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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

Verse 
kerstbomen 
bij 
Raaijmakers 
Hoeve

Online 
vragenlijst 
over de 
kwaliteiten 
van Nuenen

Davy Koppen 
neemt Cycle 
Trend over

Jaargang 62  •  Nr. 47  •  19 november 2020

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer info.

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

www.josmartens.nl    0499-423131

STIHL BGA 45
ACCU B� DB� ZER

€ 129

Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Wij zijn klaar 
voor de winter, 
is uw auto dat ook?

Henry van Vlerken drie jaar centrummanager 

We gaan voor een 
toekomstbestendig centrum
Door Mariët Jonkhout

Inmiddels is hij drie jaar actief; centrummanager Henry van Vlerken en 
houdt hij zich dus alweer even bezig met het verbinden van de onderne-
mers in het centrum onderling, de gemeente, vastgoedondernemers en 
overige belangengroepen die iets van of met het centrum willen. En be-
slist niet zonder succes.

zellig zal zijn als afgelopen jaren, daar 
gaat iedereen zijn stinkende best 
voor doen.

Koop lokaal - Haal lokaal
Door de samenwerking tussen de 
verschillende ondernemers hebben 
we de afgelopen periode niet als ne-
gatief ervaren, maar hebben we kan-
sen kunnen benutten en gekeken 
wat er wel kon en kan, in plaats van 
wat niet. De recente acties als Koop 
lokaal, Haal lokaal en de Nuenen 
Centrum Cadeaubon zijn hier mooie 
voorbeelden van. Die bon, die inwis-
selbaar is bij vrijwel iedere onderne-
mer, komt trouwens voor 100% ten 
goede aan de winkeliers: er blijft 
niets ergens hangen. Een prima bon 
dus om cadeau te geven tijdens de 
feestdagen, juist omdat hij op zoveel 
plaatsen in het centrum inwissel-
baar is. De cadeaubon is te koop bij 
Jan Linders, Bruna en Jumbo Grim-
berg. 
Voor meer informatie kijkt u op de 
website: www.nuenencentrum.nl

“De afgelopen jaren heb ik gemerkt 
dat er een goede, onderlinge samen-
werking is ontstaan tussen de onder-
nemers in het centrum. Toen ik be-
gon als centrummanager, hebben we 
vrijwel meteen vier werkgroepen in-
gesteld en nu blijkt dat het geregeld 
met elkaar over kansen en bedreigin-
gen in het centrum te praten, een 
zeer positief effect te hebben gehad”, 
vertelt Henry in een coronaproof op-
gezette setting. “Er zijn de afgelopen 
jaren veel verschillende ideeën en 
oplossingen aangedragen om het 
centrum leefbaarder en aantrekkelij-
ker te maken. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan de hanging baskets in 
de zomer en aan de sfeerverlichting 
in november en december. Maar ook 
aan de invoering van de blauwe zo-
ne, het keurmerk Veilig Ondernemen, 
het ModeEvent, en het Moonlight-
shoppen, wat overigens ook dit jaar, 
zij het wat aangepast vanwege coro-
namaatregelen, gewoon doorgang 
vindt op vrijdag 18 december. Ik twij-
fel er niet aan dat het zeker net zo ge-

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

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

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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KOOP 
LOKAAL
HAAL 
LOKAAL 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
www.nuenencentrum.nl

Wereldlichtjesdag Nuenen

Op afstand, maar toch samen    
overleden kinderen herdenken

kind, broer, zus of kleinkind. Zo zor-
gen we ervoor dat we, door hen in 
het licht te zetten, samen toch op een 
gedenkwaardige manier bij hen kun-
nen stilstaan.

Indien u daaraan wilt deelnemen, 
kunt u zich aanmelden bij Michelle 
van Hout via een mail of via haar 
website onder vermelding van uw 
naam en uiteraard de naam van de-
gene die u wilt herdenken.
info@michellevanhout.nl
www.michellevanhout.nl

Wij zorgen ervoor, dat de film maxi-
maal 20 minuten duurt, zodat u aan-
sluitend in de gelegenheid bent om 

We bieden belangstellenden graag 
een alternatief aan omdat de bijeen-
komst in het Boordhuys dit jaar niet 
door kan gaan helaas. 

U kunt zich bij onderstaand mail-
adres aanmelden om toegang te krij-
gen tot een link naar een film die 
vanaf 18.40 uur online plaatsvindt. 
Daarin nemen wij u graag mee in een 
verkorte versie van Wereldlichtjes-
dag in het sfeervolle Boordhuys, met 
muzikale omlijsting door Margot 
Goorts en onder inhoudelijke regie 
van Michelle van Hout. 
We brengen van tevoren een kaarsje 
bij u thuis en noemen op die avond in 
de filmopname de naam van uw 

Op afstand, maar toch samen    

Protestmars! 21 november Wettenseind

Nuenen-Zuid de dupe van 
‘Dorps Geluk’ Nuenen-West?
Het bestemmingsplan Nuenen-West wordt herzien. Verantwoordelijk 
wethouder vraagt de raadsleden akkoord te gaan met haar voorstellen 
hieromtrent. Een zeer belangrijk onderdeel is de verkeersontsluiting van 
deze nieuwe wijk met bijna 1600 woningen. Een deel van het nieuwe ver-
keer zal gaan via de Europalaan.

(wél conform inhoud motie) zijn sim-
pelweg terzijde geschoven.

Tijd dus voor actie. Op zaterdag 21 no-
vember om 15.00 uur verzamelen wij 
ons voor een protestmars vanaf de 
parkeerplaats van de sportverenigin-
gen aan het Wettenseind. Dringend 
verzoek aan u als bewoner en/of spor-
ter - eventueel samen met uw kinde-
ren - hieraan deel te nemen. Een pro-
test tegen een verdere toename van 
de verkeersonveiligheid, geluidsover-
last en fijnstof in onze directe omge-
ving. Ludieke protestuitingen zijn wel-
kom. I.o.m. de gemeente zullen we 
zorgen voor een veilige en coronaveili-
ge bijeenkomst! Zorg dat u er bij bent!

Het Collectief 
(15 wijk-/ buurt-/ belangen- en 

sportverenigingen etc. rond 
Wettenseind en Geldropsedijk).

De rest moet volgens haar rondge-
pompt worden: níet via de Wolven-
dijk richting Eindhoven, maar over de 
volkstuinen aan het Wettenseind naar 
de Geldropsedijk. De huidige T-split-
sing aldaar open naar beide kanten. 
Sluitstuk: openstelling voor alle ver-
keer van de busbanen aan het via-
duct Geldropsedijk/A270. Een prach-
tige sluiproute door Nuenen-Zuid ligt 
dan open! De Opwettensweg wordt 
in de plannen afgesloten of autoluw.

De wethouder stelt dat alle belang-
hebbenden zijn geraadpleegd in de 
zgn. dialoogsessies met een breed 
gedragen voorstel als eindproduct. 
Niets is minder waar! Vertegenwoor-
digers van Nuenen-Zuid verenigd in 
Het Collectief hebben daaraan níet 
mogen deelnemen. Wij zijn wegge-
stuurd, een deel al op voorhand, de 
overigen tijdens de 2e dialoogsessie.
We waren het oneens met de aanpak: 
de uitkomst stond al vooraf vast. 
Blijkt ook uit het volledig negeren 
van de breed gedragen raadsmotie 
om níet te ontsluiten via Geldropse-
dijk, de busbanen níet te openen en 
de Opwettenseweg níet af te sluiten. 
De alternatieven van ons Collectief 

Negen nieuwe ondernemers
Ondanks deze rare tijd, waarin er 
toch veel onzekerheid is onder win-
keliers, zijn we er in geslaagd om in 
de afgelopen maanden maar liefst 
negen nieuwe ondernemers in het 
centrum te verwelkomen. Hierdoor is 
de leegstand naar slechts 4% terug-
gebracht. De nieuwe namen in ons 
centrum zijn: kapsalon Cocho, Geld & 
Woning, Bij Coby, Truuds Woonwin-
kel, VT Raambekleding, Beyond Nue-
nen, De Vloerkledengigant, Bravoy 
en sinds vorige week VanVis, neerge-
streken in het voormalige pand van 
Beeldwinkel Verhallen.

Ondertussen bruisen we nog van 
ideeën binnen ons centrum en is er 
alles op gericht om van ons centrum 
een toekomstbestendig centrum te 

maken en dit ook zo te houden. Dus 
mocht u, als inwoner van ons mooie 
Nuenen, suggesties, ideeën of op-
merkingen hebben die mee kunnen 
helpen aan deze toekomstbesten-
digheid, dan horen wij die natuurlijk 
heel erg graag!”
Stuur gerust een mailtje naar: 
centrummanager@nuenencentrum.nl

Op zondag 13 december is het Wereldlichtjesdag. Op Wereldlichtjesdag 
worden wereldwijd overleden kinderen herdacht door om 19.00 uur een 
kaarsje te branden en hun namen te noemen.

over te schakelen naar de landelijke 
en eveneens digitale bijeenkomst in 
Apeldoorn.
www.wereldlichtjesdag.nl

De avond in Nuenen wordt mede 
mogelijk gemaakt door Michelle van 
Hout Ritueelbegeleiding onder de 
vlag van Stichting Two Tone, een ide-
ele stichting uit Geldrop die projec-
ten ontwikkelt op het gebied van 
kunst en cultuur, met name voor kin-
deren en jongeren. 
Dit project wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Gemeente 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:

Als u geen reclamefolders meer wilt ontvangen 
kunt u een Nee-Nee sticker op uw brievenbus 
plakken. 

Ongeopende pakketjes mogen alleen in de 
papiercontainer zonder plastic zakje. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

COMMISSIEVERGADERINGEN
Vanwege het coronavirus zijn de commissievergaderingen 
digitaal.

De vergaderingen zijn live te volgen via:
nuenen.nl/gemeenteraad en het LON.

24 november 2020 Commissie Ruimte
 • Ontsluiting Nuenen West

25 november 2020 Commissie Samenleving 
 • Verduurzaming Klooster
 • Nota accommodatiebeleid
 • Schuldhulpverlening

26 november 2020 Commissie Algemene Zaken
 • Rekenkameronderzoek naar Kwaliteit van ambte- 

 lijke advisering.
 • Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
 • Legesverordening
 • Accountantscontrole 2020

1 december 2020 Commissie Ruimte - Extra
 • Nota Hoger Bouwen
 • Kader grondprijzen en exploitatiebijdrage 2021

Spreekrecht - Commissievergaderingen
U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw bij-
drage mailen naar gri�  e@nuenen.nl  De gri¥  e zorgt er-
voor dat uw reactie bij de commissieleden terechtkomt. 

Wij zenden de vergaderingen live uit via het LON en inter-
net (beeld en geluid). Deze commissievergaderingen kun-
nen achteraf teruggekeken worden via nuenen.raadsin-
formatie.nl.

Als u inspreekt via Microsoft Teams, komt u ook in beeld.
Meesprekers kunnen zich melden bij gri�  e@nuenen.nl 
uiterlijk:

• Ruimte - maandag 23 november 2020, voor 12.00 uur.
• Samenleving- dinsdag 24 november 2020, voor 12.00 

uur.
• Algemene Zaken - woensdag 25 november 2020, voor 

12.00 uur. 
• Ruimte Extra - maandag 30 november 2020, voor 

12.00 uur.

Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, 
de gri¥  e helpt u graag. 

ONLINE ENQUETE OVER DE 
KWALITEITEN VAN NUENEN
De omgevingsvisie is bijna klaar. Maar we hebben uw hulp 
toch nog een keer nodig. In 2019 dachten inwoners al meer-

dere keren mee. Zij benoemden toen rustig, groen, dorps en 
gezellig als de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente.

Maar wat betekenen die kwaliteiten nu precies? Daarover 
willen we u graag wat vragen stellen. Dit helpt ons om die 
kwaliteiten te behouden en zelfs te verbeteren. 
Helpt u mee? Vul dan de online vragenlijst in via www.
nuenen.nl/omgevingsvisie

Het kost maar een paar minuten. U ziet meteen een aan-
tal hele mooie plaatjes van onze gemeente. De vragenlijst 
staat open van 14 november t/m 5 december 2020. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking!

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Kleding maken een fl inke impact 

heeft op het milieu
• Nederlanders gemiddeld 20 kle-

dingstukken en 6 paar schoenen 
per jaar kopen

• De meeste kledingkasten overvol 
zijn

• Veel kledingstukken één keer of 
zelden gedragen worden

• Veel kleding online besteld retour 
gaat

Bron: www.milieucentraal.nl
Ook interessant: www.loveyourclothes.nl

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voel je je somber of gespannen door het coronavirus?
Praat er over met mensen in je omgeving. 

De onderstaande tips en hulplijnen kunnen helpen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte. Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Houd 1,5 meter

Basisregels voor iedereen

Heb je verkoudheids-

klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

Wat kan ik doen?
Velen voelen zich somber, gespannen of zelfs angstig door het coronavirus. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. 
Van je werk, van de drukte thuis of van de berichtgeving over het coronavirus. Wat ook kan helpen: 

Eet gezond, slaap en
beweeg voldoende.

Zorg voor structuur. Sta
elke dag op dezelfde tijd
op, plan je (thuiswerk)dag
en je pauzes. 

Gebruik geen alcohol of
drugs om met je emoties
om te gaan.

Volg de berichtgeving in
de (sociale) media niet op
de voet.

Ga alleen af op feiten en
betrouwbare informatie -
bronnen, zoals de websites
van de Rijksoverheid, de
Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) of het RIVM. 

Praat over je emoties. 
Krop ze niet op. Praten met
mensen die je vertrouwt,
kan helpen.

Als je er met je omgeving
niet uitkomt, zoek dan
contact met een getrainde
vrijwilliger of een
professionele hulpverlener. 

Als je psychische problemen
hebt en als dat erger wordt,
zoek dan hulp. Hiervoor 
kun je, ook tijdens de
coronacrisis, altijd de
huisarts benaderen. 
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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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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

Onze ‘Proef’ ligt weer voor u klaar, 
vol lekkere ideeën en tips!!

4 Stoofl apjes  ........................... 7,45
Erwten Soep
...................................2e pot halve prijs
Italiaanse Biefstuk Rol
.......................................................... 100 gram 1,95
Berliner Bol
“Heerlijk gekruid gehakt in bladerdeeg”
 ...........................................................per stuk 2,00
100 gram Boterhamworst +
250 gram Leverworst .......................... 3,45
4 Italiaanse Burgers
......................................................................... 5,95

Voor de Best Belegde Broodjes!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 00 57
pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl

• De woningen zijn bestemd voor 
personen van 60 jaar en ouder

• Oppervlakte van de woningen 
is ongeveer 56 m²

• De verdiepingen zijn met de lift 
bereikbaar

• Complex Pieter Dekkersstraat 
is via een gang verbonden aan 
zorg centrum Archipel Akkers

• Logeerkamer aanwezig
• Gebruik maken van de voor-

zieningen van het zorg centrum 
zoals maaltijden, en diverse 
gezellige  activiteiten

• Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf 
€ 63,- per maand

Pieter Dekkersstraat 12 t/m 114 in Nuenen

Wooncentrum Pieter Dekkersstraat ligt in het gezellig centrum van 
Nuenen.  Diverse winkels  zoals  supermarkt, kapper en slager maar 
ook horeca en een  bushalte vindt u binnen een straal van 300 meter.

Zorgeloos wonen in 
complex Pieter Dekkersstraat

Tweekamerwoningen met balkon

Kijk voor meer informatie op:
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat_nuenen
en dan onder het tabje Inkomenseisen.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.
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Gefeliciteerd
Mukkie! 50 jaar!

De kracht van de herdenking 
In deze tijd van het jaar zijn er allerlei bijeenkomsten waarin overledenen 
worden herdacht. Denk aan de viering van Allerzielen in de katholieke 
kerk of aan Wereldlichtjesdag zoals u elders op deze pagina kunt lezen. 
Wat maakt nu dat mensen behoefte hebben aan herdenking? Hoe kan 
het dat mensen kracht putten uit het in gedachten terug gaan naar een 
overlijden of andere nare gebeurtenis? 

lijke verhalen en andere inbreng van 
de familie. Dat maakt een wereld van 
verschil. 

Wereldlichtjesdag 
Om de combinatie van het collectie-
ve van Wereldlichtjesdag te vereni-
gen met de individuele herinnering 
is er op woensdag 2 december de 
mogelijkheid om zelf een herinne-
ringshart te maken. Zo maak je op 
een creatieve manier, in verbonden-
heid met anderen, je eigen herinne-
ring tastbaar. De herinneringsharten 
worden tijdens de landelijke viering 
van Wereldlichtjesdag in Apeldoorn 
in de Wereldlichtjesdagboom gehan-
gen. Deze boom is tot na de Kerst te 
bezoeken, zodat iedereen een kans 
heeft om te gaan kijken. 
(Zie ook het artikel op de voorpagina)

Wil je ook een herinneringshart ma-
ken voor een overleden kind, broer-
tje, zusje, neefje, nichtje of kleinkind? 
Kijk dan op www.derouwcoach.nl 
voor meer informatie en inschrijving. 

Collectief en individueel 
Belangrijk daarbij is te beseffen dat 
herdenking een collectieve en een 
individuele kant heeft. Het collectie-
ve creëert sociale verbondenheid. 
Een gezamenlijke herdenking biedt 
een soort veiligheid omdat het 
plaatsvindt op een afgebakende tijd 
en plaats. Het is een moment waarop 
emoties toegestaan worden en so-
ciale steun aanwezig is. Daar waar 
mensen verbonden zijn in het ver-
driet, wordt de individuele pijn beter 
behapbaar. Ook draagt publieke er-
kenning bij aan erkenning van het ei-
gen, persoonlijke, verlies. 

Wanneer je kijkt naar de individuele 
kant van herdenken, dan draagt her-
denken bij aan het verwerken van 
een verlies en omgaan met herinne-
ringen. Uit onderzoek blijkt dat ver-
binden van het verleden, heden en 
de toekomst één van de belangrijkste 
redenen is om te blijven herdenken. 

Individuele herdenking is veelal ge-
koppeld aan rituelen. Denk aan het 
regelmatig bekijken van foto’s van 
een mooie vakantie samen of het in-
richten van een gedenkplekje thuis. 
Die geven vorm aan individuele her-
inneringen en maken de kracht van 
herdenken tastbaar. Juist het samen-
brengen van ieders individuele her-
denking in een collectieve herden-
king, maakt het extra waardevol. Ver-
gelijk maar eens een uitvaart waarin 
slechts driemaal de naam van de 
overledene wordt genoemd met een 
uitvaart die bol staat van de persoon-

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

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

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

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Gemeente Nuenen 

Online vragenlijst over    
de kwaliteiten van Nuenen
De gemeente Nuenen vraagt de inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind om hun medewerking in het kader van de om-
gevingsvisie. Daarvoor kunnen zij tot en met 5 december een online 
vragenlijst invullen. Centraal staan de kwaliteiten dorps, groen, rustig 
en gezellig. Belangrijk volgens en vóór de inwoners van Nuenen c.a. 
Maar wat betekent dit nu precies? Daarover wil de gemeente graag 
wat meer weten.

Samenwerken
De Omgevingswet gaat ervanuit 
dat de gemeente samen met de ge-
meenschap verantwoordelijk is 
voor de fysieke leefomgeving. Daar-
om is het ook logisch dat de omge-
vingsvisie wordt gemaakt samen 
met inwoners, ondernemers, ver-
enigingen en partners. In 2019 wer-
den zij daarom al betrokken door 
middel van interviews, bijeenkom-
sten en een enquête. Uit deze ronde 
kwamen groen, dorps, rustig en ge-
zellig als belangrijkste kwaliteiten 
naar voren. 

Online vragenlijst t/m 5 december
Maar wat betekent nu precies rustig, 
groen, dorps en gezellig? Daarover 
wil de gemeente graag de inwoners 
nog een keer benaderen. Om een 
nog beter beeld te krijgen. Maar 
vooral ook om te zorgen dat die kwa-
liteiten voor Nuenen blijven behou-
den of zelfs verbeteren. 

Door de maatregelen rond corona 
zijn persoonlijke gesprekken helaas 
niet mogelijk. Daarom is er van 14 
november tot en met 5 december 
een online vragenlijst. Deze is te vin-
den op de website van de gemeente 
Nuenen. Helpt u mee? Dan houden 
we samen Nuenen groen, rustig, 
dorps en gezellig.
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Op 1 januari 2022 gaat de Omge-
vingswet in. Met de komst van deze 
wet verandert er veel. Zo bundelt de 
wet 26 bestaande wetten voor onder 
meer bouwen, milieu, water, ruimte-
lijke ordening en natuur. De Omge-
vingswet verplicht alle gemeenten 
om een omgevingsvisie op te stellen 
over de toekomst van de gemeente. 
Er komt dus één omgevingsvisie voor 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind. 

Fysieke leefomgeving
De omgevingsvisie gaat over de fy-
sieke leefomgeving en hoe de kwali-
teit hiervan kan worden verbeterd. In 
de omgevingsvisie komt onder ande-
re de ruimtelijke ordening aan bod 
(wat moet er worden gebouwd en 
voor wie), de inrichting van het open-
baar gebied en het milieu. Daarnaast 
moeten ook de nationale thema’s 
duurzaamheid, energietransitie, kli-
maatadaptatie én gezondheid in de 
omgevingsvisie terugkomen.

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

Op 15 oktober zijn Stijn, Yente & Lizzy 
trotse ouders & grote zus van Niek 
van de Wiel geworden. 

De bewoners van Broekdijk 7 in Ger-
wen, Svetlana Butina en Joost Raaij-
makers, zijn blij met de geboorte van 
hun zoon Jens. De slingers hangen 
voor het raam en in de voortuin staat 
een openbare aankondiging. 

Niek & Jens, welkom in onze gemeen-
te Nuenen, Gerwen en Nederwetten!

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

Winnaars Foto Expo   
Fotoclub MomentuM 
Afgelopen maanden heeft fotoclub MomentuM een ‘Window foto expo’ 
gehouden welke 24/7 te bezichtigen is op de Berg 7 in Nuenen. Doel was 
ondanks corona toch ons werk te kunnen laten zien en om Nuenense 
leegstaande etalages te voorzien van mooie beelden om het straatbeeld 
aantrekkelijker te maken. Via een QR code kon je online stemmen op je fa-
voriete foto, we hebben zeer veel positieve reacties gehad, waarbij be-
paalde foto’s favoriet waren. 

ren en bespreken. We zijn dan ook 
druk bezig om te kijken of we een 
tweede Window Foto Expo kunnen 
organiseren met nieuw beeldmateri-
aal. Mocht u willen sponsoren dan 
horen we dit graag aangezien dit 
toch twee keer per jaar een flinke in-
vestering is voor een club als de onze. 
Bent u zelf een enthousiaste foto-
graaf jong/oud vrouw/man en denkt 
wie weet is dit wel iets om verder op 
te pakken, dan kunt u altijd vrijblij-
vend een paar keer meedraaien. 
Onze leden zijn zeer gemengd zowel 
qua leeftijd als interesses en we pro-
beren samen ons niveau steeds ver-

Van de vele inzendingen hebben we 
random drie winnaars getrokken die 
elk zijn favoriete foto hebben mogen 
kiezen. Tijdens onze clubavond zijn de 
prijzen overhandigd aan Ton Smeets, 
Anne-Christel Drenth-Siahaya en Bob 
Zomers (laatste kon niet aanwezig 
zijn). Ze waren zeer verrast met hun 
prijs en vonden het een mooie exposi-
tie, ook de wijze waarop het is inge-
vuld. 

Ondanks corona weten we als foto-
club nog altijd op gepaste wijze in-
vulling te geven aan onze clubavon-
den en opdrachten te kunnen uitvoe-

der op te krikken. U kunt ons bereiken 
via de mail: fotoclub-momentum@
outlook.com of site: https://fotoclub-
momentum.wixsite.com/home 

Namens Bestuur 
Fotoclub MomentuM Nuenen 

Anne-Christel Drenth-Siahaya

Ton Smeets

Matthijs    
van Nieuwkerk
Het was nogal ADHD
Bij het programma DWDD
De presentatie van Matthijs van Nieuwkerk
Was weliswaar verbaal sterk

Maar door de tsunami aan woorden
Wist je soms niet wat je hoorde
Matthijs bevindt zich nog steeds in media-
land
En bespreekt boeken in de Volkskrant

Voor een voormalig tv-icoon
Is dit niet heel gewoon
Met een hele pagina kan hij nog eens een 
zijpad bewandelen
Maar een echte recensent kan dit toch be-
ter behandelen

Zeshonderd woorden krijgt hij om zijn visie 
uit te venten
Maar waarschijnlijk blijft dit niet zo tot de 
lente
Hoog ligt meestal het tempo en de lat:
Binnenkort zit Matthijs in een nieuw tv-
format

Ik verheug me op de terugkeer van deze 
raspopulist
Die al sprekend geen lettergreep mist
Zijn gasten aankondigt met een slijmerig 
glimlachje
Gekleed in een te strak zittend pakje

Joke van Overbruggen©

Foto’s Cees van Keulen

Op een grote padden-
stoel rood met witte 
stippen, zat kabouter 
Spillebeen heen en 
weer te wippen….  

Omgewaaide boom      
en kabouter Spillebeen 
Een paar fikse windvlagen op zondagavond en de 
boom viel om. Deze omgewaaide boom ligt in de 
sloot langs de Smits van Oyenlaan in Gerwen. De 
vuurrode paddenstoel met witte stippen aan die-
zelfde omleidingsweg bleef overeind. Kabouter 
Spillebeen was in geen velden of wegen te beken-
nen, wellicht op zoek naar zijn maatjes om de boom 
op te ruimen....

Op een grote padden-

Omgewaaide boom      
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Ons Willemientje
Willemien
Wil
Mama
Oma Nuenen

is thuis overleden op 15 november.

Na samen een koers te hebben gevaren, vervolg je nu je eigen weg. 
Vĳ f maanden lang was je dapper en nog steeds jezelf. 
Wĳ  zĳ n zo trots. Deze liefde blĳ ft voor altĳ d.

Willemien Coolen-van Santvoort
Geboren in Nuenen op 31-10-1947

Overleden op 15-11-2020

Op donderdag 19 november nemen wĳ  afscheid 
van Willemien in de H. Clemenskerk. 

Cinth Coolen
Caroline en Mathĳ s, Karsten, Julius
Susanne en Reinoud, Liva, Rĳ k
Lisette en Adé, Dex, Evy

Van Maerlantstraat 12
5671 VM Nuenen

Rectificatie

Rechtgezet 
In ons begrotingsverslag van vorige week zijn enkele onnauwkeurighe-
den geslopen.

Het CDA vroeg in de samenvatting van de begrotingsbehandeling om came-
ra’s op de 50km wegen, zoals de Smits van Oyenlaan en dus niet, zoals vermeld 
in ons verslag, de 30km wegen. Ook de vraag die handelde over de WAO dient 
te zijn een vraag over de beteugeling over de WMO.

De motie over het vuurwerkverbod van GroenLinks werd niet ingetrokken, 
zoals vermeld, maar aangenomen met 11 stemmen voor 6 tegen en 2 onthou-
dingen. Ondanks de verwachting van de burgemeester dat er over enkele da-
gen een landelijke verordening zou volgen, werd de motie toch in stemming 
met bovenvermeld resultaat.

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier. Zie 
de puzzelpagina voor meer info.

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

PROEF MET BODYCAMS  
VOOR BOA’S
De buitengewoon opspo-
ringsambtenaren (boa’s) van 
gemeente Nuenen dragen van 
19 november tot 18 december, 
als proef, een bodycam. Doel 
van de proef is vooral het ver-
groten van het veiligheidsge-
voel van de boa en daarmee 
zorgen dat zij hun werk beter 
en veiliger kunnen doen.

Stijging agressie en geweld tegen handhavers
In de afgelopen jaren - en zeker de afgelopen maanden 
- is een stijging van agressie en geweld te zien tegen me-
dewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld tegen 
gemeentelijke handhavers. Ook de boa’s in Nuenen heb-
ben tijdens het handhaven op straat soms te maken met 
agressie, wat zorgt voor een onveilig gevoel. Dat is onge-
wenst en onacceptabel, want onze handhavers moeten 
veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en 
hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten we een pilot 
met de bodycams. Eerdere pilots bij andere gemeenten 
en bij de politie waren positief en zorgden inderdaad voor 
een veiligere werkomgeving voor de handhavers.

Gezamenlijk pilot
Naast Nuenen starten ook buurgemeenten Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel op 19 november met de proef. 
Ook de boa’s in deze gemeenten dragen dan een bodycam. 
Na afl oop van de pilot worden de ervaringen gedeeld en 
geëvalueerd. Vervolgens wordt besloten of de bodycam 
structureel ingezet gaat worden.

Werkwijze bodycam
Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die 
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1 december 2020 Commissie Ruimte - Extra 
• Nota Hoger Bouwen 
• Kader grondprijzen en exploitatiebijdrage 2021 

 
Spreekrecht – Commissievergaderingen 
U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw bijdrage mailen naar griffie@nuenen.nl  
De griffie zorgt ervoor dat uw reactie bij de commissieleden terechtkomt. Wij zenden de 
vergaderingen live uit via het LON en internet (beeld en geluid). Deze 
commissievergaderingen kunnen achteraf teruggekeken worden via 
nuenen.raadsinformatie.nl .  
Als u inspreekt via Microsoft Teams, komt u ook in beeld. 
Meesprekers kunnen zich melden bij griffie@nuenen.nl uiterlijk: 

• Ruimte - maandag 23 november 2020, voor 12.00 uur 
• Samenleving- dinsdag 24 november 2020, voor 12.00 uur 
• Algemene Zaken - woensdag 25 november 2020, voor 12.00 uur  
• Ruimte Extra - maandag 30 november 2020, voor 12.00 uur 

 
Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, de griffie helpt u graag.  
 
 
ONLINE ENQUETE OVER DE KWALITEITEN VAN NUENEN 
De omgevingsvisie is bijna klaar. Maar we hebben uw hulp toch nog 
een keer nodig. In 2019 dachten inwoners al meerdere keren mee. 
Zij benoemden toen rustig, groen, dorps en gezellig als de 
belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente. 
 
Maar wat betekenen die kwaliteiten nu precies? Daarover willen we 
u graag wat vragen stellen. Dit helpt ons om die kwaliteiten te 
behouden en zelfs te verbeteren. Helpt u mee? Vul dan de online 
vragenlijst in via www.nuenen.nl/omgevingsvisie 
 
Het kost maar een paar minuten. U ziet meteen een aantal hele mooie plaatjes van onze 
gemeente. De vragenlijst staat open van 14 november t/m 5 december 2020. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking! 
 
 
PROEF MET BODYCAMS VOOR BOA’S 
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van 
gemeente Nuenen dragen van 19 november tot 18 
december, als proef, een bodycam. Doel van de proef is 
vooral het vergroten van het veiligheidsgevoel van de boa 
en daarmee zorgen dat zij hun werk beter en veiliger 
kunnen doen. 
 
Stijging agressie en geweld tegen handhavers 
In de afgelopen jaren – en zeker de afgelopen maanden - is een stijging van agressie en 
geweld te zien tegen medewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld tegen gemeentelijke 
handhavers. Ook de boa’s in Nuenen hebben tijdens het handhaven op straat soms te 
maken met agressie, wat zorgt voor een onveilig gevoel. Dat is ongewenst en onacceptabel, 
want onze handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun 
veiligheidsgevoel te vergroten, starten we een pilot met de bodycams. Eerdere pilots bij 
andere gemeenten en bij de politie waren positief en zorgden inderdaad voor een veiligere 
werkomgeving voor de handhavers. 
 
Gezamenlijk pilot 
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Naast Nuenen starten ook buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel op 19 
november met de proef. Ook de boa’s in deze gemeenten dragen dan een bodycam. Na 
afloop van de pilot worden de ervaringen gedeeld en geëvalueerd. Vervolgens wordt 
besloten of de bodycam structureel ingezet gaat worden. 
 
Werkwijze bodycam 
Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die bevestigd wordt en goed zichtbaar is 
op de kleding van de boa. De bodycam staat niet standaard aan, maar zodra een situatie uit 
de hand dreigt te lopen kan de boa de camera aanzetten. De opnames die met de bodycam 
worden gemaakt zijn versleuteld en kunnen daardoor niet zomaar worden bekeken, 
bijvoorbeeld als een bodycam gestolen zou worden. De beelden kunnen ook worden 
gebruikt voor trainingsdoeleinden en als bewijslast door politie en Openbaar Ministerie. 
 
Lees meer in het nieuwsbericht op onze website: www.nuenen.nl/proef-met-bodycams-voor-
boas 
 
CO2-WEETJE 
Wist je dat: 

• Kleding maken een flinke impact heeft op het milieu 
• Nederlanders gemiddeld 20 kledingstukken en 6 paar schoenen 

per jaar kopen 
• De meeste kledingkasten overvol zijn 
• Veel kledingstukken één keer of zelden gedragen worden 
• Veel kleding online besteld retour gaat 

Bron: www.milieucentraal.nl  
Ook interessant : www.loveyourclothes.nl  
: 
 
NUENEN VEILIG: DONKERE DAGEN OFFENSIEF 
Buren voorkomen woninginbraak 
Een goed contact met de buren kan bijdragen aan het voorkomen van een woninginbraak. 
Met simpele afspraken kun je samen alert blijven op verdachte situaties. Veel mensen 
hebben een prettig contact met hun buren maar in sommige gevallen is dit niet zo of doet er 
de mogelijkheid niet toe. In dit geval kun je natuurlijk ook familie of vrienden vragen om een 
oogje in het zeil te houden.  
 
Enkele tips:  

• Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten 
als je voor langere tijd weg bent.  

• Laat je buren de auto op de oprit plaatsen wanneer je niet 
thuis bent. 

• Vraag of ze de post uit de brievenbus willen halen en de 
gordijnen met regelmaat willen verschuiven.  

• Meld je aan bij een digitale buurtpreventie groep in je eigen 
buurt zoals bijvoorbeeld WhatsApp.  

• Licht zet inbrekers in het zicht. Zorg voor verlichting in en 
rondom je huis ook wanneer je niet thuis bent. Maak 
eventueel gebruik van een tijdschakelaar.  

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 
 
Voorkom autoinbraken 
De laatste tijd zijn er vrij veel auto-inbraken in onze gemeente. 

bevestigd wordt en goed zichtbaar is op de kleding van 
de boa. De bodycam staat niet standaard aan, maar zodra 
een situatie uit de hand dreigt te lopen kan de boa de ca-
mera aanzetten. De opnames die met de bodycam worden 
gemaakt zijn versleuteld en kunnen daardoor niet zomaar 
worden bekeken, bijvoorbeeld als een bodycam gestolen 
zou worden. De beelden kunnen ook worden gebruikt 
voor trainingsdoeleinden en als bewijslast door politie en 
Openbaar Ministerie.

Lees meer in het nieuwsbericht op onze website: www.
nuenen.nl/proef-met-bodycams-voor-boas

NUENEN VEILIG:      
DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Buren voorkomen woninginbraak
Een goed contact met de buren kan bijdragen aan het 
voorkomen van een woninginbraak. Met simpele afspraken 
kun je samen alert blijven op verdachte situaties. Veel 
mensen hebben een prettig contact met hun buren maar 
in sommige gevallen is dit niet zo of doet er de mogelijk-
heid niet toe. In dit geval kun je natuurlijk ook familie of 
vrienden vragen om een oogje in het zeil te houden. 

Enkele tips: 
-Maak afspraken met je bu-
ren om op elkaars huis te 
letten als je voor langere 
tijd weg bent.
-Laat je buren de auto op 
de oprit plaatsen wanneer 
je niet thuis bent.
-Vraag of ze de post uit de 
brievenbus willen halen en 
de gordijnen met regel-
maat willen verschuiven. 
-Meld je aan bij een digi-
tale buurtpreventie groep 
in je eigen buurt zoals bij-
voorbeeld WhatsApp. 
-Licht zet inbrekers in het 
zicht. Zorg voor verlichting 
in en rondom je huis ook 
wanneer je niet thuis bent. 
-Maak eventueel gebruik van een tijdschakelaar. 

Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.

Voorkom autoinbraken
De laatste tijd zijn er vrij veel auto-inbraken in onze ge-
meente. Voorkom een auto-inbraak door waardevolle 
spullen uit de auto te halen!. Wanneer u een verdachte 
situatie ziet dan kunt u dit altijd bij de politie melden. Bel 
altijd 112 bij een verdachte situatie.

  VERGUNNINGEN PERIODE          
  10-11-2020 EN 16-11-2020

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

 Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mikboomweg  Wijzigen van het gebruik van
ongenummerd percelen  de percelen voor een honden-
B5154, B1848 en B1838 uitlaatservice 
Helsestraat 3 Verbouwen en wijzigen ge- 
 bruik van een woning 
 (splitsen woning) 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 35  Exploitatie horecabedrijf

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
16-11-2020 Berg 35 Wijzigingsbesluit omgevings-
  vergunning Berg 35 te Nuenen
  - wijziging van gebruik op het 
  adres 
12-11-2020 Nuenen c.a. Besluit van algemene strek- 
  king: Algemene voorwaarden  
  voor de uitgifte van onroerende  
  zaken door de gemeente Nue-
  nen c.a., versie oktober 2020 

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

      

Rijbewijskeuringen     
CBR in Nuenen
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wan-
neer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 
gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Re-
gelzorg Rijbewijskeuringen donder-
dag 26 november bij Sportcentrum 
Laco De Drietip medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 45,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is het tarief € 65,00.

De Procedure
Houd zelf ook de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten.
Begin 5 maanden voor deze datum 
met het verlengen van uw rijbewijs, 
indien u ook medisch gekeurd moet 
worden.    
De eerste stap is dat u een Gezond-
heidsverklaring koopt. 
Deze vragenlijst over uw eigen ge-
zondheid moet u eerst  zelf  invullen 
en opsturen naar het CBR. Als ant-
woord krijgt u van het CBR het Ver-
slag (soms meer dan één), die de keu-
ringsarts moet invullen. Op dat mo-
ment kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee sa-
menwerkt, zijn aangesloten bij Zorg-
Domein. Zij vullen de formulieren di-
gitaal voor u in en versturen deze di-
rect naar het CBR.   Meer informatie 
over de procedure leest u op de web-
site van Regelzorg.

Afspraak maken
Dat kan gemakkelijk zelf via onze 
website of door tijdens kantooruren 
te bellen naar het landelijke afspra-
kenbureau 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde 
voorwaarden met een verlopen rijbe-
wijs een jaar blijven rijden echter al-
leen in Nederland.     
De doorlooptijden van het CBR zijn 
echter een stuk verbeterd. 
De gezondheidsverklaring koopt u 4 
of 5 maanden voor de einddatum 
van uw rijbewijs. 
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vmbo
alle leerwegen

www.stedelijkcollege.nl/obb

Leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders kunnen kennismaken 
met locatie Oude Bossche Baan op dinsdag 1 december 2020. 

Inschrijven via: 
www.stedelijkcollege.nl/welkomgroep8 
of scan de QR-code.

Locatie
Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
T 040 - 264 53 64

Kennismaking
1 december

Be Good!
by Schelp Holding BV

450 huishoudens in Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven zijn inmiddels via 
internet zelf aan het experimenteren met het verduurzamen en verbeteren van 
hun huis! Wij willen u graag verder informeren en ondersteunen! Graag nodigen 
wij u daarom uit voor onze webinar. Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen wij 
het vervolg van het project verder toelichten, kennis delen en is er gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen. 

De webinar vindt plaats op 23 november 2020 van 19.30 tot 21.00 uur. 
Bewoners met een digitale sleutel kunnen zich aanmelden op 
www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/verenigde-straten-van-nuenen 

Programma van de webinar:
• Toelichting Verenigde Straten van Nuenen en de participatie van bewoners
• Toelichting op het thema verduurzamen door het Regionaal Energieloket
• Toelichting WoonConnect en adviezen met betrekking tot aanpassingen van de 

woning en ten behoeve van langer thuis wonen
• Toelichting Rabobank met betrekking tot �nancieringsmogelijkheden

De Verenigde 
Straten van
Nuenen

  

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

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

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

BEZORGING:
MAANDAG T/M ZATERDAG

LUNCH 1100 - 1500 UUR
DINER 1700 - 1900 UUR

(BESTELLEN TOT 17.30 UUR)
ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART + EXTRA GERECHTEN 

(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

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

3-GANGEN MENU............................. € 45,-
4-GANGEN MENU............................. € 50,-

2 PERSONEN MENU 
INCLUSIEF FLESJE CHARDONNAY OF MERLOT

AanbiedingTOMATENSOEP  . . . . . . 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!

November Aanbieding
HIGH TEA  € 19,50

Extra Bezorging
ZONDAG 22 NOVEMBER 9.00 - 12.00 UUR

(BESTELLEN TOT ZATERDAG 21 NOVEMBER 17.30 UUR)

ONTBIJT € 16,50
CROISSANTJE, ZUUR DESEMBROOD, 

DIVERS ZOET & HARTIG BELEG, SUIKERBROOD, 
YOGHURT MET FRUIT & GRANOLA, VERSE JUS D’ORANGE 

& EITJE UIT DE OVEN MET ZALM OF BACON
HIGH TEA  € 19,50

3-/4- GANGENMENU  € 18,50 / € 21,50

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 

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

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE
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• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Verse kerstbomen    
bij Raaijmakers Hoeve
Vanaf zaterdag 21 november kunnen mensen weer bij de Raaijmakers 
Hoeve terecht voor kerstbomen van eigen kweek. In deze tijd waarin 
mensen nog meer tijd binnenshuis doorbrengen dan normaal, willen 
mensen gezelligheid naar binnen halen. Dit merkt ook Martin Raaijma-
kers; niet alleen start de verkoop eerder dan andere jaren, maar hij ver-
wacht dat de vraag naar verse bomen groot zal zijn. Daarnaast willen 
mensen dit jaar soms meer dan één vers geurende kerstboom in huis. 

De bomen worden vakkundig afge-
zaagd en ingepakt zodat ze makke-
lijk vervoerd kunnen worden. Ze ver-
kopen ook het EasyFix systeem waar-
mee een boom in vijf seconden een-
voudig rechtop gezet kan worden. 
Martin drukt klanten op het hart om 
een boom altijd genoeg water te ge-

Hart voor de kerstboom
Dertig jaar geleden zijn Martin en 
Bernie Raaijmakers begonnen met 
de aanplant van kerstbomen. Parti-
culieren weten Raaijmakers te vin-
den, en ze leveren ook bomen aan 
kantoren, winkels en woonboule-
vards. Raaijmakers heeft al twee jaar 
op rij een prijs gekregen voor zijn 
kerstbomen. Martin en Bernie heb-
ben hart voor het product. De bo-
men doen er vijf tot tien jaar over om 
te groeien tot een volwassen kerst-
boom en Martin knipt de bomen 
twee keer per seizoen. Hij vindt ser-
vice aan de klanten heel belangrijk. 

Ook verhuurmarkt trekt weer aan
Ook de verhuur van vrijesectorwoningen ontworstelt zich aan de coronacrisis. 
Het leek er aanvankelijk op dat juist deze sector te lijden had van afnemende 
belangstelling. De flexibele expats vertrokken immers onder druk van de om-
standigheden naar hun thuislanden. En tijdens de eerste golf was er terughou-
dendheid bij potentiële huurders (minder bezichtigingen), maar inmiddels 
gaat het ook hier weer volle vaart vooruit. De leeggekomen woningen en ap-
partementen zijn razendsnel weer gevuld. Uit de kwartaalcijfers van de NVM 
en Vastgoed Management Nederland blijkt dat het derde kwartaal goed was 
voor 11.500 verhuurtransacties in de vrije sector: 9.000 ‘kale’ woningen en 
2.500 gestoffeerde en/of gemeubileerde woningen.
De gemiddelde huurprijs per maand kwam het derde kwartaal van 2020 uit op 
€1.142, ongeveer vergelijkbaar met een jaar geleden. Per vierkante meter be-
droeg de prijs gemiddeld €13,02, maar daar zien we dan wel een stijging van 
10,2% op jaarbasis. De regionale verschillen zijn groot. Eindhoven kwam uit 
een gemiddelde van €12,09 per vierkante meter (een stijging van 2,4%). De 
top ligt in Amsterdam met €20,85 per vierkante meter (+1,2%). Vooral de ople-
vering van een flink aantal nieuwbouwprojecten zorgde zowel voor stijging 
van het aantal transacties als voor de prijsstijging. Kleine, relatief duurdere ap-
partementen hadden een flink aandeel in het totaal.
Deze cijfers van NVM/VGM NL wijken nogal af van die van Pararius, dat vorige 
maand een landelijke daling van de huurprijzen meldde. Dat laat zich vooral 

verklaren door verschil in aanbod. Pararius verhuurt vooral 
gestoffeerde en gemeubileerde appartementen (90% 

van hun totale aanbod). Bij de NVM gaat het in bijna 
80% van het aanbod om ‘kale’ woningen. Daar stegen 
de meterprijzen wel, terwijl de gemiddelde huurprij-
zen per meter bij de gemeubileerde/gestoffeerde 
woningen nauwelijks toenamen, ook in de NVM-cij-
fers. Het aantal verhuurtransacties steeg in dit seg-

ment mede omdat mensen die vaak via Airbnb ver-
huurden nu - wegens het wegvallende toerisme - voor 
vrije verhuur op een langere termijn kozen.

Kortom, ook de verhuurmarkt trekt weer aan. Voor 
beleggers blijft het interessant om hierin te inves-
teren, met name in en rond de grote steden. 

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

De Verenigde Straten    
van Nuenen
Door Kees Rovers

Eerder hebben we al gecommuniceerd over De Verenigde Straten van 
Nuenen waarbij 450 huishoudens in Refeling, Refelingse Erven en Het 
Puyven zelf kunnen gaan experimenteren met het verduurzamen en ver-
beteren van hun huis door middel van de inzet van WoonConnect. 

mogelijkheden. Uiteraard is er ook de 
mogelijkheid om vragen te stellen.
Velen van de bewoners met een ge-
digitaliseerde woning zijn al aan de 
slag gegaan met WoonConnect, voor 
degene die dat nog niet gedaan heb-
ben, log in en bekijk uw huis zodat u 
gericht vragen kunt stellen tijdens de 
webinar. Mocht u niet meer in het be-
zit zijn van uw digitale sleutel, neem 
dan contact op met de helpdesk van 
WoonConnect, support@wooncon-
nect.nl

De bijeenkomst vindt plaats op 23 
november 2020 van 19.30 tot 21.00 
uur. Bewoners met een digitale sleu-
tel kunnen zich aanmelden op on-
derstaande website.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u 
de webinar achteraf terug kijken. U 
dient zich dan wel van te voren aan te 
melden via onderstaande website.

Middels een interactief platform waar-
op slimme digitale 3D-woningmodel-
len klaar staan kan men diverse aan-
passingen aan het eigen huis uitpro-
beren en meteen zien wat het kost en 
oplevert. Denk aan zonnepanelen, 
isolatie, een slaapkamer op de bega-
ne grond of een traplift. Op 23 novem-
ber a.s. organiseren de deelnemende 
partijen een webinar om u verder te 
informeren. U kunt dus vanuit thuis 
inloggen en de webinar volgen.

Onder andere komt aan bod; een toe-
lichting op de Verenigde Straten van 
Nuenen en de participatie van bewo-
ners, toelichting van het thema 
duurzaamheid, uitleg over de werking 
van WoonConnect en adviezen met 
betrekking tot aanpassingen wonen 
ten behoeve van langer thuis wonen. 
Daarnaast zal ook de Rabobank een 
toelichting geven over financierings-
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De Verenigde Straten    

www.regionaalenergieloket.nl/indebuurt/projecten/verenigde-straten-van-nuenen

Dierenkliniek Nuenen   
vol nieuwe energie
Bij Dierenkliniek Nuenen aan de Vincent van Goghstraat is de afgelopen 
tijd een hoop veranderd. Hoog tijd voor een update.

voor baasjes en hun huisdieren. Zij 
kunnen zoals altijd rekenen op vak-
kundige en uitgebreide zorg, want 
daarin is uiteraard niets veranderd. 
Dierenkliniek Nuenen is een klein-
schalige, professionele praktijk die 
zich kenmerkt door goede service en 
een persoonlijke benadering.

Dierenziekenhuis
Met het nieuwe Evidensia Dierenzie-
kenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop 
is er tegenwoordig één plek waar 
baasjes met hun huisdieren terecht 
kunnen voor spoedzorg in de avond 
en in het weekend. Dat is dus buiten 
de reguliere openingstijden. Bínnen 
openingstijden staat het team van 
Dierenkliniek Nuenen vol nieuwe 
energie, als vanouds voor u klaar. 
Meer informatie over de kliniek en 
het team is te vinden op de website
www.dierenklinieknuenen.nl

Sinds februari is Vivienne Vanholder 
als dierenarts werkzaam in de prak-
tijk. Zij deed de afgelopen 15 jaar bij 
verschillende praktijken veel erva-
ring op in het vak. Het team van die-
renartsen is in april verder uitgebreid 
met Andrea van Tongeren en in sep-
tember met Susan Teunissen.

In de zomer begon dierenarts Wouter 
Mackay aan een nieuw avontuur als 
Clinical Director in het Evidensia Die-
renziekenhuis Zuidoost Brabant in 
Geldrop. Vivienne nam Wouters rol 
als Clinical Director van Dierenkliniek 
Nuenen over en heeft sindsdien de 
leiding over de praktijk.

Kleinschalig en persoonlijk
Naast het vernieuwde, enthousiaste 
team van dierenartsen staan vol ener-
gie ook paraveterinairen Anne-Lieke, 
Femke, Lieke en Linda dagelijks klaar 

V.l.n.r.:  paraveterinairen Femke, Linda, Anne-Lieke en Lieke.

V.l.n.r.: dierenartsen Andrea, Vivienne en Susan.

Het coronavirus  
in Noord-Brabant 
op de kaart
Vanaf nu kunnen Brabanders via een 
dashboard op de website www.bra-
bantscan.nl eenvoudig cijfers en ont-
wikkelingen rond corona in hun ei-
gen gemeente en provincie volgen. 
Het dashboard laat meer zien dan al-
leen besmettingen of ziekenhuisop-
names en is een initiatief van de drie 
Brabantse GGD’en Hart voor Brabant, 
West-Brabant en Brabant-Zuidoost.

Het speciale dashboard op de web-
site www.brabantscan.nl bestaat uit 
onder meer de wekelijkse test- en be-
smettingscijfers en het aantal zieken-
huisopnames en overlijdens. Bra-
bantscan geeft de cijfers voor testen 
en positieven per week omdat deze 
een completer beeld geven over 
trends dan de dagelijkse cijfers. De 
cijfers zijn per gemeente, regio of 
voor de hele provincie te raadplegen.

Gedrag tijdens de coronacrisis
Zijn Brabanders sinds de start van de 
crisis gezonder gaan leven? Wat vin-
den ze eigenlijk van de coronamaat-
regelen? Maandelijks geven leden 
van het gezondheidspanel van de 
GGD’en hun mening over hun ge-
zondheid, leefstijl en gedrag. Ook de 
resultaten van dit onderzoek zijn te 
vinden in het coronadashboard.

Actueel en 
overzichtelijk kennisplatform
De Brabantscan was al het brede ken-
nisplatform voor gezondheidsinfor-
matie in Brabant. Met de toevoeging 
van deze coronacijfers en gegevens 
van gedragsonderzoek biedt het plat-
form nu nog uitgebreidere en actue-
lere informatie voor elke Brabander.

Inzoomen op thema
De komende tijd diept de GGD ver-
schillende thema’s verder uit. Op dit 
moment is er meer informatie be-
schikbaar over corona & genotsmid-
delen en over corona, voeding & be-
wegen. De aankomende weken volgt 
informatie over onder andere fysiek 
kwetsbare groepen en psychische ge-
zondheid. 

ven. Zeker in de eerste tien dagen 
heeft een boom een liter water per 
dag nodig. 

Vers 
De afgelopen weken hebben al velen 
een boom uitgezocht en besproken. 
Vanaf volgend weekend zullen de 
bomen dagelijks vers van het veld 
worden gehaald en kan men weer 
kiezen uit een divers aanbod van 
Blauwspar tot Nordmann of Fraseri 
kerstboom bij Raaijmakers Hoeve op 
Boord 25. Kom wel zoveel mogelijk 
alleen, zodat zo veilig mogelijk een 
boom uit het klaargezette bomenbos 
gekozen kan worden. 
www.raaijmakershoeve.nl
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Extra lestijden i.v.m. corona

Viltatelier Ans Hoeksma   
succesvol 
Het viltatelier van Ans Hoeksma opende in september haar deuren. En 
met succes! Veel cursisten uit Nuenen en omstreken zijn op dinsdagoch-
tend en inmiddels ook op woensdagochtend bij Ans, aan de Molvense Er-
ven, begonnen met vilten. Vilten blijkt een verrassend proces en hele-
maal niet zo moeilijk als gedacht. Vanwege de belangstelling (en vanwe-
ge de coronamaatregelen) geeft Ans vanaf november ook enkele vrijdag-
avonden viltles. 

tijden is geopend. Vanaf deze week 
gelden de volgende openingstijden: 
Dinsdag en woensdag: 9.30 tot 12.30 
uur, vrijdag 19.00 tot 21.30 uur. 

Avondopening
“Op de vrijdagavond verwelkom ik 
graag Nuenenaren die kennis willen 
maken met Vilten. Ik heb voldoende 
materialen in mijn atelier. Samen zoe-
ken we een project uit en aan het ein-
de van de avond ga je met je eigen 
viltkunstwerk naar huis. En ja, het is 
weekend, dus we sluiten af met een 
wijntje.” 
De kosten voor een dagdeel of avond 
vilten zijn 20 euro, exclusief materia-
len. Ook is er de mogelijkheid om een 
strippenkaart te kopen voor 5 keer, 
deze is 85 euro. 

Resultaat 
Een greep uit de viltwerkstukken van 
afgelopen maanden: bloemen, een 
kralenketting, lapjes om zo de ver-
schillende soorten wol en vezels in 
het viltproces te ontdekken, yoga-
poef, een masker en één van de cur-
sisten maakte zelfs sloffen. Zonder 
uitzondering zijn de cursisten en-
thousiast. 

Coronamaatregelen 
Het atelier van Ans is ruim, de cursis-
ten werken op 1,5 meter afstand aan 
hun eigen werkstuk. Normaal kunnen 
er drie tot vier cursisten tegelijk in het 
atelier werken. Ans: “We kunnen de 
afstand wel garanderen maar toch 
werk ik nu liever met kleinere groe-
pen”. Vandaar dat het atelier op extra 

Op zoek naar      
een bijzondere gift voor   
Sint-Nicolaas of de Kerst?
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats is ook dit jaar weer hard gewerkt 
aan een leuk assortiment surprises. We hebben daarvoor een speciale 
ruimte ingericht, die u coronaveilig kunt bezoeken. Of u nu een mezen-
nestkastje of een insectenhotel, houten speelgoed voor de kids of een ge-
zelligheidsspel zoekt, u bent van harte welkom! 

Het hobbycentrum is vanwege 
corona tijdelijk gesloten, maar 
voor uw surprise-inkopen or-
ganiseert Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats deze week 
speciale verkoopmomenten op

vrijdagmiddag 20 november 
van 13.30 tot 16.00 uur en
zaterdag 21 november van 

10.00 tot 13.00 uur.

Wees er op tijd bij, want de 
mooiste/leukste dingen zijn 
het eerst weg.

Laat u verrassen en kom vrijdag of za-
terdag kijken naar een mooi assorti-
ment dat in ons Nuenense hobby-
centrum is vervaardigd. Met uw aan-
koop, groot of klein, helpt u ons in 
ons jubileumjaar, dat helaas groten-
deels in het water viel vanwege de 
coronaperikelen. 

Al het moois dat op u wacht is opge-
slagen in het tuinhuisje op ons voor-
terrein. Voor wie het nog niet weet: 
de ingang van het Nuenense hobby-
centrum ligt aan Park 63b in het cen-
trum van Nuenen, pal tegenover de 
H. Clemenskerk. 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Op zoek naar      

Dorpsboerderij Weverkeshof 
bedankt de stemmers
Wat hebben we weer een mooi resultaat behaald tijdens de verkiezingen 
van de RaboclubSupport aktie! We hebben maar liefst het schitterende 
bedrag van € 1621,28 mogen ontvangen. Met dank aan de Rabobank 
maar zeker met dank aan alle mensen die op ons, Dorpsboerderij Wever-
keshof, hebben gestemd! Wij zijn er erg blij mee en kunnen het goed ge-
bruiken in dit bijzondere jaar.

We geven u graag een update vanuit 
Weverkeshof. Wie ons op Facebook 
volgt ziet regelmatig foto’s van een 
verlaten terrein voorbij komen. Maar 
ook van onze dieren die het goed 
maken maar zich een beetje een-
zaam voelen. Onze dierenverzorgers 
werken uiteraard gewoon door, daar 
hoeft u zich geen zorgen over te ma-
ken. De dieren krijgen dagelijks hun 
natje en droogje en de hokken wor-
den keuring schoongemaakt. Met 
dank weer aan onze vrijwilligers die 
deze dagelijkse zorg op zich nemen. 
Het terrein ligt er zonnig en herfst-
achtig bij. Wij zorgen ervoor dat het 
er netjes bij blijft liggen zodat we 
straks niet met een onderkomen park 

zitten. Dit geldt ook voor ons hoofd-
gebouw waar nog wat klussen te 
doen waren. 
Sinterklaas en het Levend Kerstver-
haal gaan helaas niet door en ook 
onze muziekmiddagen niet. Voor u 
en voor ons niet leuk, maar het is niet 
anders. Wat wel kan is een brief aan 
Sinterklaas schrijven. Postbus 368 
5670 AJ Nuenen.

Hopelijk zien wij elkaar volgend jaar 
weer snel op Weverkeshof! Blijf ge-
zond en nogmaals bedankt aan alle 
mensen die op ons gestemd hebben!!

Hobbycentrum      
de Dorpswerkplaats krijgt  
luchtverversingsinstallatie
Met een bedrag van €1.906,97, verkregen via de actie Rabo ClubSupport, 
is er een mooie basis gelegd voor de aanschaf van een luchtverversings-
systeem in ons Nuenense hobbycentrum. Dit jaar was de deelname goed 
voor een derde plaats in onze gemeente, pal achter voetbalclub RKSV en 
de Nuenense voedselbank. Blijde gezichten dus. Alweer, want vorig jaar 
kon er een AED worden aangeschaft. 

Elkaar ontmoeten, samen gezellig 
bezig zijn met een hobby, dáár gaat 
het in dit geval om. In deze tijd blijkt 
des te meer hoe belangrijk zulke din-
gen zijn.

Het bestuur van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats bedankt de Rabo-
bank Regio Eindhoven en iedereen 
die zijn of haar Rabo ClubSupport 
stem op ons hobbycentrum heeft uit-
gebracht. Fantastisch!
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Ook nu het Nuenense hobbycentrum 
vanwege corona tijdelijk is gesloten 
gaat een aantal vrijwilligers onver-
moeid door in en om het gebouw om 
alles in optimale staat te houden. Een 
goed werkende luchtverversingsin-
stallatie hoort daar nu ook bij, vindt 
het bestuur. Dus het klusteam gaat er 
mee aan de slag, zodat we straks, als 
we weer in wat rustiger vaarwater be-
landen, veilig onze maatschappelijke 
rol kunnen oppakken voor velen in 
en om Nuenen. 

Hobbycentrum      

Nuenen bedankt!
Via deze weg willen wij, als bestuur 
van Stichting Intocht Sinterklaas 
Nuenen, jullie bedanken voor de 
hartverwarmende reacties die wij 
hebben gehad bij de inschrijvingen 
op de pakketjes die bij jullie allen be-
zorgd zijn. 

Helaas was het geen Sinterklaasfeest 
zoals jullie dat van ons gewend zijn, 
maar door middel van de kaarten en 
de presentjes hebben wij gepro-
beerd toch iets leuks te doen voor 
alle kinderen die zich voor de Drive-
Inn hadden aangemeld. Ook zijn wij 
jullie dankbaar voor de donaties die 
we hebben gehad voor onze Stich-
ting. 

Tot slot willen wij ook nogmaals alle 
sponsoren bedanken die het moge-
lijk hebben gemaakt om toch iets te 
kunnen organiseren voor de kinde-
ren van Nuenen. Wij hopen in 2021 
weer een feest te mogen organiseren 
zoals jullie dat van ons gewend zijn. 
Blijf gezond en maak er met z’n allen 
een fijne Sinterklaastijd van.

Groetjes,
Bestuur Stichting 
Intocht Sinterklaas 
Nuenen

Lijkt het je wat? Kom eens een dag-
deel proberen. Bel of app Ans op 06-
44190913, of neem contact op via 
info@creatiefnaarbalANS.nl. Viltate-
lier, Ans Hoeksma, Molvense Erven 
113, 5672 HK Nuenen 

Last van angst of dwang? 
Kom erover praten.
Je bent niet alleen
Gevoelens van angst en dwang kun-
nen je leven behoorlijk ontregelen. 
Zo ernstig dat je je werk, vrienden en 
kennissen en soms zelfs familieleden 
kwijtraakt. Misschien ben je bang om 
de straat op te gaan, heb je smet-
vrees of loop je eindeloos te tobben 
en te malen? Je bent zeker niet de 
enige. In Nederland hebben zo’n an-
derhalf miljoen mensen last van 
angst- en dwangklachten. 

Het kan heel erg opluchten om hier-
over te praten met mensen die pre-
cies begrijpen wat je voelt. Om je ge-
voelens te delen en ervaringen uit te 
wisselen.
De Angst Dwang en Fobie stichting 
helpt je daarbij. Over heel Nederland 
hebben we lotgenotengroepen bij-
eengebracht. Op 23 november start 
de Angst, Dwang en Fobie stichting 
in Eindhoven een nieuwe lotgeno-
tengroep voor mensen met angst- 
en/of dwangklachten. De groep 
komt vijf avonden bij elkaar - 1 keer 
per maand - en wordt begeleid door 
getrainde ervaringsdeskundigen. 
Aarzel niet! Help jezelf, help anderen 
en meld je nu meteen aan. 

Informatie en aanmelden: www.
adfstichting.nl/lotgenotencontact; 
Tel: 0343-518080 of mail naar: lotge-
notencontact@adfstichting.nl 

Is dit nog een stap te ver voor jou? Bel 
dan eerst eens met de telefonische 
hulpdienst van de ADF stichting. De 
hulpdienst staat iedere werkdag van 
maandag tot vrijdag, van 09.00 uur 
tot 13.30 uur, voor je klaar. Met een 
luisterend oor, met kennis van zaken. 
Tel: 0343 - 753 009. 
De ADF stichting is een non-profit pa-
tiëntenorganisatie voor mensen met 
angst- dwang of fobieklachten en 
hun naasten. 
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

Dankbetuiging

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en 
dat zij altijd met zorg en toewijding omgaf, is overleden 

mijn dierbare vrouw, zorgzame moeder en lieve oma.

Tineke van Lierop-Slegers
✩22-12-1949 †04-11-2020

Voor ons allen die haar gekend hebben en bij wie zij 
een belangrijke plaats in het leven innam, is het moeilijk 
haar te moeten missen. 

Uw medeleven, in welke vorm dan ook, waren hartverwarmend 
en een grote troost voor ons. Hiervoor onze oprechte dank. 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
      
 Willy

✩

 Nora en Peter
  Tim
  Loek

Nuenen, november 2020

Bloemen vol dartelende vlinders en wind die zachtjes ruist door de 
bomen. Ik zie mijn bloementuin en weet de tijd van rust is nu gekomen.

Eerder dan verwacht moeten we afscheid nemen van 

Dora
� eodora Martina van Rooij

 * Gerwen, 23 maart 1943 † Mariahout, 10 november 2020

 Fam. van Rooij

Correspondentieadres: 
Molenstraat 43, 5691 AH Son en Breugel

In verband met de huidig geldende regels 
hebben we in besloten kring afscheid genomen van Dora.

Will Strik
echtgenoot van

Marijke Strik-Temme

 ✩ Weltevreden, 12 maart 1931 † Nuenen, 5 november 2020

Marijke
Anneke en Malick

Bas
Anta

Elly en Koen
Peter en Willemien
Florian en Céline

Parel
Paul en Dorota

Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
t.a.v. Familie Strik
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Het afscheid van Will heeft in besloten kring plaats gevonden. 
Hij is begraven op de natuurbegraafplaats Schoorsveld.
Wij vinden het fi jn als u uw herinneringen aan Will zou willen delen 
op www.degroofuitvaart.nl/condoleren.

“Door de omstandigheden kunnen jullie mijn begrafenis 
niet meemaken. Jammer, ik had het anders gewild. 
Langs deze weg wil ik bedanken voor wat jullie mij 
gebracht hebben in mijn lange leven. Zoals ieder mens 
heb ik goede en minder goede dingen gedaan gedurende 
de 89 jaren. Herinner mij vooral door de goede dingen”.

                                            

Johan van Iersel

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen en zoveel mensen richting 

hebt gegeven, dan is het leven rijk geweest. 

Liefde is ook loslaten. Met enorme pijn in ons hart laten we gaan

Mag het licht uit

Als ik je in mijn armen sluit

echtgenoot van

Sophie van Iersel-Hoefnagels

Van Veldekestraat 8, 5671 VD Nuenen

Het afscheid van Johan vindt in besloten kring plaats. 

5 19 mei 1950                             a  13 november 2020

Thijs, Lieke, Stijn a 

vader van 

Nuenen:

Nuenen:

Amsterdam:

Nuenen:

Bennebroek:

Sophie, Janna 2 

Thijs en Melody

Lieke en Hugo

Willem van Iersel en Anja †

Lenny van Iersel, Macksen en Jean

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 november, 18.30 uur: 
viering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 22 november 09.30 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 22 november 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 21 november 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 22 november 11.00 uur: Har-
rie van den Boomen; Annie Maas - Pij-
nenburg; Frans van Oorschot, vanwe-
ge verjaardag.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 november 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Voor de levende en overleden leden 
van het parochiekoor; Koen Smeets.

Mededeling
Vorige week is mevr. Dora van Rooij 
op 77-jarige leeftijd overleden. We 
wensen familie en vrienden veel 
sterkte en troost toe bij het verwer-
ken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 november 09.30 uur: vie-
ring met orgel en piano, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Harrie Verschuuren.

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

Komende zondag, 22 november, is 
de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Na deze week beginnen we aan 
de Adventsperiode, op weg naar 
Kerst. Het is gebruikelijk om op deze 
zondag de namen te herinneren van 
de mensen, die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Daarom spreken 
we ook wel van Gedachteniszondag. 
Nabestaanden hebben allemaal een 
uitnodiging ontvangen om bij deze 
viering aanwezig te zijn. Daarom zijn 
er wat minder plaatsen voor bezoe-
kers. Er is nu besloten om twee vierin-
gen te houden: om 10.00 en 14.00 
uur. U kunt zich voor deze dienst aan-
melden via de website, maar er is dus 
beperkt plaats. Voorgangers: ds. Mar-
lies Schulz en kerkelijk werker Pieter 
Flach. De vooraf opgenomen liede-
ren zijn van vocaal ensemble Jubila-
te. Er wordt een collecte gehouden 
voor het Bijna Thuis Huis 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 19 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Elisabeth, we-
duwe; gedachtenis van H. Pontianus 
I, paus en martelaar.
Vrijdag 20 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Felix van Valois, belijder.
Zaterdag 21 november. 09.00 H. Mis, 
Opdracht van de H. Maagd Maria. 
10.00 uur Godsdienstlessen.
Zondag 22 november. Plechtige vie-
ring van de patroonheilige H. Cle-
mens I, paus en martelaar. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis; gedachtenis 
25ste en laatste zondag na Pinksteren.
Maandag 23 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Clemens I, paus en martelaar.
Dinsdag 24 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Johannes van het Kruis, belij-
der en kerkleraar; gedachtenis van H. 
Chrysogonus, martelaar.
Woensdag 25 november. 07.30 uur H. 
Mis, H. Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares. Oda, maagd. 

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').

De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden 
en uw belangstelling bij het afscheid van 

Harrie van den Nieuwenhof
hebben ons goed gedaan. 

Hartelijk dank daarvoor. Het is voor ons een troost 
te weten dat ons pap voor zoveel mensen 

een bijzondere betekenis had.

Gerry, kinderen en kleinkinderen

Met droefheid namen we kennis van het zeer plotselinge overlijden 
van vriend en collega

Willem van Weert
We zijn Willem veel dank verschuldigd als bestuur voor zijn inzet voor 
onze Vereniging Veilig Verkeer Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Altijd 
aanwezig in ons midden met objectieve, kritische inbreng. Hij was er 
altijd voor ons Nuenenaren. Een zeer positieve, optimistische vriend. 
Een Bourgondiër die van het leven wist te genieten, van zijn gezin, 
van zijn vrienden en van zijn reizen naar Frankrijk. En dan: Plotseling 
staan jullie er als gezin alleen voor Jos. Veel te vroeg!
We wensen jullie als bestuur heel veel kracht om het verlies de 
komende periode te dragen en met intense gevoelens terug te denken 
aan jullie Willem. Wat zullen we hem missen.

Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland Afdeling Nuenen c.a. 
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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 47

Horizontaal: 2 geologie 10 indien 12 onderricht 13 langs 14 rekenopgave 16 rijschool 
19 ontroering 21 koppel 22 karig 25 bloembed 26 etcetera 28 heidemeertje 30 veerkracht 
31 jong dier 34 gierigaard 36 onbezonnen 38 bewijsstuk 39 slachtoffer 42 heftig 
44 slaapplaats 46 Chinese deegwaar 48 deel v.e. auto 50 land in Afrika 52 proef 
53 werelddeel 55 provinciehoofdstad 57 tennisterm 58 nageslacht 60 projectieplaatje 
61 hoeveelheid 62 idee.

Verticaal: 1 prent 3 wier 4 strook 5 dominee 6 ultraviolet 7 inwendig orgaan 8 waterkering 
9 riv. in Frankrijk 10 nauwelijks 11 hartige hap 14 krachtig 15 bedevaartplaats 17 bijwoord 
18 gebeurtenis 20 voorzetsel 23 Oude Verbond 24 voegwoord 27 ineens 29 loyaal 
32 woonschip 33 sprookjesfi guur 34 lor 35 ratelpopulier 37 vaat 38 waakzaam 
40 muggenlarve 41 kookgerei 43 Duits gebergte 44 dierengeluid 45 dat is 
47 godsdienst 49 Chinese munt 50 bijbelse fi guur 51 werelddeel 52 tegenover 
54 herkauwer 56 oever 59 rooms-katholiek 60 lidwoord.

T U N E S I E G A Z E L L E

E P L A N D Z E I S E

R I S U H O E U S D R

R E P S K E L T E R V I S

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

S E R I E U S A S P E R G E

T O E A L M

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

E D E L O M W E D A M E

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

T L M R N U L O B K T

O G U T S M Z E I L O

R A A D S E L H O N G A A R

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

Oplossingen wk 46
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

AFVALSYSTEEM

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.

ASBEST
ASSIST
ATOOM
BEIDE
BRIEF
CALCIUM
CEMENT
DELEN
DRANK
DROGER
DURFAL
ETHER
EXISTENTIE
FLAUW
GLASVEZEL
GUNNEN
HECHT
HEILIGE
HEVIG
JUKBEEN
JUTLAND
LANOLINE
MELODIE
ORCHIS
ROUWKAMER
SCHADE
SMAAKVOL
SNAVEL
SOLIDE
TAXFREE
TEGEMOET
TERDEGE
TOEGEVEN
TOTEM
TSJECH
VEENBRAND
VERWOORDEN
WEERKUNDIG
WEREN
WIRWAR
ZANDZUIGER
ZWETSEN

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

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

5 2
8 1 6

6 4 9 7 8
9 4 3 6

3 2 9 1
4 8 1 6 2

6 5 8
7 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 45, Mw. H. van Lieshout-vd Vorst, Stiphout.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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.

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

GARAGE TE HUUR. 
Geelgorshof Nuenen. info 
06-52417842.

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

VERLOREN: maandag 
16 november gouden da-
meshorloge (merk: Su-
perbe-17 Rubis) in centrum 
van Nuenen. Heeft veel 
emotionele waarde. Graag 
tegen beloning terug te be-
zorgen. Tel. 06-53674287.

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

*

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?Mail
admin@ronddelinde.nl

of bel 040-2831200 
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Op Boord 2 stond tot aan de brand in 1968 de grootste 
boerderij die Nuenen ooit heeft gekend, en wel de Kapperdoes met een 
lengte van 42 meter. De naam Kapperdoes zou afstammen van het Franse 
‘cabaret douze’, ofwel café twaalf, een van het laagste allooi. Tijdens de Bel-
gische opstand werd het café veel bezocht door ingekwartierde militairen 
die zich kwamen verpozen met vrouwen van lichte zeden. Het café is lang 
eigendom geweest van familie Slaats en is in totaal driemaal afgebrand. 
Peer Swinkels werd in 1881 eigenaar. Hij verkocht de herberg in 1917 voor 
10.000 gulden aan Martinus Jansen. Zijn zoon Marinus zag meer heil in het 
opzetten van zijn taxibedrijf, waarna het café is gesloten. Op de foto zien 
we Marinus met het bord dat boven de ingang van het café heeft gehan-
gen en nog zou stammen uit de tijd van de Belgische opstand.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 81-82.

BCL dankt Rabobank    
én alle stemmers
Badminton Club Lieshout heeft aan de 2020-editie van de ‘Rabo Club 
Support Campagne’ een stevig bedrag over gehouden. Met dat bedrag 
kan Badminton Club Lieshout sporten in het algemeen en badminton in 
het bijzonder meer bereikbaar maken voor iedereen. De ‘Rabobank In-
loopdagen’ die de vereniging van deze ondersteuning organiseert kun-
nen nu wederom helemaal drempelloos plaatsvinden.

één stem € 6,73 (vorig jaar: € 4,15) 
waard bleek te zijn heeft Badminton 
Club Lieshout dus € 343,02 in ont-
vangst mogen nemen. Naast alle 
stemmers bedankt Badminton Club 
Lieshout natuurlijk ook de Rabobank 
Helmond Peel Noord voor het onder-
steunen van het verenigingsleven.

Uiteraard zal Badminton Club Lies-
hout het geld goed gaan besteden 
en de ‘Rabobank Inloopdagen’, die 
o.a. van dit geld georganiseerd wor-
den, aan het begin van het seizoen 
nóg meer inhoud gaan geven.

Rabo Club Support Campagne 
afgesloten
De Rabo Club Support Campagne is 
deze keer niet met een gezellige 
bijeenkomst afgesloten. Vanwege de 
gedeeltelijke lockdown is de afslui-
ting deze keer volledig digitaal verlo-
pen. En, inmiddels zijn alle sponsor-
bedragen aan de verenigingen be-
kend gemaakt, die hebben meege-
daan aan deze 2020-editie. 

Uiteindelijk blijkt dat er 51 (vorig jaar: 
65) stemmen zijn uitgebracht op 
Badminton Club Lieshout. Omdat 

Badminton: een leuke sport die voor iedereen bereikbaar moet zijn en blijven

Van de IC naar CT

Davy Koppen     
neemt Cycle Trend over
Een bijzondere overname in coronatijd mogen we het zeker noemen. 
Nieuwe eigenaar van Cycle Trend is voortaan Davy Koppen. Hij volgt op-
richter Ralf van Heugten na 13 jaar op als eigenaar in de fietsspeciaalzaak 
in Nuenen.

om een partner die mee de winkel 
wilde runnen”, aldus Davy Koppen.
Ralf: “Ik zocht inderdaad een partner. 
De ambitie en plannen voor de nieu-
we business leken me te lastig om 
ook nog de winkel te blijven doen. 
Toen Davy me ook nog eens vertelde 
dat onze winkel qua uitstraling de ul-
tieme droom zou zijn wist ik genoeg; 
hij was de man die ik zocht!”

Na het gesprek ging het snel. Binnen 
enkele dagen hakte Davy de knoop 
door en konden alle voorbereidingen 
starten, dit was rond de jaarwisseling. 
Uiteindelijk kwam er een mooi plan 
voor de overname van een meerder-
heidsbelang per april en een geleide-
lijke overname tot eind dit jaar.
Covid-19 gooide echter flink roet in 
deze planning. Davy’s vrouw was in 
verwachting van hun tweede kindje. 
De planning was om in maart lekker 
bij zijn gezin te zijn en daarna pas te 
starten. Toen de eerste coronagolf 
zich aandiende moest hij echter al 
zijn verlof inleveren en terug naar de 
Intensive Care om mensenlevens te 
redden. Uiteindelijk is hij toch op 1 
april gestart in Nuenen. Zo van de IC 
naar Cycle Trend, waar een ander ge-
volg van de corona merkbaar was; 
een explosieve groei in enkele maan-
den tijd. 

“We zijn beiden zeer tevreden met 
het uitgestippelde traject en Davy is 
een fantastische kerel om de zaak aan 
over te dragen!”, aldus Van Heugten.

De overname was niet geheel ge-
pland. Door het toeval kwamen Van 
Heugten en Koppen met elkaar in 
contact. Koppen: “Ik werkte al jaren 
als zelfstandig ondernemer in de 
auto- onderdelenbranche, in combi-
natie met mijn vaste baan bij het St. 
Anna Ziekenhuis in Geldrop. Toen 
daar twee jaar geleden de vader van 
Ralf ter observatie lag, raakte ik met 
hem in gesprek over onze passie: de 
racefiets. Niet veel later werd ik klant 
bij Cycle Trend, waar ik uiteindelijk 
meerdere fietsen in één jaar aan-
schafte. Het klikte tussen mij en Ralf 
van Heugten vanaf de eerste ont-
moeting. Vervolgens startte ik een 
nieuwe firma, gespecialiseerd in bike 
coatings en werd Cycle Trend daarop 
weer klant bij mij.”

Koffiemoment met Ralf 
“Op een avond zaten Ralf en ik aan de 
koffie en vertelde Ralf zijn plannen 
voor de toekomst: het opzetten van 
een zakelijke tak, zodat bedrijven 
kunnen gaan leasen of kopen, met 
daarnaast nog een tak voor fietsva-
kanties en metingen. Hij zocht daar-

Davy Koppen     

Aap uit de mouw
Dat onze gemeente het goed meent met haar bewoners had voor mij over het alge-
meen geen twijfel.
Toch verbaasde het mij dat we collectief een fraaie brief met een buitengewoon vrien-
delijke actie, waarmee je een aantal artikelen ter waarde van zeventig euro kon aan-
schaffen. Het kostte je wel een half uur gezwoeg met allerlei doorklik-items met hape-
ringen, veel zeer persoonlijke vragen, maar tot slot het bericht dat de gratis ‘gekochte’ 
-in mijn geval- ledlampen binnenkort geleverd zouden worden. Schouderklopje voor 
de heer Pernot. Totdat ik maandag een mail kreeg dat ik in de veelheid van vragen was 
vergeten aan te geven waar mijn belangstelling naar uit ging, vergezeld van de drei-
ging dat als ik hierop niet antwoordde het wel kon vergeten. In ons huis is vloerisolatie 
niet mogelijk, een cv ketel heb ik al twee jaar geleden aangeschaft, ook zonnepanelen 
sieren al vijf jaar ons dak etc. 
Dus de deal tussen de gemeente en de afwachtende leveranciers gaat niet door. 
De aap uit de mouw dus.

Klaas de Graaff, Zilvermeeuwhof 1, Nuenen

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

Ingezonden brieven

De tijd die volgde is volgens Van 
Heugten niet te beschrijven en nooit 
eerder vertoond: “De fabrieken slo-
ten, toeleveranciers kregen proble-
men en tegelijkertijd nam de vraag 
met 50% toe. In dit alles moest Davy 
‘rustig’ beginnen en zou ik parttime 
gaan werken om mijn twee andere 
firma’s op te starten. We kunnen ge-
rust stellen dat de vuurdoop meer 
dan geslaagd is en we beiden vol 
voor de winkel gegaan zijn. Deze in-
tensieve samenwerking heeft ertoe 
geleid dat Cycle Trend nu helemaal 
klaar is voor de toekomst en Davy 
mede daardoor versneld zijn eigen 
team heeft kunnen vormen met onze 
huidige mensen en een paar welko-
me nieuwkomers.”

Ralf stapt daardoor nu eerder ‘fysiek’ 
uit de winkel, hij blijft op de achter-
grond actief en zal definitief per 31 
december eruit stappen. Zijn nieuwe 
kantoor grenst echter aan Cycle 
Trend, dus zal hij er geregeld een 
bakje koffie doen. We blijven natuur-
lijk sparringpartners voor elkaar. 

“Er zal zeker een goede cohesie blij-
ven tussen mijn nieuwe activiteiten 
in de branche en de winkel. Het is 
mooi te zien dat in slechts een half 
jaar tijd Davy het zo snel op heeft ge-
pikt. Hij heeft een gave die hem een 
topondernemer maakt; naast het za-
kelijke heeft hij ook het zorgzame en 
service gerichte uit de zorg. Mede 
hierdoor heeft hij ondanks de enor-
me stress van de laatste tijd, Cycle 
Trend naar een hoger niveau kun-
nen tillen. Ik ben hem daarvoor ook 
erg dankbaar, het is ten slotte toch je 
kindje dat je overdraagt.” 
davy@cycletrend.nl 

Fysiotherapie in Gerwen
Ik ben Joost van Kemenade en ben in september gestart met ‘Van Keme-
nade Fysio- en manuele therapie’ in D’n Heuvel in Gerwen. Ik werk al meer 
dan 9 jaar in Asten-Heusden als fysiotherapeut en ga het in eerste instan-
tie combineren.

Ik combineer manuele therapie met 
oefentherapie, naar mijn idee een 
perfecte combinatie. Oefentherapie 
gebruik ik veelal na een operatie, bij-
voorbeeld na ‘een nieuwe- heup, knie 
of schouder’. Maar natuurlijk ook bij 
een longziekte zoals COPD of bij een 
sportblessure.

Met manuele therapie werk ik met 
name met mijn handen. Voor nek- en 
hoofdpijn en bepaalde rug- en been-
pijn is manuele therapie effectiever 
dan fysiotherapie alleen. Dan pro-
beer ik bijvoorbeeld de nek beter te 
laten bewegen zodat het omkijken 
weer kan. Ik merk dat door het vele 
thuis werken van tegenwoordig veel 
mensen pijn rond de schouderbla-
den krijgen. Dat is gelukkig ook ge-
makkelijk te verhelpen met manuele 
therapie en advies.

Graag had ik met de inwoners van 
Gerwen (en omgeving) persoonlijk 
kennis willen maken middels een 
open dag. Vanwege het coronavirus 
lijkt mij dit niet gepast. Maar wie wil 
mag persoonlijk kennis komen ma-
ken met mij en de praktijk, laat me 
dat even weten en dan maken we 
een afspraak voor een kennisma-
king.

Als u liever meteen een afspraak 
maakt omdat u klachten heeft dan 
kan dat natuurlijk ook. Ik ben telefo-
nisch of via WhatsApp te bereiken op 
0613406886 of per email op info@fy-
siovankemenade.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook kij-
ken op mijn website.
www.fysiovankemenade.nl
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