6 4

2 9 5
9 8 7 4

2 6 4 1
1 4 5

8 1 9
9 6 5

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 44, Dhr. S. Mestrum, Nuenen.

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

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

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.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

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

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

GEZOCHT: (ervaren) hulp 
in de huishouding. +/- 3 uur 
in de week. Dag in overleg. 
06-21535234.

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

*

Boord 14
Nuenen
040 2837418

VELE KLEUREN
GROOT EN KLEIN BLOEMIGE

VIOLEN
VASTE PLANTEN - HEESTERS

www.kwekerij-jansen.nl

hout, € 10,00 per m2 / per 

Pedicure: Alta Grace 
Ik kom ook aan huis! 

 (ervaren) hulp 
in de huishouding. +/- 3 uur 
in de week. Dag in overleg. 
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Water onttrekken uit beken en sloten 
mag slechts gedeeltelijk weer
Waterschap De Dommel trok vanaf vrijdag 6 november slechts een deel 
van de nog geldende onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. 
Dat is later in het jaar dan ooit. In het gebied van de Nieuwe Leij en delen 
van de Beerze en de Reusel mag nog steeds geen water worden opge-
pompt uit beken en sloten. Ondanks de regen stroomt in deze beken nog 
te weinig water om dit toe te kunnen staan. Een gevolg van de droogte.

is. Het verbod beschermt het leven 
van planten en dieren in en om het 
water. 
Water uit beken en sloten, maar ook 
(vis)vijvers en ander oppervlaktewa-
ter wordt onder andere gebruikt voor 
het beregenen van gewassen en be-
wateren van bomen en plantsoenen.

Grondwater
In het derde droge jaar op rij zijn ook 
de grondwaterstanden in het Dom-
melgebied nog altijd laag voor de tijd 
van het jaar. Onder de grond staat 
het grondwaterpeil op veel plaatsen 
nog ‘in het rood’. Serieus werk maken 
van water vasthouden in het gebied 
blijft noodzakelijk om de grondwa-
tervoorraad aan te vullen.

Meer informatie
Voor meer informatie over onttrek-
kingsverboden en een actuele kaart 
kijk op www.dommel.nl/onttrek-
kingsverbod. Ook de app Perceelwij-
zer biedt deze informatie. Informatie 
over droogte in het Dommelgebied 
staat op www.dommel.nl/droogte

Gebied
Tot 6 november gold vanwege de 
aanhoudende droogte een onttrek-
kingsverbod in het grootste deel van 
het Dommelgebied. Het komt zelden 
voor dat dit tot in het late najaar en in 
zo’n groot gebied nodig is.

Begin oktober verlengde het water-
schap al het ‘halfjaarverbod’, dat stan-
daard loopt van 1 april tot 1 oktober. 
Dat standaardverbod geldt voor be-
ken en sloten in de stroomgebieden 
van de Beerze, Reusel en Nete ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal en 
voor Park Meerland in Eindhoven.

Dankzij de regen van de afgelopen 
periode herstelde de waterafvoer in 
de overige beken, zoals de Dommel, 
voldoende om het oppompverbod 
daar op te heffen.

Watervraag
Hoewel de vraag naar water nu, bui-
ten het groeiseizoen, minder groot is 
en daarmee ook de behoefte aan 
onttrekking, wordt het verbod pas in-
getrokken als de afvoer weer op peil 

Geen nieuwe aanpassingen 
bij BCL 
Badminton Club Lieshout (BCL) hoeft zich niet wéér aan te passen. De 
wéér aangescherpte coronaregels lijken de sportvereniging niet weer te 
raken. De huidige speelwijzen die de vereniging onlangs heeft ingevoerd 
lijken ‘gewoon’ voortgezet te kunnen worden. Ook de aangescherpte re-
gel van ‘maximale groepsgrootte’ lijkt geen invloed te hebben.

sporten. Nadat de nieuwe regels 
grondig waren bestudeerd werd de 
conclusie getrokken dat er niets aan 
de huidige inrichting van de weke-
lijkse speelavond veranderd hoeft te 
worden. Ook werd weer duidelijk dat 
er nagenoeg geen activiteiten náást 
de wekelijkse speelavond georgani-
seerd kunnen worden. Zo moest ook 
een clinic voor een basisschool afge-

Wéér maatregelen
Het bestuur van BCL heeft zich we-
derom gebogen over de wijze waar-
op zij de speelavonden voor de 
vereniging inrichten. Dat was nodig 
omdat de coronaregels opnieuw 
aangescherpt zijn. En, de sportver-
eniging wil zonder meer aan deze re-
gels voldoen en een veilige plaats 
bieden voor iedereen die daar komt 

Ondanks alle maatregelen kunnen de leden van BCL tóch blijven sporten

Programma LON TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 46 en 47 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Gesprek met 
 de burgemeester op 18-11
• De kledingbank
• Soenil Bahadour gaat de straat op
• Aandacht voor Sinterklaas
• Patates Frites Florentius op 
 Eeneind
• Jongerenopvang ‘de Driestroom’
• Ergotherapie bij fysio Kwiek
• Basisschool de Dassenburcht  
 ‘Brainportschool’
• Weddingplanner Silvia vd Berg
• Robotteam Casimir Tech
• Landelijke Mantelzorgdag 10-11

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De LON zendt iedere ochtend om 
08.00 u een fitnessprogramma uit.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36); met 
CI+ module kanaal 334
KPN: kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Slaapgebrek leidt tot allerlei schade!
Een mens kan niet zonder slaap. Te weinig of slecht slapen, leidt op korte 
termijn tot concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Veel klachten en 
symptomen hebben een oorzaak die teruggaat tot slaapgebrek.

fect van schermgebruik op slaap 
wordt veroorzaakt doordat het uitge-
zonden blauwe deel van het licht de 
afgifte van het hormoon melatonine 
remt. 

Slaaptekort is funest voor de gezond-
heid en wordt in verband gebracht 
met allerlei aandoeningen, zoals de-
pressie, diabetes, obesitas, angst-
stoornissen, alzheimer, kanker, hart- 
en vaatziektes en maag-darmproble-
men. Omdat slaaptekort aandacht- 
en geheugenproblemen veroor-
zaakt, neemt de kans op ongevallen 
toe, in het verkeer, op het werk of 
thuis. Ook mensen in ploegendien-
sten of nachtwerk kunnen door 
slaapritmeverstoring schadelijke ge-
zondheidseffecten ondervinden. 1 
op de 10 Nederlanders leidt aan sla-
peloosheid. Een deel daarvan ge-
bruikt slaapmiddelen.

Dat rond 1/3 van de Nederlanders 
kampt met slaapproblemen, heeft 
niet alleen gevolgen voor de gezond-
heid en de levensverwachting maar 
het heeft ook impact op de maat-
schappij en economie. De economi-
sche schade door slaaptekort wordt 
geschat op verlies van 1,5 tot 3% van 
het bruto nationaal product, ruim 
€ 2.000,- per werknemer per jaar!
Om er in ieder geval voor te zorgen 
dat de basis goed is, is een goed bed 
wat het best bij u past een must. Een 
groot deel van de problemen kan 
hiermee al getackeld worden.
Slaap lekker..............

Je slaapt ongeveer een derde van je 
leven; zo’n 25 jaar dus! Slapen is voor 
iedereen anders maar géén mens of 
dier kan zonder. Slapen is niet zonde 
van de tijd, het is net zo essentieel als 
eten, drinken en ademen. Tijdens de 
slaap herstelt, groeit en ontwikkelt 
het brein zich, net als de rest van het 
lichaam. 

Verstoring van de slaap door geluid, 
muggen, snurken, ademhalings-
moeilijkheden of andere ongemak-
ken, heeft een flinke impact op fit-
heid en functioneren de volgende 
dag en op de gezondheid in het alge-
meen. Een grootschalig onderzoek 
naar slaapduur, slaapkwaliteit en 
leefstijlfactoren, als roken, drinken en 
bewegen, heeft in ieder geval aange-
toond dat Nederlanders over het al-
gemeen lang genoeg slapen. Van alle 
volwassen Nederlanders slaapt 90 
procent binnen de aanbevolen 7 tot 
9 uur. Dat betekent overigens niet 
dat ze ook een goede nachtrust heb-
ben gehad! 

Een grote groep heeft slaapklachten 
of last van slapeloosheid. Verder is er 
een relatie tussen de korte slaapduur 
en slaapproblemen en overige leef-
stijlfactoren, zoals overgewicht, obe-
sitas en onvoldoende bewegen, ro-
ken en een overmatige alcoholcon-
sumptie. Veelvuldig gebruik van 
smartphones, tablets en pc’s voor het 
slapen, heeft eveneens een negatief 
effect op de hoeveelheid slaap en op 
de slaapkwaliteit. Het verstorende ef-

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

De beddenspecialist

zegd worden, omdat onvoldoende 
vrijwilligers een basisschool als ‘100% 
coronaveilig’ zien en er dus onvol-
doende hulp bijeen gebracht kon 
worden.

Jeugd
De maatregelen die het kabinet ge-
nomen heeft hebben nog de minste 
invloed op de speelavond voor de 
jeugd. De maatregelen voor de jeugd 
zijn immers zeer beperkt. Zij kunnen 
tijdens hun speelavond gewoon blij-
ven trainen, gewoon blijven spelen 
en gewoon doen wat ze eigenlijk al-
tijd al doen: genieten van het leuke 
spel: badminton. Enige issue is dat 
dat zonder toeschouwers moet en 
niemand anders dan de spelers zelf 
in de sporthal mogen zijn.

Senioren
Bij de senioren is het heel anders. Zij 
kunnen niet ‘gewoon’ spelen. Eerder is 
daarom al gekozen om de trainingen 
voorlopig op te schorten en alleen 
nog maar vrij te spelen. En, dat vrij 
spelen mogen dan ook alleen maar 
singlepartijen zijn, omdat bij het dub-
belspel de ‘1,5 meter regel’ niet gega-
randeerd kan worden. Om de groeps-
grootte binnen de normen te houden 
werkt de vereniging met een inschrijf-
systeem en tijdzones. In die tijdzones 
kunnen maximaal 14 badmintonners 
sporten: meer plaats is er immers niet, 
als er alleen maar singlepartijen ge-
speeld worden. Ook bij de senioren 
geldt dat er alleen toegang tot de 
sporthal is voor de spelers en dat toe-
schouwers niet welkom zijn.

Sporthal
Overigens heeft niet alleen de sport-
vereniging haar coronaregels: ook (de 
beheerder van) de sporthal heeft deze. 
Zo mag er niet gedoucht worden, zijn 
de kleedkamers niet geopend, is de 
kantine niet beschikbaar en wordt 
nauwgezet bijgehouden wie wanneer 
binnen is (geweest). Door dat laatste 
te doen kan, mocht dat nodig zijn, snel 
achterhaald worden wie-met-wie con-
tact heeft gehad. 

Aanmelden voor btw-vrijstelling kan tot 3 december

Belastingdienst adviseert 
ondernemers na te denken over 
deelname kleineondernemersregeling
Ondernemers die in de komende jaren verwachten een jaaromzet lager dan 
€20.000,- te hebben, kunnen gebruikmaken van de zogeheten kleineon-
dernemersregeling (KOR). Daarmee zijn zij per 1 januari 2021 vrijgesteld 
van btw en het doen van btw-aangifte. Met het oog op eventuele gevolgen 
van het coronavirus, roept de Belastingdienst ondernemers op de afweging 
te maken of de regeling de komende jaren gunstig kan zijn voor hen.

rij waarin de regeling wel of niet inte-
ressant kan zijn. 
Je moet meer btw betalen dan dat je 
terugkrijgt. Dan kan de regeling inte-
ressant zijn voor jou. Krijg je vooral 
btw terug, dan is de regeling waar-
schijnlijk niet zo voordelig. Als KOR-
deelnemer ben je namelijk vrijge-
steld van btw, waardoor je ook geen 
btw meer kunt terugvragen. Houd 
ook rekening met eventuele bespa-
ringen in tijd en geld, doordat je geen 
btw-aangifte hoeft te doen.
Je hebt vooral particuliere klanten. 
Particuliere klanten kunnen geen 
btw aftrekken, zakelijke klanten wel. 
Dat kan een overweging zijn om deel 
te nemen. Als KOR-deelnemer breng 
je geen btw meer in rekening aan 
jouw particuliere klanten, waardoor 
jouw product of dienst goedkoper 
zou kunnen worden voor hen. Bo-
vendien ben je niet meer verplicht 
om een factuur te sturen. 
Jouw jaaromzet is tijdelijk lager dan 
€20.000,-. Schat in of jouw jaaromzet 
de komende jaren óók onder de 
€20.000,- blijft. Is dat niet het geval? 
Dan is de kleineondernemersrege-
ling minder interessant voor jou. 
Want als je de omzetgrens bereikt, 
vervalt je vrijstelling en gelden weer 
de reguliere btw-regels.
Je verwacht veel inkoopkosten en in-
vesteringen. Dan kan het gunstiger 
zijn om nog even te wachten met 
deelname. Doordat je als KOR-deel-
nemer vrijgesteld bent van btw, kun 
je ook geen btw meer aftrekken van 
zakelijke kosten en investeringen. 

Meer weten?
Op www.belastingdienst.nl/kor kun 
je terecht voor meer informatie over 
de kleineondernemersregeling en 
om na te gaan of de regeling interes-
sant is voor jou.

De kleineondernemersregeling in 
tijden van corona
Naar verwachting zijn er dit jaar door 
corona meer ondernemers die een 
lagere omzet hebben dan andere ja-
ren. Daardoor komen meer onderne-
mers in aanmerking voor de kleine-
ondernemersregeling (KOR). Dit is 
een btw-vrijstelling voor onderne-
mers die structureel een jaaromzet 
hebben die lager is dan €20.000,-. Als 
KOR-deelnemer bereken je voor ten-
minste 3 jaar geen btw aan klanten, 
draag je geen btw af en doe je geen 
btw-aangifte meer.

Voor veel ondernemers kan dit een 
gunstige regeling zijn. Juist in coro-
natijd roept de Belastingdienst op 
om de voors en tegens goed af te we-
gen en om de aanmelding tijdig 
(vóór 3 december) in te sturen. Het is 
daarbij onder andere belangrijk dat 
ondernemers een inschatting maken 
of hun jaaromzet ook de komende ja-
ren onder de €20.000,- blijft. Ferry 
Hoogerheijde, startersvoorlichter Be-
lastingdienst licht toe: “Als onderne-
mers boven de omzetgrens komen, 
vervalt de vrijstelling van btw. Dat 
betekent dat ondernemers direct 
weer btw in rekening moeten bren-
gen, hun boekhouding moeten aan-
passen en btw-aangifte moeten 
doen. De omzet van alleen 2020 is, als 
deze door corona lager is dan gebrui-
kelijk, geen goed uitgangspunt om 
direct te kiezen voor de KOR. We roe-
pen ondernemers daarom op om na 
te gaan in welke gevallen de KOR 
passend en gunstig is.”

Wanneer wel/niet deelnemen aan 
de KOR?
Om te beoordelen of de regeling fi-
nancieel gunstig is voor jou, zet de 
Belastingdienst vier situaties op een 
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de coöperatieve Rabobank

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank 

haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land -buurt voor buurt- sterker 

maken. Rabo ClubSupport laat zien dat we samen werken aan oplossingen die goed zijn voor jou & goed voor de wereld om je heen. 

Sterkere clubs zijn goed voor de buurt en hebben een positieve impact op de lokale leefomgeving, o.a. via de maatschappelijke 

bestedingsdoelen.  Voor complete lijst: www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/resultaten

Rabo 
ClubSupport

Top 100 Rabobank Regio Eindhoven

Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

TOP
100

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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

516
496
393
326
321
319
319
305
303
294
291
281
280
278
270
269
267
265
265
264
257
250
250
247
247
244
244
240
227
226
222
220
220
220
211
209
207
206
199
199
199
194
193
190
187
186
182
179
179
179

3.685,39
3.542,54
2.806,89
2.328,36
2.292,65
2.278,37
2.278,37
2.178,38
2.164,09
2.099,81
2.078,39
2.006,96
1.999,82
1.985,54
1.928,40
1.921,26
1.906,97
1.892,69
1.892,69
1.885,55
1.835,55
1.785,55
1.785,55
1.764,13
1.764,13
1.742,70
1.742,70
1.714,13
1.621,28
1.614,14
1.585,57
1.571,29
1.571,29
1.571,29
1.507,01
1.492,72
1.478,44
1.471,30
1.421,30
1.421,30
1.421,30
1.385,59
1.378,45
1.357,02
1.335,60
1.328,45
1.299,88
1.278,46
1.278,46
1.278,46

Brabantsedag
Best-Oirschot-Son Alzheimercafé
De Zonnebloem Woensel NoordOost
Hockey Geldrop
Voedselbank Veldhoven
Voetbalvereniging RKVVO
Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot
Voedselbank Best e.o.
V.V. Oirschot Vooruit
Rood-Wit Veldhoven
De Zonnebloem Geldrop 
Best Vooruit
De Zonnebloem Wintelre
Voedselbank Nuenen
V.V. Wilhelmina Boys
RKSV Nuenen
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Avondje-Uit
123-Doedagen Best
De Zonnebloem Best
Bijna Thuis Huis Son en Breugel
V.M.H.C. Basko
“Nuts Volleybal Club” Nuvoc 
Stichting Lichtjesroute
Bijna Thuis Huis Best e.o.
Jong Nederland Wintelre
Bijenhoudersver. St. Ambrosius Nuenen
AllstarZ - Voor Bijzondere Kinderen
Kinderboerderij Nuenen
Atletiek Oirschot
Korfbalvereniging ‘De Corridor’  
Hockeyclub Nuenen
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis
Algemene Ouderenver. (KBO) de Beerzen
UNA
R.K.S.V. Heeze
V.V. Spoordonkse Boys
Kasteel Kinderboerderij Geldrop
PSV Foundation
Harmonie Pro Honore et Virtute
HV Apollo
Veldhovense Zwemvereniging Njord
Scouting St.Nicasius Heeze
Voetbalver. Beerse Boys
Stichting Running Team Oirschot
Bijenhoudersver. St Ambrosius Eindhoven
Zwem- en Waterpolover. ‘De Brabantse Dolfi jnen’
S.V. Marvilde
IVN Heeze-Leende
De Zonnebloem Veldhoven

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nr.  Stemmen  Bedrag      Club Nr.  Stemmen  Bedrag      Club
176
176
175
174
171
170
170
170
166
164
163
163
162
162
162
159
159
158
158
157
157
157
156
155
152
149
149
149
148
148
148
147
147
147
147
146
146
145
145
145
144
144
143
143
143
143
142
139
138
138

1.257,03
1.257,03
1.249,89
1.242,75
1.221,32
1.214,18
1.214,18
1.214,18
1.185,61
1.171,32
1.164,18
1.164,18
1.157,04
1.157,04
1.157,04
1.135,61
1.135,61
1.128,47
1.128,47
1.121,33
1.121,33
1.121,33
1.114,19
1.107,04
1.085,62
1.064,19
1.064,19
1.064,19
1.057,05
1.057,05
1.057,05
1.049,91
1.049,91
1.049,91
1.049,91
1.042,76
1.042,76
1.035,62
1.035,62
1.035,62
1.028,48
1.028,48
1.021,34
1.021,34
1.021,34
1.021,34
1.014,20
992,77
985,63
985,63

Oirschot Winterparadijs
Beach Event
Bibliotheek Veldhoven
IVN Geldrop
SDO
Koers van Oers
De Zonnebloem Oirschot
Rode Kruis District Brabant-Zuidoost
Voedselbank Geldrop
Hockey Heeze
C.V. De Dwersklippels
Speeltuinvereniging Kabouterdorp
Bijenhoudersver. St Ambrosius Oirschot de Beerzen e.o.
Drumband ‘Jong Leven’ Gerwen
De Zonnebloem Son en Breugel
Tennisvereniging Bokt
Tennisvereniging De Korrel
Dorpszeskamp Wintelre
R.K.V.V. Nederwetten
Voetbalvereniging Dees
G.V. Voorwaarts
Samenloop voor Hoop Son en Breugel
Scouting Oud Best
STG. St. Nicolaas Oirschot
Fanfare/ drumband ‘Sint  Willibrordus’
Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen
Erfgoedvereniging Dye van Best
De Zonnebloem Nuenen
Stichting Leergeld Nuenen c.a.
Bloemenvereniging Groen en Keurig
Korfbalvereniging-BIO
Scouting Sint Odulphus Oirschot
C.V. de Brassers
Gerwens Muziekkorps
Harmonie Sub Umbra
Brass Band Nuenen
Koninklijke fanfare “Philharmonie” Leende
Brandweervereniging Vrijwillige Brandweer
Harmonie L’Union Fraternelle
Volleyclub Verrekijker
Bloemenvereniging Flora
Eindhoven Atletiek
Scouting Don Garcia Moreno
C.V. De Broemie’s
Scouting Sint Stanislaus Kostka
Scouting Dutmella
Hockey Club Eindhoven
Scouting Frama
Stichting Theater De Schalm
Stichting KommuS
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