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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

Minibieb 
geopend op 
de Vallestap 
in Nuenen-
Zuid

Protestmars 
Nuenen-Zuid 
tegen verkeers-
ontsluiting 
Nuenen-West 

Livestream  
concert 
met release 
nieuwe cd 
‘Double Scotch’
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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?

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

Het grootste woonplein van het Zuiden

Woon 
 plein

Hier vind je de laatste woontrends

Alle kamerplanten

30% KORTING
Geldig van 25 t/m 29 november 2020. M.u.v. aanbiedingen.

Elke zondag open

Nuenen Kapperdoesweg 8

ZONDAG 29 NOVEMBER
Koopzondag 
Nuenen centrum
Winkels extra open 
12.00 - 17.00 uur

Christmas    
is coming    
in winkelcentrum 
Kernkwartier  
in Nuenen!
Vanaf 1 december kunt u weer kassa-
bonnen sparen bij alle winkels in het 
Kernkwartier. Spaar uw kassabonnen 
tot een minimum bedrag van €150,- 
en stop deze in de daarvoor bestem-
de enveloppen. De enveloppen kun-
nen vervolgens gedeponeerd wor-
den in de rode brievenbussen in het 
winkelcentrum en zijn bij iedere deel-
nemende winkel te verkrijgen! 
Doe dus zeker mee want u maakt kans 
op geweldig mooie prijzen zoals een 
IPAD, een ultiem ‘Kernkwartier Kerst-
pakket’, diverse cadeaubonnen en 
heerlijke verwenpakketten van Rituals.
De actie loopt tot en met 24 decem-
ber dus kom gezellig naar het winkel-
centrum, bewaar uw kassabonnen en 
wie weet wint u een heerlijk cadeau 
voor deze kerst!

Een verkooppunt voor Nuenense horecaondernemers   
in Jumbo Ton Grimberg 

Samen kom je verder
Dat coronatijd ook een tijd van verbinden betekent, bewijzen een aantal 
Nuenense horecaondernemers samen met Jumbo Ton Grimberg. Want 
sinds afgelopen weekend zijn hier diverse producten uit vier verschillen-
de restaurants te koop. Het initiatief om op deze manier lokale horecaon-
dernemers een hart onder de riem te steken, komt van Danny Tielemans 
van Restaurant Olijf. Hij besprak met collega ondernemers zijn plan om 
gerechten te verkopen aan winkelend Nuenen en vond in Roland Grim-
berg de juiste persoon om de producten ‘aan de man te brengen’.

chocoladeletters, salades, desserts, 
borrelschalen en bijpassende wijnen. 
Alles vers bereid en dagelijks aange-
vuld en het etiket op het product laat 
zien van welke ondernemer welk pro-
duct afkomstig is. Op deze manier 
wordt een aantal van onze Nuenense 

Op een opvallende plek, midden in de 
winkel, staan de heerlijkheden van 
Restaurant Olijf, Restaurant Goesting, 
Restaurant Bravoy en Lunchcafé Be-
yond inmiddels uitgestald. In een gro-
te vitrine vinden we onder meer diver-
se soepen, macarons, handgemaakte 

ondernemers ondersteund die door 
coronamaatregelen extra hard getrof-
fen zijn. “We zijn heel blij dat ons deze 
mogelijkheid wordt geboden”, zegt 
Ralf Evers van Restaurant Bravoy. “Om-
dat wij met ons nieuwe restaurant in 
coronatijd begonnen zijn, komen we 
niet in aanmerking voor een tege-
moetkoming vanuit de overheid. Dat 
betekent dat we het wel heel hard te 
halen hebben en dat geldt voor meer-
deren onder ons hier. Ik hoop dat we 
met dit initiatief veel mensen kunnen 
bereiken, die op deze manier gemak-
kelijk van onze lekkere producten 
kunnen genieten. En op is niet op, we 
vullen steeds aan, dus niemand hoeft 
zich in te houden.” 

Rechtstreekse steun
Het concept is simpel. U pakt uit de 
vitrine datgene wat u lekker vindt en 
rekent het gewoon bij uw bood-
schappen af aan de kassa. Zo kunt u 
eenvoudig genieten van lekkere ge-
rechten en steunt u rechtstreeks de 
deelnemende horecaondernemers. 
Zo krijgt Koop Lokaal, Haal Lokaal 
nog een extra dimensie want samen 
kom je verder.

Oproep! Sinterklaasactie
Dit jaar is alles anders en we moeten nog meer voor elkaar zorgen! Daar-
om heeft het Sinterklaas Comité in Gerwen een inzamelingsactie be-
dacht voor dorpsgenoten die hulpbehoevend zijn of al heel veel Sinter-
klaasjaren hebben meegemaakt.

kan iedere dag. Mocht er niemand 
thuis zijn dan staat er een doos voor 
het huis waar het lekkers in gedaan 
kan worden.
Speciaal voor de kinderen is er op 
woensdagmiddag 25 november en 
vrijdagmiddag 27 november een in-
levermiddag, want dan krijgen ze 
ook wat lekkers uitgereikt.

Inleveradressen in Gerwen:
• Laar 26
• Goudhoeksland 57

Mocht je als ondernemer ook een 
bijdrage aan deze burenactie willen 
leveren, stuur dan een e-mail naar 
s.vanbladel@onsnet.nu. Wij hopen 
vele buurtbewoners blij te kunnen 
maken.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Zowel de grote als de kleine inwo-
ners van Gerwen worden uitgeno-
digd om een Sintlekkernij met of zon-
der een tekening of kaart in te leveren 
bij het comité. Het comité zal deze 
lekkernijen dan voor 5 december uit-
delen bij de dorpsgenoten. Inleveren 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Op de milieustraat is in maart 2021 weer 
compost beschikbaar. 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 huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

HOORZITTING 
BEZWAARSCHRIFTENCOM-
MISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 7 december 2020 is er een hoorzitting van 
de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende zaken:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 

besluit van 20 augustus 2020 waarbij een last onder 
dwangsom is opgelegd om alle bouwwerken en het 
chalet te verwijderen van de twee percelen aan Rullen 
ongenummerd te Nuenen.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het 
besluit van 2 juli 2020 waarbij besloten is niet te gaan 
handhaven tegen het vastgestelde peil van de woning 
op het adres Larikslaan 3 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
.

GRATIS E-BIKE PROBEREN 
Bewegen is misschien wel belangrijker dan ooit. Dat vinden 
ook alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Om inwoners 
uit deze regio vitaal te houden, startten de gemeenten de 

Sjees E-bike probeeractie. 
Hiermee krijgen alle inwo-
ners vanaf nu de mogelijk-
heid om een week lang 
een gratis e-bike of high 
speed e-bike uit te probe-
ren.

Online e-bike reserveren 
bij fietsenwinkel naar 
keuze
Met groot succes ging de 
actie onlangs van start. 
Inmiddels hebben al zo’n 100 mensen een e-bike gere-
serveerd. Een derde van de fi etsenwinkels in Zuidoost-
Brabant is al aangehaakt en stelt gratis een e-bike beschik-
baar. Ideaal, want zo kunnen mensen vrijblijvend testen of 
een elektrische fi ets iets voor hen is. Zowel tijdens de 
dagelijkse rit naar de supermarkt, sportschool, de nood-
zakelijke reis naar het werk, als tijdens mooie tochten door 
de natuur. Alles is geregeld: van pech-onderweg-hulp tot 
aan verzekering, en een supportdesk voor eventuele vra-
gen. Inwoners kunnen een e-bike reserveren via www.
sjees.nl/probeereenebike. De actie loop tot en met voor-
jaar 2021.

DONKERE DAGEN OFFENSIEF
BuurtWhatsApp-groep
Zelf kunt u ook een bijdrage leveren aan een veilige woon- 
en leefomgeving in uw buurt.
Bent u al lid van een BuurtWhatsApp-groep? WhatsApp is 

een appl icatie (app) voor uw 
smartphone. U kunt met WhatsApp 
op uw mobiel meerdere personen 
tegelijkertijd een bericht sturen wan-
neer u een WhatsApp-groep aan-
maakt of deel uitmaakt van zo’n 
groep. Via WhatsApp kunnen u en uw 
buurtbewoners elkaar attent maken 
op zaken die spelen in de buurt. Zo 
kunt u samen een oogje in het zeil 
houden en verdachte situaties sneller 
melden bij de politie. Uit onderzoek 
is gebleken dat de inbraken sterk af-
nemen in wijken waar een BuurtWhatsApp-groep actief is 
vergeleken met wijken zonder BuurtWhatsApp-groep.
Bent u nog niet aangesloten bij een BuurtWhatsApp-groep 
of wilt u er zelf een oprichten? Ga dan voor meer infor-
matie naar: https://www.nuenen.nl/buurtwhatsapp/

Technische snu� es
Let jij altijd goed op als je even boodschappen gaat doen? 
Heb je je navigatiesysteem goed opgeborgen, is je telefoon 
uit het zicht, en je tablet of laptop in de achterbak? Goed 
gedaan, denk je. Maar is dat eigenlijk wel zo? Niet alleen 
wij worden omringd door technische snu¥ es. Ook inbre-
kers maken hier gebruik van. Voor je het weet is er ook bij 
jou ingebroken. Dus haal waardevolle spullen altijd uit je 
auto.
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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

Ons kookblad ‘de Proef’ 
ligt voor u klaar in de winkel, 

samen met de bestellijsten!

Hachee Pakket
“500 gram vlees, uien en kruiden”  .................. 7,95
Roerbak Kipreepjes
.......................................................... 500 gram 6,95
Uiige Bal
“Heerlijk gekruid roomdeeg 
met ontbijt spek en zoete ui”  ............ 100 gram 1,60
100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade .......................... 3,95
Mini Varkens Rollade
.......................................................... 400 gram 5,95

Alles voor een gezellig avondje gourmetten!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Een bevlogen 
ondernemer 
verdient een 
betrokken adviseur.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink. Restaurant Pezzaz
Beekstraat 2

Nuenen 

www.restaurantpezzaz.nl
info@restaurantpezzaz.nl

040 - 2912725

+
Cadeaubon 
van Pezzaz 
ter waarde
 van €10,-

meer informatie & bestellen:
www.restaurantpezzaz.nl

SINTHOME MET

€49,50 2 pers.

Te bestellen voor 4 & 5 december:

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl
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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:

Leger des Heils collecteert   
in coronatijd      
voor broodnodig buurtwerk
In de week van 23 tot en met 29 november houdt het Leger des Heils een 
landelijke collecte. In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan 
kwetsbare mensen. In deze onzekere tijden, waarin het coronavirus ons 
land hard raakt, is dat extra nodig.

schuldhulp en huiswerkbegeleiding 
geboden, aangevuld met lokale acti-
viteiten.

Behoefte aan hulp enorm
Doel is om mensen uit een sociaal iso-
lement te halen of dit isolement te 
voorkomen. Zeker voor mensen met 
minder bestedingsruimte is zo’n loca-
tie vaak echt een vangnet. In de buurt-
huiskamers kunnen buurtbewoners 
elkaar bovendien leren kennen, waar-
door gewerkt wordt aan hun sociale 
netwerk en bovendien de buurt wordt 
versterkt. Het overgrote deel van de 
buurthuiskamers is niet gesubsidi-
eerd, waardoor het bestaan volledig 
afhankelijk is van giften en donaties. 
Het Leger des Heils doet zijn uiterste 
best om ‘in de buurt’ te blijven, en 
daarbij ook een veilige afstand te han-
teren. Dat is niet altijd even gemakke-
lijk, terwijl juist nu de behoefte aan 
contact en directe hulp enorm is.
legerdesheils.nl

Collecteren aan de deur is dit jaar las-
tiger en er gaan daarom veel minder 
mensen de straat op dan in andere ja-
ren. En dat terwijl het Leger de op-
brengsten eigenlijk niet kan missen. 
Om die reden heeft het Leger des 
Heils ook een mogelijkheid gecreëerd 
om online collectant te worden, of 
online aan de collecte te geven. Op 
www.legerdesheils.nl is te zien hoe 
gemakkelijk men dat kan doen.

Buurthuiskamers
De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor het buurtwerk van het Le-
ger des Heils. De organisatie heeft 
door heel Nederland zo’n honderd 
buurthuiskamers die bedoeld zijn 
voor de directe omgeving en toegan-
kelijk zijn voor iedereen. Mensen kun-
nen er terecht voor een kopje koffie, 
een spelletje, een maaltijd, een (pas-
toraal) gesprek, zingevingsvragen of 
bijvoorbeeld tweedehands kleding. 
In steeds meer locaties wordt ook 

Op de foto zien we Gerard, een van de vele mensen die veel baat heeft bij het buurtwerk 
van het Leger. Met het scannen van de QR-code kunt u gemakkelijk aan de collecte van 
het Leger des Heils doneren. Door dit te doen, helpt u het Leger des Heils om dichtbij te 
blijven bij mensen als Gerard. Omdat niemand alleen hoeft te zijn.

Waterproject van Stichting 
Connected to Namibia 
In 2019 is door vrijwilligers van Samen Verder de ‘solidariteitsmaaltijd’ 
georganiseerd. Met middelen voortvloeiend uit deze solidariteitsmaal-
tijd, Colour for Kids en Wilde Ganzen, hebben wij een waterproject in het 
Noordwesten van Namibië kunnen realiseren.

to Namibia (CTN) drie complete klas-
lokalen en een overnachtingsmoge-
lijkheid gerealiseerd. Dit hostel is no-
dig omdat de kinderen erg verspreid 
wonen. De leerkrachten houden toe-
zicht in het hostel. Zelf heb ik de aspi-
rant leerkrachten een opleiding ge-
geven.

Inmiddels bestaat de school 3 jaar. De 
Namibische Overheid registreert offi-
cieel per 1 januari a.s. de school en 
betaalt dan de salarissen, onderhoud 
van de gebouwen, het lesmateriaal 
en verdere opleiding van leerkrach-
ten. De afgelopen jaren heeft CTN 
hiervoor gezorgd.

Schoon water bij de school was een 
wens. In augustus is een 2e boring ge-
daan op 120 meter diepte, echter 420 
meter van de school. Het waterpunt 
op zonne-energie is succesvol in ge-
bruik. In 2021 proberen we een toilet-
gebouw te realiseren. De volgende 
keer vertel ik over de droogte, die 
vooral het zuiden van Namibië, erg 
heeft getroffen. 

Nu, met Covid-19, is het moeilijk om 
acties te voeren. Op de website (de 

Misschien zult u zich afvragen hoe 
een dergelijk waterproject tot stand 
komt. Het is in feite allemaal begon-
nen doordat een 7-jarig meisje, ge-
naamd Sarah struikelde en viel in het 
brandende vuur binnen de kraal van 
haar dorp. Sarah behoort tot de Him-
ba-stam uit het Noordwesten van Na-
mibië die deels tot op de dag van van-
daag als nomaden door het land trek-
ken. Een ziekenhuis was minstens 100 
kilometer ver weg. Met ernstige 
brandwonden is ze naar het zieken-
huis in Opowo vervoerd, 100 km. ver-
derop. Ze heeft een jaar in het zieken-
huis gelegen om transplantaties te 
kunnen ondergaan. Daarna heeft een 
dominee er voor gezorgd dat ze in 
Opuwo naar school kon gaan. Het 
bleek een superslimme leerling te 
zijn. Met financiële medewerking van 
meerdere dominees in Namibië, heeft 
Sarah kunnen studeren. Ze heeft zelfs 
een universitaire studie economie 
voltooid en is hierin gepromoveerd.

Sarah wilde graag iets terugdoen 
voor haar gemeenschap en is begon-
nen met lesgeven onder een boom 
tijdens haar vakanties. De animo voor 
onderwijs was groot. Daarom besloot 
ze om mensen aan te trekken die ten-
minste goed konden lezen, rekenen 
en schrijven. Een bestuurslid van 
onze Stichting is bij het zoeken naar 
een overnachtingsmogelijkheid in 
Ombyarundu in contact gekomen 
met Sarah. Daarop is het balletje gaan 
rollen en heeft Stichting Connected 

Jaarplan Dorpsraad Lieshout: 
óók voor verkeersveiligheid.
In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt 
voor ‘Verkeer en Verkeersveiligheid’. Nadrukkelijk wil zij dat breder trek-
ken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en 
grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden verte-
genwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. 
Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Hel-
dens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Be-
vers gaan zij voor ‘een (verkeers)veilig Lieshout’.

slotte staat Lieshout niet op zich en is 
het onderdeel van de verkeersstruc-
tuur van de gemeente Laarbeek en 
de provincie Noord-Brabant. Kortom; 
er zijn veel krachten die een rol spe-
len bij oplossen van verkeersproble-
matieken.

Keuzes maken
De werkgroep wil zich ook niet te 
veel laten leiden door alleen de be-
langrijkste knelpunten. Zij wil ook de 
kleinere issues aan de orde laten ko-
men. Het stellen van concrete priori-
teiten is derhalve noodzakelijk, want 
alleen dan kan de werkgroep van de 
Dorpsraad Lieshout de juiste issues 
naar de verantwoordelijke overhe-
den begeleiden en neerleggen bij 
het juiste loket. Want uitgangspunt is 
en blijft dat de Dorpsraad er niet is 
om meldingen te noteren; daar is het 
loket van de gemeente Laarbeek 
voor. Maar, indien er begeleiding no-
dig is of de juiste route onduidelijk is 
wil de Dorpsraad daar natuurlijk 
graag in ondersteunen. De gemeen-
te is immers degene die de aanpak 
verzint, maakt en inplant, dus daar 
moet de melding terecht komen.

Zie ook: www.dorpsraad-lieshout.nl

Breed
Verkeer en verkeersveiligheid gaat 
veel verder dan sluipverkeer en te 
hard rijdende auto’s. Denk aan fiets-
paden die ontoegankelijk (dreigen te) 
worden door wortelgroei of loslig-
gende tegels die gevaarlijke situaties 
veroorzaken. Overal is de (verkeers)
veiligheid in het geding. Omdat dit zo 
breed is heeft de werkgroep in haar 
jaarplan besloten nadrukkelijke prio-
riteiten te stellen en deze te koppelen 
aan tijdsplanningen. Op die wijze 
kunnen ze gericht de belangrijkste 
zaken ‘helemaal’ aanpakken, zonder 
zich te laten verleiden om alles wat er 
maar voor valt ‘half’ aan te pakken.

Complex
‘Verkeer en Verkeersveiligheid’ is erg 
tastbaar. Het is een makkelijk onder-
werp waar iedereen een mening over 
heeft en iedereen een oplossing voor 
weet. De praktijk is echter weerbarsti-
ger. Het is lastig zaken duidelijk en 
concreet te krijgen. Daarnaast zijn er 
vaak diverse overheden bij betrokken 
(denk aan de Kruising bij Deense 
hoek, waar zowel de provincie Noord-
Brabant als de gemeente Laarbeek bij 
betrokken is) en de aanpak van pro-
bleemsituaties is vaak kostbaar. Ten-

De plantenbakken bij het Franciscushof zijn de meest recente aanpassingen op het ge-
bied van verkeersveiligheid in Lieshout

Lachgasgebruik in het   
verkeer wordt verleden tijd
Lachgasgebruik in het verkeer is in een relatief korte tijd een groot pro-
bleem geworden in Nederland. Veel gemeenten zitten met het lachgasge-
bruik in de maag, omdat het voor veel overlast zorgt en het aantal ver-
keersincidenten waarbij lachgas in het spel is, enorm stijgt. Om het lach-
gasgebruik achter het stuur onder jongeren tegen te gaan, start jonge-
renorganisatie TeamAlert vandaag een nieuwe campagne: ‘Rij Ballonvrij’. 

sagiers daarom stimuleren om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, 
door de bestuurder aan te spreken 
op het ongewenste gedrag.
Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat): “Deze 
campagne is helaas hard nodig. Een 
ballonnetje lachgas achter het stuur 
is alles behalve onschuldig, het is le-
vensgevaarlijk. Lachgas in het ver-
keer kan het einde van je eigen leven 
of dat van een andere verkeersdeel-
nemer betekenen. Doe dat jezelf of 
een ander niet aan.”

Campagne toolkit
Op de website www.rijballonvrij.nl is 
vanaf 19 november informatie te vin-
den over de gevolgen van lachgas op 
het rijgedrag. Ook is op de website 
een toolkit te vinden, waar campag-
nemateriaal beschikbaar is. Dit mate-
riaal kan door gemeenten en provin-
cies worden gebruikt om de campag-
neboodschap te helpen verspreiden.

Lachgasgebruik onder jongeren is de 
laatste jaren enorm toegenomen. Het 
wordt gebruikt tijdens het uitgaan en 
vaak in de auto. De auto is dé plek 
voor jongeren om het middel te ge-
bruiken, volgens eerder onderzoek 
van TeamAlert. De stap om dan onder 
invloed van lachgas te gaan autorij-
den is klein en door het effect van 
lachgas zien de jongeren de gevaren 
van het rijden onder invloed niet 
meer. Ze slingeren van rijbaan naar 
rijbaan, rijden te snel of juist te lang-
zaam of verliezen de controle over 
hun auto, met alle gevolgen van dien.

Lachgas in het verkeer 
is levensgevaarlijk
Voor TeamAlert is het duidelijk: lach-
gasgebruik in het verkeer is levens-
gevaarlijk. Om dit probleem aan te 
pakken start de organisatie in op-
dracht van het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat deze week 
de campagne ‘Rij Ballonvrij’. Deze 
campagne, met als slogan ‘word 
geen clown in het verkeer’, wil jonge-
ren laten inzien dat het lachgasge-
bruik in de auto niet normaal is. De 
campagne is vooral online gericht 
om daar de sociale norm uit te dra-
gen en de jongeren te bereiken.
‘Rij Ballonvrij’ richt zich niet alleen op 
bestuurders die lachgas gebruiken, 
maar ook op de passagiers in de auto. 
Uit onderzoek van TeamAlert blijkt 
dat zij elkaar niet aanspreken op hun 
gevaarlijke gedrag. Deze campagne 
wil door middel van tips en tricks pas-

webshop is in de maak) van Connec-
ted to Namibia, https://connectedto-
namibia.nl/sieraden-2, kunt u prach-
tige zelfgemaakte sieraden online ko-
pen.
Bij de Wereldwinkel in Nuenen, die 
ook altijd voor ons klaar staat, is een 
kleine selectie hiervan te zien en te 
koop. Door het kopen van een sieraad 
steunt u onze projecten. 

Toos Verbruggen
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GEMEENTEBERICHTEN

AFWEGINGSKADER   
ZONNE- EN WINDENERGIE
Uw mening gevraagd: wat doen we met zonneparken 
en windmolens? 
Nuenen wil stappen zetten op weg naar een duurzame 
gemeente. Dit gaan wij doen door energie te besparen en 
door energie duurzaam op te wekken. Voor het duurzaam 
opwekken van energie zetten we - in ieder geval tot 2030 
- in op bewezen technieken: zonnepanelen en windmo-
lens.

Afwegingskader
We krijgen bij de gemeente al verschillende principever-
zoeken binnen voor zonne- en windparken. Deze verzoe-
ken hebben we tot nu toe niet beoordeeld, omdat we hier 
nog geen kader voor hebben. Omdat we deze verzoeken 
en toekomstige verzoeken van antwoord willen voorzien, 
hebben we een afwegingskader zonne- en windenergie 
opgesteld. Dit afwegingskader vormt een voorportaal voor 
de beoordeling door de gemeente, het helpt ons de meer 
kansrijke initiatieven te selecteren. Voldoet een initiatief 
niet voldoende aan alle criteria, dan wordt het principe-
verzoek afgewezen. Als het principeverzoek uiteindelijk 
positief wordt beoordeeld door het college van B&W, dan 
kunnen de initiatiefnemers starten met het aanvragen van 
een uitgebreide omgevingsvergunning.

Wat staat er in?
Met de criteria uit het afwegingskader willen we bijvoor-
beeld er voor zorgen dat initiatiefnemers voor zonne- en 
windparken inwoners en andere belanghebbenden goed 
meenemen in het proces en hun project. Ook vragen we 
de initiatiefnemer aan te geven hoe bewoners kunnen 
meeprofi teren van een zonne- of windpark. Naast het 
betrekken van de omgeving willen we dat zonne- of wind-
parken goed in het landschap worden ingepast en geen 
(of zo min mogelijk) overlast veroorzaken. 
We proberen te voorkomen om met de criteria te veel dicht 
te timmeren, we willen namelijk ook ruimte houden voor 
maatwerk. Het zal u daarom opvallen dat de criteria voor-
al gaan over de hoofdlijnen en niet over details.

Uw mening / reageren?
Het college van B&W heeft het concept-afwegingskader 
vastgesteld. Als tussenstap willen wij graag uw reactie op 
het afwegingskader ophalen.

Het afwegingskader kunt u vinden op de gemeentelijke 
website: www.nuenen.nl/energietransitie, onder het 
kopje ‘Afwegingskader zonne- en windenergie’. Heeft u 
aanvullingen op deze criteria, of heeft u vragen hierover? 
Dan kunt u dit delen met de beleidsmedewerker 
Duurzaamheid via b.dejonge@nuenen.nl 

DENK MEE OVER    
DUURZAME ENERGIE
De gemeente werkt in de Metropoolregio Eindhoven aan 
de Regionale Energiestrategie (RES). Enkele weken geleden 
hebben we je gevraagd om je mening te geven over het 
opwekken van duurzame energie in onze gemeente via 
een digitale vragenlijst. In de hele MRE regio zijn er 443 
respondenten, waarvan slechts 33 personen uit de ge-
meente Nuenen. De reactietermijn is nu verlengd tot 
maandag 14 december. Geef ook uw mening via www.
hetpon.nl/RES-ZOB 
Denk mee over je toekomst en vul de vragenlijst in. De 
uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in 
de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. Het on-
derzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON. 
Meer informatie over de RES en de geplande activiteiten 
is te vinden op www.energieregiomre.nl
.

ONLINE ENQUETE 
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 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:
• Vele woningeigenaren de voucher van 

€ 70,- nu aan het verzilveren zijn 
• Het beschikbare bedrag met € 60.000,- 

is gedaald: nu nog € 110.000,- in kas
• U uzelf een mooi (sinterklaas) cadeau 

kan geven met deze voucher

• Er afgelopen weekend meer dan 100 aanmeldingen 
waren!

Bron: https://winstuitjewoning.nl 
Doe inspiratie op: www.hier.nu 

DUURZAAMHEID
Nuenen omarmt Voucher
De actie voor woningeigenaren om voor €70 gratis kleine 
energiebesparende maatregelen te nemen begint goed te 
lopen. Deze donkere wat koelere dagen zijn uitermate 
geschikt om eens te ervaren waar extra tochtstrips nodig 
zijn, hoe vaak we lampen laten branden en hoe we ons 
huis knus kunnen verduurzamen. Als je dan ook nog een 
mooi bedrag vrij kunt besteden is dat leuk meegenomen. 
De actie loopt nu zo goed dat ik niet lang meer zou wach-
ten. Bekijk de voorwaarden en kies wat voor jou het bes-
te uitkomt. Bij twijfel even bellen met Winst uit je woning 
023-5836936. Bijvoorbeeld Lamparmaturen en dimmers 
worden niet vergoed. Maar vele andere producten wel.
Energie besparen was nog nooit zo leuk.

 VERGUNNINGEN     
 PERIODE 17-11-2020    
 EN 23-11-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Rullen 15 Herbouwen en verlengen akker- 
 bouw- loods (Loods 1) 
Rullen 15 Bouwen en wijzigen gebruik 
 loods (Loods 2) 
Berg 69 Aanleggen inrit 
Den Binnen 17 Aanleggen inrit 
Rullen ongenummerd Wijzigen gebruik perceel honden- 
 uitlaatservice

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 13 Plaatsen handelsreclame 
Spotvogelstraat 15 Plaatsen loungehoek en fi etsenhok

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

• Vele woningeigenaren de voucher van 

• Het beschikbare bedrag met € 60.000,- 

• U uzelf een mooi (sinterklaas) cadeau 

50 jaar getrouwd Antoon & Nellie 
van den Heuvel - van der Palen
Op 30 november zijn onze (groot)ouders 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

Stefan, Ronald, Dylan en Luc

De Vrolijke Samenzang   
vergeet haar jubilarissen niet
In tijden zonder bijeenkomsten is het heel belangrijk toch aandacht te 
schenken aan feestelijke gebeurtenissen. Elk jaar worden tijdens het vie-
ren van het Caeciliafeest, patrones van de muziek, onze jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Dat feest kan niet doorgaan, maar DVS, wil een jubileum 
van leden niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is gekeken naar wat 
wel kan. 

om hen te feliciteren en hen de ge-
bruikelijke cadeaus te overhandigen: 
boeket, oorkonde en een fotocollage.

Op 17 november zijn enkele leden 
van het bestuur naar het woonadres 
van de jubilarissen van 2020 gegaan 

Jubilaris Harry Godtschalk. (Foto: Petra van Laarhoven)

Het eerste adres is Harry Godtschalk. 
Harry is 10 jaar geleden lid geworden 
van DVS, zingt bij de tenoren en heeft 
ook op andere fronten zijn bijdrage 
geleverd aan het koor. Zijn solo optre-
den als feestzanger bij het 45-jarig be-
staan ligt nog vers in ons geheugen.
Natalia Tretiakova viert haar 20 jarig 
jubileum. Ooit begonnen als pianist 
en al weer jarenlang als dirigent. Met 
haar mocht DVS vele hoogtepunten 
beleven. De reis naar Moskou in 2009, 
het behalen van de 2e plaats bij het 
Nederlands Kampioenschap voor se-
niorenkoren, de vele uitnodigingen 
om kleur en fleur te geven aan bij-
eenkomsten.
De leden van DVS missen de repeti-
ties enorm, we wensen iedereen een 
goede gezondheid en hopen dat we 
elkaar op korte termijn weer kunnen 
ontmoeten om samen de hoogste 
noot te zingen.

Sleutelbos   
gevonden
Op zondag 22 november is gevon-
den: een sleutelbos met zwart/rode 
hanger (veel sleutels, huis- en fiets-
sleutels) op de Opwettenseweg op 
de stoep bij de parkeerplaats (kle-
dingbak van Het Goed).
Degene die dit heeft verloren kan 
contact opnemen met 06 50 938 088.
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Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

Maand- & Kerstmenu 

  

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 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

Sinterklaas kindermenu
1 T/M 6 DECEMBER

OP 4 & 5 DECEMBER BEZORGD DOOR ONZE BEZORG- & KOOKPIETEN!
GRAAG BIJ DE BESTELLING DOORGEVEN OF U DIT WILT! 

TOMATENSOEP
***

SPIESJE MET KNAKWORSTJE, FRUIT & RAUWKOST
***

SCHNITZEL MET FRIETJES & APPELMOES
OF

HUISGEMAAKTE VISSTICKS MET FRIETJES & APPELMOES
***

FLENSJE MET NUTELLA & AARDBEI

€ 15,00

Sinterklaas menu

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

WORTELSOEP
OF

PATÉ MET CRANBERRYCHUTNEY 
OF

SALADE MET POMPOEN & GEITENKAAS
***

VICTORIABAARS MET SINAASAPPEL-PETERSELIEPESTO 
OF

VARKENSHAAS MET PRUIMEN-KANEELSAUS
OF

KIPFILET GEVULD MET NOTENTAPENADE 
& MANDARIJNENSAUS 

OF
POMPOENCURRY (VEGETARISCH)

***
PEPERNOTEN CHEESECAKE 

OF
BROWNIE MET SINAASAPPELCHOCOLADE

Extra Bezorging
ZONDAG 29 NOVEMBER 9.00 - 12.00 UUR

(BESTELLEN TOT ZATERDAG 28 NOVEMBER 17.30 UUR)

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA  € 19,50

BORRELPLANK (2 PERS.)  € 27,50
3-/4- GANGENMENU  € 18,50 / € 21,50

Bezorg Specials
NÜNENTALER GRÖSTL (OOSTENRIJKS GERECHT MET
AARDAPPEL, SPEKJES, GEBAKKEN EI & SALADE) € 11,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 11,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS € 12,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 12,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 12,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 12,50
WILDSTOOFPOTJE 
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN € 16,50

FLES CHARDONNAY / FLES MERLOT € 9,50

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

Wijn

‘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.

Kent u iemand die zorg nodig heeft en het 

liefst thuis wil zijn met de feestdagen? Dan 

bieden wij de oplossing! Standby thuiszorg 

heeft al ruim 20 jaar ervaring in het geven 

van professionele en gepaste zorg aan huis.  

Wij zijn gespecialiseerd in zorgvragen voor 

mensen met dementie of met een 

chronische ziekte. Wij leveren thuiszorg 

vanaf 3 tot 24 uur. 

MEER INFORMATIE?

Bekijk onze website 

www.standbythuiszorg.nl

 of neem telefonisch contact op 

met ons  via 088 - 018 02 07.

Iedereen verdient 
het om thuis te zijn 
met de feestdagen

WIJ ZIJN OOK OP ZOEK NAAR ZZP ZORGVERLENERS VAN ALLE NIVEAUS IN UW REGIO

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
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Protestmars Nuenen-Zuid  
tegen verkeersontsluiting 
Nuenen-West 
Door Caroline van Nes 

Afgelopen zaterdag werd een protestmars gelopen tegen de gemeente-
lijke plannen voor ontsluiting van Nuenen-West via Wettenseind en de 
Geldropsedijk. 

verzamelde handtekeningen in ont-
vangst te nemen dus werden ze 
overhandigd aan raadslid Monique 
Donkers. 

De protestmars was georganiseerd 
door Het Collectief, bestaand uit ver-
tegenwoordigers van vijftien wijk-, 
buurt-, belangen- en sportverenigin-
gen rond Wettenseind en de 
Geldropsedijk. Een van de leden, Ka-
rin, vertelt: “Wij strijden tegen de 
ontsluiting van Nuenen-West zoals 
mevrouw van Brakel dat heeft be-
doeld. Wij denken dat we straks met 
de sportverenigingen letterlijk op 
een soort schiereiland terechtko-

De organisatie had tot deelname op-
geroepen, onder andere via Facebook, 
flyers in de wijk en de voorpagina van 
deze krant. Er werd massaal gehoor 
gegeven aan dit verzoek; rond 250 be-
zorgde en boze omwonenden en le-
den van de sportverenigingen kwa-
men op de protestmars af. Er werd 
keurig rekening gehouden met de be-
nodigde coronamaatregelen; men 
hield onderling afstand en de volwas-
senen droegen mondkapjes. Sommi-
gen hadden protestborden bij zich 
met daarop teksten als: ‘Van Brakel 
STOP dit debacle’ en ‘Wij willen rustig 
slapen’. Helaas was burgemeester 
Houben niet aanwezig om de 1200 

Club 111       
geeft extra donatie
Ondanks dat veel leuke dingen nu even niet door kunnen gaan, verraste 
Club 111 vorige week de VIER carnavalsverenigingen met een extraatje 
van € 444,00. Een extra donatie omdat Club 111 maar liefst 330 donateurs 
telt, omdat zij dit jaar haar 44-jarig jubileum vierde en gewoon omdat het 
kan en alle verenigingen onze steun goed kunnen gebruiken! De vurzit-
ters van de verenigingen waren ontzettend dankbaar en blij met de gel-
delijke steun. Daarvoor dank aan onze trouwe donateurs! 

nen wij doorgaan met onze onder-
steuning voor alle nieuwe creatieve 
initiatieven voor jong en oud, voor 
carnavalvierend Gerwen, Nederwet-
ten en Nuenen. Wij bekijken begin 
2021 op welke wijze wij hen kunnen 
bedanken, afhankelijk van wat er op 
dat moment kan en mag.

Wilt u ook donateur worden van Club 
111? U bent van harte welkom. Stuur 
voor meer informatie een mail naar 
club111nuenen@gmail.com.

Jan Arts is aftredend voorzitter van 
Club 111 en gaat na 11 jaren van 
trouwe dienst komend jaar het stok-
je overdragen aan Bart Verkuijlen. 
Wij danken Jan voor zijn positieve in-
zet voor Club 111, zijn carnavaleske 
speeches en alle gezellige uurtjes die 
we met hem als voorzitter van onze 
Stichting hebben meegemaakt. Zijn 
carnavalshart heeft mee bijgedra-
gen aan het succes van Club 111!

Met hulp van al onze donateurs kun-

Voorzitter Wies Sleegers (links) van CV De Wetters uit Nederwetten ontvangt de extra 
donatie van onze nieuwe voorzitter Bart Verkuijlen (midden) en onze aftredende voor-
zitter Jan Arts (rechts) van Club 111

AEDvoordelig voor het derde 
jaar op rij FD Gazelle
Voor het derde jaar op rij wint AEDvoordelig uit Nuenen de FD Gazelle 
Award en behoort zij hiermee tot één van de snelst groeiende bedrijven 
van Nederland.

spreiding en nieuwe innovatieve pro-
ducten de omzet op peil te houden. 
Roelof vertelt: “Door onze goede con-
tacten met leveranciers konden we in 
het begin van de coronacrisis als een 
van de weinige leveranciers nog des-
infectiematerialen en beademings-
ballonnen leveren.”

Noodknop voor ouderen
Ook is het bedrijf, midden in de coro-
natijd, gestart met een nieuw en in-
novatief product: een GPS-noodknop 
voor ouderen. Via de webshop 
mijnSOS.nl biedt zij eenvoudig te be-
dienen noodknoppen aan die werken 
op het 4G GSM-netwerk. Nu veel ou-
deren langer thuis wonen, vaak alleen 
of hulpbehoevend zijn, is dit product 
een uitkomst. Met één druk op de 
knop of bij een val, waarschuwt de 
knop direct verwanten (buren, kinde-
ren, familie). Omdat de knop overal 
werkt, dus ook buiten, geeft het ou-
deren die soms even de weg kwijt zijn 
bewegingsvrijheid terug en een veilig 
gevoel. “Dit nieuwe product past per-
fect bij ons, net als AED’s voegt het 
iets toe aan leven van mensen en aan 
de maatschappij. Ondernemersprij-
zen winnen is natuurlijk hartstikke 
leuk en daar zijn we ook trots op, 
maar het is geen doel op zich”, aldus 
Roelof Janssen, de ondernemer ach-
ter AEDvoordelig en mijnSOS.

Spegelt 90-92, 5674 CD, Nuenen
verkoop@aedvoordelig.nl
Tel. 088-2336000

De FD Gazelle Award-uitreiking wordt 
jaarlijks georganiseerd door het Finan-
ciële Dagblad. Om een FD Gazelle te 
worden, moet een bedrijf een stabiele 
omzetgroei laten zien van minimaal 
20%. Een jury beoordeelt de winstge-
vendheid van het bedrijf, het onderne-
merschap, de personele bezetting en 
de visie. Alleen als een bedrijf voldoet 
aan alle strenge eisen, kan het be-
noemd worden tot FD Gazelle.

AED’s die levens redden
AEDvoordelig is leverancier van AED’s 
(automatische externe defibrillato-
ren) en alle service en onderdelen die 
daarbij horen. Het bedrijf is actief in 
Nederland en België en bestaat uit 
een team van vijf vaste medewerkers 
op kantoor in Nuenen, twee service-
medewerkers en drie studenten. “We 
onderscheiden ons door onze uitste-
kende klantgerichtheid en complete 
service. We gaan veel verder dan het 
leveren van AED’s alleen. Alles wat we 
doen, doen we met passie”, aldus Roe-
lof Janssen, de trotse ondernemer 
achter het bedrijf. Jaarlijks overlijden 
16.000 mensen in Nederland aan de 
gevolgen van een fibrillerend hart. 
Met een AED in de buurt en goede re-
animatie kan de overlevingskans toe-
nemen met wel 70%. 

Corona biedt ook kansen
Ook AEDvoordelig merkt dit jaar de 
impact van de economische gevol-
gen van de coronamaatregelen. Toch 
weet het bedrijf door een goede 

In het midden 
Roelof Janssen, 
ondernemer 
achter 
AEDvoordelig 
en mijnSOS

men, dat gewoon niet meer veilig 
bereikbaar is. Ik ben zelf voorzitter 
van tennisvereniging Wettenseind. 
We hebben bijna 1700 sporters die in 
die hoek sporten, waarvan zo’n 800 
jeugdleden, die op de fiets daar naar-
toe gaan. Er is ook het risico dat als 
de snelweg opengaat, sluipverkeer 
onder andere over de Klamperlaan 
gaat, dan komen ze ook nog langs de 
Crijnsschool. Dan wordt het heel ge-
vaarlijk, het is hier heel smal. 

Het plan is om een ‘kleine’ rotonde te 
maken, hier op de kruising Wet-
tenseind-Geldropsedijk, met hetzelf-
de formaat als de rotonde op de 
Meijerijlaan. We hebben met een 
rood-wit lint dat formaat afgezet. Je 
ziet dat het gewoon niet kan, met het 
waterbassin, de fietspaden en de 
achtertuinen. Er zouden ook geluids-
schermen komen. Dan is het karakter 
van deze laan, in dit groene stukje 
Nuenen, echt helemaal weg. En over 
groen gesproken; ook de volkstuinen 
moeten door de plannen verdwijnen. 
Een heleboel mensen zijn het duide-
lijk niet met de gemeente eens, we 
zijn erg blij met de grote opkomst.” 

Nieuwe oplossing helpt ondernemers van ambitie naar resultaat

Duurzaam ondernemen begint bij 
meer focus en minder verspilling
Bij duurzaam ondernemen gaat het al snel over een expliciet zichtbare in-
vulling ervan. Zelfvoorzienende gebouwen, elektrische auto’s, gebruik 
van milieuvriendelijke materialen etcetera. Een laag dieper valt wellicht 
nog veel meer te halen. Een gebrek aan tijd, energie en geld zorgt binnen 
veel bedrijven namelijk voor haperende innovatieve processen. En juist 
met innovatie kunnen we met zijn allen veel winnen.

biedt. Daarmee voorkom je fouten. 
En het mooie van fouten die niet ge-
maakt worden, is dat je die ook niet 
hoeft te herstellen. Juist daardoor 
houd je meer tijd over voor innovatie.

Verspilling van tijd, energie en geld 
komt vooral door een gebrek aan fo-
cus. De oorzaak is vooral dat onder-
nemers niet weten hoe zij hun orga-

Duurzaam ondernemen gaat in de 
basis over bewust omgaan met de 
planeet en de mensen die haar be-
wonen. Dat bewust omgaan met zou 
meer terug moeten komen binnen 
het ondernemerschap. En meer spe-
cifiek in de besturing van bedrijven. 
Te weinig ondernemers zijn zich be-
wust van de voordelen die een pro-
fessionele organisatorische aanpak 

nisatie het beste kunnen inrichten. 
En dat is niet vreemd, want tot op he-
den moeten MKBondernemers het 
allemaal zelf uitzoeken. Vergelijk dit 
met grootbedrijven waar ze sinds 
jaar en dag afgestudeerde en ervaren 
specialisten inzetten om toppresta-
ties met hun organisaties te leveren.
Waar het grootbedrijf de oorzaak 
aanpakt, gaat de MKBondernemer 
vooral harder lopen in geval van pro-
blemen. Ook onderzoeken van o.a. 
nlgroeit (uitgevoerd door Erasmus en 
Mckinsey) en KvK laten zien dat er in 
veel MKBbedrijven een gebrek is aan 
de noodzakelijke kennis en manage-
mentvaardigheden. Helaas belem-
mert dit dus innovatie en groei.

En als bestaande partijen (o.a. de MK-
Bhuisadviseur) geen actie onderne-
men, gaat dit nooit veranderen. Op 
deze Dag van de Ondernemer is het 
dus de vraag óf en hoe we deze im-
passe kunnen doorbreken. Met an-
dere woorden wie zorgt er voor een 
professionele, toegankelijke én toch 
betaalbare oplossing voor het MKB?
Na enig zoekwerk kwamen we uit bij 
Route ICR. Want de veelzijdige Route 
ICR webapplicatie biedt professio-
nele begeleiding van MKBonderne-
mers. Met een dynamisch onderne-
mingsplan als fundament voor duur-
zaam ondernemen. En via de ICR (= 
InControlRating) van je bedrijf ma-
nage je het proces om van ambitie 
naar resultaat te gaan. Altijd volgens 
het principe: eerst beter, dan groter. 
Ook in crisistijd. En dat is onver-
wachts tóch nog goed nieuws op de 
Dag van de Ondernemer!
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Leerlingen van     
KC De Wentelwiek volgen les 
in verkeersveiligheid
Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van grote voer-
tuigen in het verkeer verzorgen Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een speciaal lesprogramma ‘Veilig op 
Weg’ voor leerlingen van de basisschool. Vrijdag 13 november gaf vracht-
wagenchauffeur en instructeur Corina Hamer van TLN les aan de groepen 
7 en 8 van KC De Wentelwiek in Nuenen. De leerlingen leerden de twee 
vuistregels: ‘Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen’ en ‘Houd min-
stens drie meter afstand’.

het verkeer. De leerlingen stelden 
vragen aan Corina en klommen zelf 
achter het grote stuur van de vracht-
wagen. Daar keken ze of ze hun klas-
genoten, meester of juf wel of juist 
niet konden zien in de spiegels.

Uniek lesproject
’Veilig op Weg’ is het grootste dode 
hoek lesprogramma in Nederland en 
uniek in Europa. Jaarlijks worden 
door TLN, VVN en alle Veilig op Weg 
partners, zo’n 1500 basisscholen be-
zocht.

De bestuurders van vrachtwagens en 
andere grote voertuigen kunnen bui-
ten niet alles zien van achter hun 
stuur. Deze ‘dode hoeken’ zijn gevaar-
lijk voor andere weggebruikers. Spie-
gels en camera’s maken de dode hoe-
ken kleiner, maar lossen het pro-
bleem niet helemaal op. Daarom is 
voorlichting van levensbelang, voor-
al voor jonge verkeersdeelnemers.
In de les leerde Corina de kinderen 
waar ze goed zichtbaar zijn voor de 
chauffeur en hoe ze het beste kun-
nen omgaan met grote voertuigen in 

Leerlingen van groep 7 van KC De Wentelwiek in Nuenen krijgen les over de gevaren 
van grote voertuigen in het verkeer.

Minibieb geopend op    
de Vallestap in Nuenen-Zuid
Door Caroline van Nes

Afgelopen woensdag opende Martin Bergmeijer, Vallestap 76, een heuse 
minibieb in zijn voortuin, met boeken voor alle leeftijden. Het prachtige 
houten kastje, compleet met puntdak, werd door een vriend gebouwd en 
door Martin geschilderd. Alle buurkinderen waren uitgenodigd voor de 
officiële onthulling, maar ook de volwassen buren en enkele passanten 
kwamen op de opening af. 

heb ik nu gedaan. Ik wil iedereen van 
harte uitnodigen om boeken te le-
nen, te lezen, terug te zetten of door 
te geven aan iemand anders. Veel 
leesplezier!”
Daarna mochten alle kinderen op 
volgorde van jongste naar oudste 
een boek uitkiezen. Met het boeken-
kastje op de Vallestap is Nuenen weer 
een fraaie minibieb rijker.

Martin gaf een mooie inleiding waar-
in hij uitlegde wat een minibieb is en 
hoe het in zijn werk gaat. Hij vertel-
de: “Mijn droom was altijd om een 
antiquariaat te openen. Als er dan 
geen mensen in de winkel waren, 
zou ik achterin gaan zitten en zelf 
lekker al die boeken lezen. Een mini-
bieb in mijn tuin zetten is ook iets dat 
ik al jarenlang van plan was en dat 

Inspectie van het    
Onderwijs complimenteert  
locatie Oude Bossche Baan
“De school realiseert een veilig en sterk op de leerling gericht pedago-
gisch klimaat”, aldus de inspectie. Alle medewerkers en schoolleiding van 
het Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan hebben de 
complimenten ontvangen na onderzoek door de Inspectie van het On-
derwijs. Alle afdelingen zijn als goed beoordeeld, het hoogst haalbare 
binnen het reguliere beoordelingskader van de Inspectie van het Onder-
wijs. Tot de afdelingen behoren de leerwegen vmbo-basis, vmbo-kader 
en vmbo-theoretische leerweg.

bereiden op een goede start in het 
mbo zijn er veel ondersteuningsmo-
gelijkheden.

Bovendien oordeelt de Inspectie dat 
het onderwijs aan de Oude Bossche 
Baan voortdurend in ontwikkeling is. 
Schoolleiding en team zijn in staat 
om snel aan te sluiten bij nieuwe mo-
gelijkheden voor het onderwijs aan 
hun leerlingen, daarbij steeds kijkend 
naar de meerwaarde voor de school. 
Zowel onderwijzend als onderwijson-
dersteunend personeel dragen bij 
aan de visie en uitgangspunten van 
de school.

De Inspectie vertelde na het bezoek 
aan school dat ze een open cultuur 
ervaren met veel mogelijkheden 
voor het personeel om samen te wer-
ken en van elkaar te leren. Dit biedt 
een belangrijke basis om onder an-
dere verder te ontwikkelen op het 
gebied van didactisch handelen.

De beoordeling bestaat uit een on-
derzoek van documenten die de 
school zelf aanlevert, een expertana-
lyse, gesprekken met docenten, 
schoolleiding en andere sleutelfigu-
ren in school, lesbezoeken en een ve-
rificatieonderzoek. Tijdens het be-
zoek gaven de vertegenwoordigers 
van de Inspectie aan dat ze tijdens de 
lessen en de gesprekken met de me-
dewerkers zelfs meer terugzagen en 
hoorden van de leerlinggerichte aan-
pak van het onderwijs en de onder-
steuning die hierbij wordt georgani-
seerd, dan wat ze in de rapportage 
vanuit school hierover konden lezen. 
Dat is al een compliment op zich!

Verder geeft de Inspectie aan dat ze 
de basis voor leren aanwezig zien en 
rust in de school merken. Voor de 
leerlingen is het aanbod gericht op 
de loopbaan, de toekomst van de 
leerling en er zijn veel keuzemoge-
lijkheden. Om de leerlingen voor te 

Beste Pezzaz gast,
Met pijn in ons hart hebben we be-
sloten om de gehele maand decem-
ber het restaurant niet meer te ope-
nen. De onduidelijkheid en de onze-
kerheid om af te wachten of we open 
mogen, maakt het voor ons niet mo-
gelijk om er een Kerst van te maken, 
zoals we deze graag met onze gasten 
gevierd zouden hebben.
We willen duidelijkheid scheppen 
voor de gast en ons trouwe team.

Wij zijn ons volledig aan het focussen 
op het organiseren van een fantas-
tisch Pezzaz Kerst@Home menu, zo-
dat iedereen Pezzaz een beetje in 
huis kan halen! Voor iedereen zal 
Kerst dit jaar anders zijn dan we ge-
wend waren. Omdat je Kerst vieren 
moet verdelen met je dierbaren, bie-
den wij ons Kerst@Home menu aan 
van 18 tot en met 26 december. 

Vanaf nu kun je via de website www.
restaurantpezzaz.nl in een paar klik-
ken je bestelling doen! Klik op de ge-
wenste datum en je ziet alle moge-
lijkheden van die dag! Bestel uiterlijk 
1 dag van tevoren, tot 20.00 uur. Alle 
producten zijn na afhalen twee da-
gen houdbaar in de koelkast. Afhalen 
is tussen 16.30 en 18.00 uur. 
Draag een mondkapje! 
Heb je vragen, stel ze gerust via mail: 
info@restaurantpezzaz.nl

Pezzaz groet, Sandra & Andreas

Sint in Gerwen
Het was anders dan anders en dat is in deze ‘coronatijd’ heel gewoon ge-
worden. Zaterdag stonden de kinderen niet in de Gerwense straten om 
op Sinterklaas en zijn pieten te wachten, maar waren ze thuis, omdat om 
11.00 uur op Youtube de Gerwense Sint Quiz begon. Deze quiz deed de 
Sint vanaf zijn thuiswerkplek. Het was een leuke quiz met denk- en doe-
vragen en tussendoor konden de kinderen met de pieten dansen op 
Tiktoknummers.

De Sint hoopt dat hij volgend jaar 
weer met zijn pieten de intocht door 
Gerwen kan doen en dat het daarna 
weer een groots feest in de Heuvel is.
Dag hoor!

Groetjes,
Sinterklaascomité Gerwen

Sinterklaas vond het fijn om op deze 
manier toch bij de kinderen in Ger-
wen te zijn en ook gaf hij nog compli-
menten over de mooi versierde Sint-
huizen in Gerwen. Blijf hier foto’s van 
sturen op Facebook (Sint in Gerwen) 
want het mooist versierde huis wint 
een leuke prijs. Sint maakt dit volgen-
de week bekend.

Publieksavond  
Jan Paagman  
Sterrenwacht
Op vrijdag 4 december is Jan Paag-
man weer open voor iedereen die 
wat meer wil weten over de sterren-
hemel en over de plaats van onze aar-
de in het oneindige heelal. Voor deze 
avond is het nodig om vooraf een af-
spraak te maken. Iedereen is welkom. 

De avond verloopt volgens een vast 
programma en begint met een pre-
sentatie in de filmzaal, deze keer ver-
zorgd door Matt Verhaegh. Daarna 
neemt Matt u mee naar het Pieterse 
planetarium. Zelfs als het buiten 
waait, sneeuwt of onweert, kunt u 
hier duizenden sterren zien en krijgt 
u uitleg over de bewegingen die he-
melobjecten aan het firmament ma-
ken. Tenslotte draait Gerrit de koepel 
open voor een blik op het hemelge-
welf. Tussentijds is er gelegenheid 
voor koffie, thee of fris en kunt u een 
rondgang maken door de expositie-
ruimte.
Op 4 december komt de maan pas 
om 20.00 uur op. Het meest opval-
lende is de rode planeet Mars die 
hoog in het zuidoosten aan de he-
mel staat. Als u rond 18.22 uur naar 
de planeet kijkt, ziet u het Internatio-
nale Ruimte station (ISS) rechts van 
Mars naar de zuidelijke horizon be-
wegen.

Het programma begint om 19.00 
uur. De entreeprijs voor volwasse-
nen is € 4,00 en voor kinderen tot en 
met 16 jaar € 2,00. Voor het maken 
van een afspraak kunt u een bericht-
je sturen naar JPSAsten@gmail.com. 
Geef daarbij aan met hoeveel perso-
nen u wilt komen en of u tot één ge-
zin behoort. Het aantal plaatsen is 
erg beperkt en wordt verdeeld op 
volgorde van aanmelding. U krijgt 
een antwoord op uw mail. Meer in-
formatie: www.sterrenwachtasten.nl
Jan Paagman Sterrenwacht
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten
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Jeugd komt kennismaken met 
Badminton Club Lieshout 
De afgelopen tijd heeft vooral de jeugd kennis kunnen maken met bad-
minton in het algemeen en BCL in het bijzonder. Tijdens een vrienden- en 
vriendinnentoernooi kon er eens bij de vereniging naar binnen gekeken 
worden en ook tijdens ‘Laarbeek Sportief’ stond badminton prominent 
op het programma: Badminton, een leuke sport voor jong en oud.

ècht spelen van badminton, daar is 
het allemaal om te doen.

Laarbeek Sportief
Ook tijdens Laarbeek Sportief dat, 
ondanks de gedeeltelijke lockdown, 
dit jaar tóch doorgang heeft gevon-
den, stond badminton in de schijn-
werpers. De hele dag konden groe-
pen jeugd kennis maken met de bad-
mintonsport. In de Lieshoutse Sport-
hal ‘de Klumper’ stonden de netten al 
klaar en lagen de shuttles en rackets 
al te wachten op de aanstormende 
jeugd. Uiteindelijk is daar dan ook de 
hele dag gebruik van gemaakt en 
hebben er veel kinderen kennis kun-
nen maken met deze leuke en actie-
ve sport. Ook bij BCL hebben ze dat 
gemerkt: diverse ‘probeerders’ heb-
ben meteen hierna de stap gewaagd 
en een kennismaking met deze 
vereniging aangepakt. BCL had hen 
immers een gratis kennismaking aan-
geboden die dus grof gebruikt is. 
www.badmintonclublieshout.nl

Vrienden en Vriendinnentoernooi
Gelukkig mag er in deze gedeeltelij-
ke lockdown wèl volop gesport wor-
den door de jeugd. De jeugd heeft 
gelukkig nauwelijks last van allerlei 
maatregelen om het coronavirus in 
te dammen. Een maatregel waar ze 
wel last van hebben is dat er geen 
toeschouwers bij mogen zijn. Nou, 
dat heeft BCL heel eenvoudig opge-
lost door de toeschouwers gewoon 
mee te laten doen. Alle jeugdleden 
konden hiervoor een vriend of vrien-
din meebrengen en daar samen mee 
badmintonnen. Aan die oproep is 
goed gehoor gegeven. De jeugdbe-
geleiding had haar handen vol aan 
de goede opkomst, die natuurlijk 
goed begeleid moest worden. Hoe 
houd ik een racket vast? Welke lijnen 
zijn het speelveld? Wat zijn de spelre-
gels? Mag ik het net aanraken? Al dat 
soort vragen kwamen aan de orde en 
heeft de jeugdbegeleiding uitgelegd 
en toegelicht voordat (en tijdens) er 
echt gespeeld kon worden. Want het 

Jeugdbegeleidster Ainara Vandegard instrueert de jeugd tijdens het ‘Vrienden en 
Vriendinnentoernooi’.

Sportief � tnessen in Nuenen 
Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

De helft van onze landgenoten sport wekelijks, de andere helft niet of 
nauwelijks. Sport levert een belangrijke bijdrage aan een vitale en veer-
krachtige samenleving. Sportief bewegen kan ook in onze gemeente vol-
op. Nuenen is veel sportvoorzieningen rijk. Zo kun je exclusief fitnessen 
bij de Cardo Premium Sports Club. 

Petersen. En Stella is ook diëtist. Want 
bij fitness en sportief bewegen komt 
ook voeding aan bod. Verderop iets 
meer over voeding. 

BN’ers in de club
BN’ers (Bekende Nuenenaren) keken 
onlangs hun ogen uit in de club. Ze 
waren onder de indruk van de profes-
sionele uitstraling en van het exclusie-
ve aanbod van de fitnessclub. De club 
biedt indoor en ook outdoor activitei-
ten aan: van zwemmen tot bootcamp 

Een kijkje in de keuken…
Deze fitnessclub is gevestigd aan de 
Duivendijk 5c in Nuenen, in een pand 
rechts naast Praxis en Cycle Trend. Je 
kunt er vrij sporten en één-op-één 
sportief fitnessen. Exclusief en onder 
professionele begeleiding. Eén-op-
één met een personal trainer en ook 
in groepjes onder professionele be-
geleiding van een trainer. In de club 
staan vier gediplomeerde trainers 
klaar: Stella Roggeband, Daan Raij-
makers, Giel van der Velde en Maikel 

Samen met de NBvV        
haal je meer uit je vogels

nenhok), maar ook een buitenvlucht. 
Dat is het gedeelte dat je kunt beplan-
ten, waar je een vijvertje in aan kunt 
leggen, kortom: wat je zo mooi kunt 
maken als je maar wilt. De Facebook-
groep ‘Volière Vogelhouders’ staat vol 
met mooie voorbeelden.

Advies is ook belangrijk bij wélke vo-
gels je wilt gaan houden. In een gezel-
schapsvolière kun je niet alles zo maar 
bij elkaar zetten. Dat is een recept voor 
teleurstellingen. Laat je door ervaren 
vogelhouders voorlichten over hoe 
jóu ideale volière eruit moet zien. Als 
lid van een vogelvereniging leer je 
mensen kennen van wie je voor spor-
tieve prijzen vogels kunt kopen. Men-
sen waar je daarna altijd terecht kunt 
voor raad en daad als het even niet 
lukt met de vogels.
Zij weten wat vogels eten, of ze het 
jaarrond buiten kunnen blijven, of in 
de wintermaanden beter beschut ge-
huisvest kunnen worden. Welke nest-
gelegenheid en nestmateriaal je de 
vogels aan moet bieden voor een opti-
maal resultaat. Sommige vogelsoor-
ten moeten van de overheid geringd 
worden, op jonge leeftijd een vaste 
pootring omgedaan krijgen, ook daar 
kunnen de mensen van de vereniging 
jou bij helpen. Ze bestellen zelfs de 
ringen voor je op het bondsbureau 
van de NBvV in Bergen op Zoom.

Word je lid van een vogelvereniging 
(en daarmee dus van de bond), dan 
kun je leerzame en gezellige vereni-
gingsavonden bezoeken, daar komen 
ter zake kundige sprekers en wissel je 
met andere liefhebbers ervaringen uit. 
Je kunt de jaarlijkse tentoonstelling 

Met name de gezelschapsvolières win-
nen weer aan populariteit. In de tuin of 
als kamervolière binnen. Wellicht in 
een niet gebruikte slaapkamer of op 
zolder. Met vogels zijn de mogelijkhe-
den eindeloos. Je haalt exotische na-
tuur in huis, waarvan de verzorging 
structuur geeft aan je dag.

De Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers (NBvV), ook wel aangeduid 
als ‘de bond’, kan voor jou als begin-
nend of meer ervaren vogelliefhebber 
veel betekenen. Voor een bescheiden 
bedrag word je lid van een vogelver-
eniging in jouw woonplaats of in de 
regio. Zo’n vereniging heet bij de NBvV 
een afdeling. Ben je lid van zo’n afde-
ling dan word je automatisch lid van 
de bond. U ontvangt maandelijks het 
rijk geïllustreerde magazine Onze Vo-
gels. Met in begrijpelijke taal alles en 
meer wat je moet weten over het hou-
den van kooi- en volièrevogels. De 
NBvV kent ook speciaalclubs. Gaat je 
belangstelling uit naar één vogelsoort 
of groep vogels, dan kun je daar je 
kennis verdiepen.

Lid worden van een vogelvereniging 
heeft voordelen. Daar zitten de men-
sen die jou als toekomstig eigenaar 
van een volière verder kunnen helpen. 
Want bij succesvol en mét oog voor 
dierenwelzijn vogels houden, komt 
wel het een en ander kijken. Het is 
meer dan een vogeltje in een kooi met 
een natje en een droogje.
Advies van een ervaren vogelhouder 
begint al bij het bouwen van een voli-
ère. Die moet optimaal op de zon 
staan, bij voorkeur een water- en 
winddicht gedeelte hebben (het bin-

Maar liefst € 2528,92 mocht 
IVN Laarbeek van de Rabo 
ClubSupport actie ontvangen

IVN Laarbeek blij 
met groot bedrag 
Rabo ClubSupport
IVN is een landelijke natuurorganisa-
tie die zich richt op educatie en bele-
ving. De Laarbeekse afdeling is hierin 
actief met excursies, lezingen en cur-
sussen. Daarnaast zijn er verschillen-
de werkgroepen die zich inzetten 
voor het behoud van onze zo kwets-
bare natuur. Alles vanuit het prachtige 
verenigingsgebouw de Bimd, dat ge-
legen is in een bijzonder fraaie na-
tuurtuin.
Vele vrijwilligers houden al deze acti-
viteiten draaiende. Een van hen is 
penningmeester Marjolein Manusev. 
Zij spant zich vooral in voor de basis-
schooljeugd. Met het bedrag van de 
Rabobank kan zij de zo gewenste les-
kisten aanschaffen. Deze leskisten 
zijn er in verschillende soorten, zoals 
over vogels, bloemen en water. Ze 
zijn bedoeld om uit te lenen aan de 
Laarbeekse basisscholen.
Een grote wens van Marjolein is het 
opzetten van een natuurouder cur-
sus, zodat er op elke basisschool een 
of meer ouders natuuractiviteiten 
kunnen begeleiden.
Want IVN wil kinderen vooral laten 
genieten van de natuur! Dank aan 
alle stemmers voor jullie support!

Leskist water

en van yoga tot boxing. De clubleden 
kunnen terecht op drie locaties. 

Uitdagend programma
De BN’ers komen in het begin van het 
nieuwe jaar in actie in de fitnessclub 
en op strandbad Enode. Ze werken 
een fitnessprogramma van 10 weken 
af en hopen hun persoonlijke doel-
stellingen waar te maken. Zoals: fitter 
en vitaler worden, enkele coronaki-
lo’s afvallen, meer spierkracht krijgen. 
Gertjan van der Velde van de Cardo 
Club en Roland Grimberg van Jumbo 
Ton Grimberg gaven een toelichting 
op het uitdagende programma met 
daarbij ook aandacht voor voeding.

Fitnessen en gezond eten
Bij het fitnessprogramma voor de BN-
ers wordt de Jumbo Foodcoach aan-
geboden als hulpmiddel voor het 
kiezen van de juiste voedingsstoffen. 
Dat is een digitale voedingscoach in 
de vorm van een handige app. De 
app is een paar jaar geleden ontwik-
keld voor topsporters en succesvol 
gebleken. De app is al beschikbaar 
gemaakt voor amateursporters zoals 
wielrenners en hardlopers en komt 
ook in beeld voor fitness. Zo wordt 
fitnessen én gezond eten makkelijker 
voor iedereen. 
Heb je belangstelling voor fitnessen, 
ga dan gerust eens kijken bij de Car-
do Sports Club aan de Duivendijk. 
Daar helpen ze jou graag op weg. 
Sportief bewegen met steun en ad-
vies van professionals. Op naar een 
gezonder en vitaler 2021! 

Nu we met elkaar gedwongen worden om meer tijd thuis door te brengen, 
herontdekken we het waardevolle gezelschap van dieren. Honden, kat-
ten, cavia’s, kippen, konijnen maar ook het houden van kooi- en volièrevo-
gels, met een mooi woord avicultuur geheten, staat in de belangstelling.

van jouw vereniging bezoeken en wie 
weet doe jij over een paar jaar met je 
zelfgekweekte vogels mee aan zo’n 
tentoonstelling!
Een volière met vogels kan gewoon 
leuk zijn, maar wie zich erin verdiept 
ontdekt dat vogels houden een we-
reld op zich is. Het mooie van vogels 
houden is dat je dat zo serieus kunt 
doen als bij jou past, maar hoe je het 
ook doet: bij de bond zit je altijd goed.

Bezoek ook eens onze website: www.
nbvv.nl De NBvV zijn wij samen en sa-
men haal je meer plezier uit je vogels.

Voor individuele vragen kunt u terecht 
bij: Vv De Bastaarden
Stan Dielissen, 06-38100151
Lambert van Gelooven, 06-13549286

Leden zijn bereid om weekendwedstrijden online te sponsoren

Sportverenigingen maken amper  
gebruik van online fondsenwerving
Het Nederlandse sportverenigingsleven is door de coronamaatregelen 
niet alleen sportief, maar ook financieel flink getroffen. Opvallend hierbij 
is dat slechts 3% van de clubs momenteel gebruikmaakt van online fond-
senwerving, terwijl leden aangeven wedstrijden online te willen sponso-
ren om zo hun vereniging te steunen. Dit is de conclusie van een anonie-
me peiling onder leden van sportverenigingen, uitgevoerd door het kers-
verse sponsorplatform goal41.nl.

De enquête is halverwege oktober 
2020 afgenomen, net na de extra 
maatregelen van het kabinet. Mid-
dels deze peiling willen de oprichters 
van goal41.nl – de Oosterbeekse 
softwareontwikkelaar Marcel Meijer 
en sociaal ondernemer Michel Kriat-
kow uit Driebergen – leren of zij clubs 
kunnen helpen met hun geheel nieu-
we, laagdrempelige initiatief voor 
online sponsoring. Uit de enquêtere-
sultaten blijkt dat de gezelligheid van 
het clubleven het meest wordt ge-
mist. Daarbij ziet het overgrote deel 
(71%) van de clubleden ook de finan-
ciële gevolgen van COVID-19 terug 
bij hun club, zoals nauwelijks tot 
geen kantineopbrengsten en de 
stopzetting van lidmaatschappen en 
sponsorcontracten. 

De Coronacrisis heeft de sportvereni-
gingen in haar greep en velen probe-
ren hier op creatieve wijze een ant-
woord op te vinden. Zo speelt veel 
jeugd op vriendschappelijke basis 
door binnen hun eigen vereniging en 
verschillende initiatieven moeten de 
clubgeest levendig houden nu het 
clubleven stilligt. Toch blijken veel 
verenigingen minder creatief wan-
neer het om fondsenwerving gaat. 
Het onderzoek van goal41.nl geeft te 
denken… Slechts 3 procent van de 
clubs overweegt namelijk online 
sponsoring als extra bron van inkom-
sten, terwijl hun leden de mogelijk-

heid van online sponsoring met een 
rapportcijfer 7,6 beoordelen. De 
meeste clubs richten hun pijlen voor-
al op lokale sponsors en extra subsi-
dies vanuit de gemeente, aldus de 
enquêteresultaten. 

In de peiling heeft goal41.nl ook zijn 
plan voor online sponsoring getoetst. 
Het idee is heel simpel: laat je voet-
bal-, hockey- of tenniswedstrijd spon-
soren door vrienden, collega’s of fa-
milie met 1 euro per gewonnen punt 
of game. Goed voor de teamspirit en 
laagdrempelig voor de sponsor. Aan-
gezien iedere wedstrijd kan worden 
gesponsord, kan zeker ook met 
vriendschappelijke potjes op de club 
eenvoudig een sponsorbedrag wor-
den opgehaald. 76 procent van de 
clubleden is positief over het idee en 
zes op de tien leden geeft aan zelf ac-
tief mee te willen doen als sponsor, 
deelnemer of beide. Clubs kunnen op 
deze manier tot wel enkele duizen-
den euro's per wedstrijd verdienen. 

De afgelopen weken zijn gebruikt 
om het sponsorplatform goal41.nl 
(www.goal41.nl) op een aantal pun-
ten te verbeteren en het staat nu he-
lemaal klaar. Een klein dozijn proef-
wedstrijden is al gespeeld in de voor-
bereiding. “Nu is het tijd om cluble-
den te helpen hun clubs te helpen”, 
aldus het enthousiaste duo. “Wij dra-
gen graag ons steentje bij”.



ROND DE LINDE week 48 Donderdag 26 november 2020

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

GEZOCHT: oude stal of 
land gezocht voor hobby 
vee. Zeer effectief tegen 
vereenzaming of crimina-
liteit op platteland. Tel 06-
36308130.

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
84797005 / 06-86225759.

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: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

Meer dan 100 modellen  in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerk

Veilig winkelen 
in onze 6000m² showroom

Wij zijn normaal geopend en u heeft bij ons alle ruimte

Corona Update:
Kijk voor onze zeer 
uitgebreide advies 

mogelijkheden thuis of in de 
winkel op www.profita.nl

Wij stellen het op prijs als u 
een afspraak maakt.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 20.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Corona Update:

VARIER fauteuils 
Peel en Kokon 
nu met gratis 
voetenbank

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten
Vers van het land

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14, Gerwen

VERLOREN: maandag 16 
november, zilveren oorbel, 
driehoekig model met klip 
op de Parkstraat-Parkhof en 
bij Bruna. Graag tegen belo-
ning, tel. 06-44383687.

BELONING 250 EURO!
Voor vinder horloge (zwart 
lederen band, ronde klok, 
Chronoschwiss), verloren in 
Nuenen. Bel a.u.b. Igor van 
Hooff, 06-20597378.

BLALAL CACA K FRIDADAD YAYA

20%*

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

www.smoldersschoenen.nl

(*op de gehele collectie alleen op donderdag - vrijdag - zaterdag)

 DAMES FASHION
Toral - Blackstone - M’Jus - Panama Jack - Nero Giardini - Via Vai - DLS sport - 

Red Rag - Maruti - Regarde le Ciel - Laura Vita - Pikolinos - Paul Green - 
Metisse - Bronx - Dwars  - Gabor (shop-in-shop)

DAMES GEMAK
Hartjes - Waldlaufer - Wolky - Ecco - Ara - Piedi Nudi - Hassia - Mephisto - Xsensible- Solidus

HEREN
Floris van Bommel - Australian - Blackstone - van Lier - Panama Jack - Rehab - Mephisto - 

Xsensible - Jenszen - Ecco - Sioux - Nike - PME Legend - Cruij�  - Giorgio - Ecco

PANTOFFELS
niet afgeprijsd

KINDERSCHOENEN OUTLET 
Bunnies € 49,95 en Braqeez € 59,95

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

TE KOOP: droog eiken 
openhaard hout per kuub, 
tel. 06-22704529.
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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

                                            

Johannes Gerardus  Hebing

Na een liefdevol en berustend afscheid en omringd door zijn
gezin is ons pa na een lang en gezond leven vredig ingeslapen.

Zoals hij wenste, is pa thuis overleden.
Dankzij de goede zorgen van dokter Schoenmaker en
 dokter Man, Archipel Thuis en het team van Redbeez.

De familie heeft in besloten kring afscheid genomen.
Dank voor uw medeleven.

Correspondentieadres:
Pieter Dekkersstraat 110, 5671 BD Nuenen

Jan
 Bergh, 19 juli 1922

Nuenen, 17 november 2020

  63 Jaar in de echt verbonden met Josina Hebing-Van de Laar
                 Geldrop, 25 juli 1919     Nuenen, 24 juni 2014
              

 Dag pa                       Berna en Joop
                                       Anja en Wil
                     
Dag opa                    Joost
                                      Ravi, Silla           
              

Berend en Marion
José en Wim

Dag superopa       Eline, Jolijn
                                      Tijn, Isa, Morris
                              

         Janice, Jesse                               
         Guus, Kees

Sam, Joy                                
Senn, Lois

                                            

Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid van Hans in 
besloten kring plaatsvinden.

José de Vries-van Veen
echtgenoot van

Hans de Vries

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, 
delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op een 
bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan 
mijn lieve man, ons pa, onze schoonvader en trotse opa

Hij overleed op 20 november 2020 in de leeftijd van 71 jaar.

Jo van Dijkhof 87, 5672 DA Nuenen

José de Vries-van Veen

Bart en Stefanie
      Jess, Luus, 0 

Guido en Laura
      Liz, Jill

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 november, 18.30 uur: 
Geen viering in Nuenen, wel een ge-
zinsviering in Gerwen.
Zondag 29 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Zondag 29 november 11.00 uur: 
Woord en Communieviering, orgel-
spel, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck. 

Misintenties
Zondag 29 november  om 09.30 uur 
en om 11.00 uur: Paul Perrée; Oscar 
en Fritsje Haffmans - Haan en Ineke 
Haffmans - Kuijpers; Annie Maas - Pij-
nenburg; Frans Teunissen.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakketten!

Kerkhof achter H. Clemenskerk Nue-
nen, 7 t/m 11 dec. gesloten.

Als de weersomstandigheden het 
toelaten zullen in de week van 7 tot 
en met 11 december wederom graf-
monumenten (geen graven) worden 
verwijderd. 
De betreffende grafmonumenten 
zijn van een witte stift voorzien.
Gedurende de ruiming van de graf-
monumenten zal de begraafplaats 
niet voor publiek toegankelijk zijn.

Uiteraard bestaat er voor rechtheb-
benden de mogelijkheid zelf over het 
monument, of een onderdeel daar-
van, te beschikken. Wilt u in dat geval 
contact opnemen met het parochie-
centrum (040-2831210) of met Tini 
Smulders (06-14778939). 
Het parochiecentrum is van maan-
dag tot en met vrijdag te bereiken 
van 09.00 uur tot 12.00 uur. Wilt u bij 
contact dan over de navolgende ge-
gevens beschikken:
volledige naam, geboorte- en overlij-
densdatum, en het grafnummer van 
de overledene.
Deze gegevens kunt u vinden in het 
register in de brievenbus bij ingang 
van de begraafplaats.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 28 november 18.30 uur: ge-
zinsviering met kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zondag 29 november 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 28 november 18.30 uur: Ti-
neke Delhaes - van Dijk.
Zondag 29 november 11.00 uur: Fa-
milie Van Lierop; Dora van Rooij.

Mededeling
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakketten!

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 november 9.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties 
Jan Sleegers; Thijs Migchels.

Mededelingen
Er is dit weekend een extra collecte 
voor de kerstpakketten!

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

Zondag 29 november begint de Ad-
ventstijd, op weg naar Kerstmis. Op 
deze eerste Advent gaat ds. Marlies 
Schulz voor in de dienst. Medewer-
king wordt verleend door leden van 
jongerenkoor Jocanto. U kunt de 
dienst bijwonen als u zich aanmeldt 
via www.pgn-nuenen.nl/aanmel-
ding of via onze Nieuwsbrief. De 
dienst is thuis te volgen via een vi-
deo livestream. De link daarvoor 
staat op de website, evenals een link 
naar de audio livestream (kerk-
dienstgemist.nl) Er wordt een col-
lecte gehouden voor Edukans. Ie-
dereen is van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 26 november. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Silvester, abt; 
gedachtenis van H. Petrus van 
Alexandrië, bisschop en martelaar. 
Vrijdag 27 november. 07.15 uur H. 
Mis, H. Oda, maagd.
Zaterdag 28 november. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 29 november. Eerste zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, kinderzegen. Begin van de 
noveen tot Maria Onbevlekt Ontvan-
gen. Daarna Adventsbezinning. 13.00 
uur Voordracht. 13.45 uur meditatie 
in stilte. 14.15 tweede voordracht. 
15.00 uur Lof met rozenhoedje. 16.00 
uur Einde. 
Maandag 30 november. 18.30 uur H. 
Mis, H. Andreas, apostel; gedachtenis 
van de Advent.
Dinsdag 1 december, 18.30 uur H. 
Mis, Advent.
Woensdag 2 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Bibiana, maagd en martelares; 
gedachtenis van de Advent.

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').

Informatie omtrent    
het vormsel 2021    
Parochie Heilig Kruis Nuenen
Ieder jaar komt in de maand mei de bisschop of de deken naar Nuenen om 
het H. Vormsel toe te dienen. Voor het ontvangen van het vormsel komen 
alle kinderen van groep acht in aanmerking die door het doopsel op weg 
gezet zijn naar een leven als christen. Door dit sacrament worden de vor-
melingen uitgenodigd een eigen keuze te maken om deze weg te blijven 
volgen.

nen en willen helpen)? Kortom, als je 
je vormsel gedaan hebt ben je ster-
ker geworden. 
Hoe we bovenstaande vorm gaan ge-
ven zal dus aan bod komen tijdens 
dit persoonlijke gesprek dat we wil-
len houden in het parochiecentrum 
van de H. Clemenskerk, Park 55. 
Om jou en jouw ouders uit te nodi-
gen voor dit persoonlijke gesprek 
willen we je vragen om ons een mail-
tje te sturen waarin je aangeeft dat je 
graag uitgenodigd wilt worden voor 
dit gesprek. Zodra wij een mailtje van 
jou ontvangen hebben, nemen we 
contact met je op en spreken we sa-
men een datum en tijdstip af. Wil je 
dit mailtje uiterlijk 10 december stu-
ren naar Han Waalen via vormelin-
gen@parochienuenen.nl.

Tijdens het gesprek is een inschrijf-
formulier aanwezig. Indien je dat 
wenst kan de inschrijving direct 
plaatsvinden. Wij vragen een bijdra-
ge in de kosten van € 30,- direct bij de 
inschrijving te voldoen. Indien je nog 
even bedenktijd nodig hebt dan kan 
het inschrijfformulier uiteraard ook 
later ingeleverd worden.
Heb je vooraf al vragen, dan kan je 
ook gebruik maken van het mailadres: 
vormelingen@parochienuenen.nl

Met vriendelijke groet,
Pastores en vormselwerkgroep 

Parochie Heilig Kruis.

Wij als parochie willen betrokken blij-
ven bij deze keuze en daarom lijkt het 
ons zinvol om ons samen hierover te 
bezinnen. Normaal gesproken zou-
den wij jou en jouw ouders uitnodi-
gen voor een informatieavond, om-
dat we denken dat jullie samen een 
keuze maken voor het vormsel. 
Meestal wordt deze informatieavond 
door een groep van ruim tien vorme-
lingen én ouders bezocht. Omdat we, 
gezien de huidige adviezen van het 
RIVM en de overheid, niet met veel 
personen tegelijk bij elkaar willen ko-
men, willen we de toekomstige vor-
melingen in een persoonlijk gesprek, 
samen met de ouders, informeren. 

Tijdens dit persoonlijke gesprek wil-
len wij graag iets vertellen over de 
wijze waarop wij naar het vormsel 
toe werken. Het aardige van de voor-
bereidingen op het vormsel is dat je 
anderen leert kennen en dat je op 
een andere manier naar jezelf kijkt. 
De volgende vragen komen aan bod: 
wat zijn jouw talenten, wat is jouw 
droom (missie), hoe denk je die 
droom te bereiken, wie kan jou daar 
bij helpen, wil je daar wel hulp bij ac-
cepteren of wil je alles zelf doen, kan 
jij anderen helpen (om hun droom te 
bereiken of op een andere manier)? 
En deze vragen kan je vertalen naar 
‘geloven’. Geloof jij in jezelf, in je ei-
gen droom (missie), geloof je in de 
toekomst en in anderen (die jou kun-

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 48 en 49 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Gesprek met 
 de burgemeester op 18-11
• Actiecomité Nuenen-Zuid
• Protestmars 
 Collectief Nuenen-Zuid
• Bezoek aan basisschool 
 ‘Het Mooiste Blauw’
• Soenil Bahadour gaat de straat op
• Nieuw raadslid Maurits 
 Spijkerman (Groen Links)
• Jongerenopvang ‘de Driestroom’
• Ergotherapie bij fysio Kwiek
• Nieuw lunchcafé ‘Beyond’
• Trailer komende comedyserie 
 ‘Brammetje’
• Sinterklaas door de jaren heen

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De commissievergaderingen van 
de gemeenteraad worden op 24-
11, 25-11, 26-11 en 1-12 recht-
streeks door LON TV uitgezonden.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

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

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

Stichting Leergeld bedankt   
alle stemmers
Dank aan iedereen die tijdens de verkiezingen van De RaboClubSupport aktie 
op St. Leergeld Nuenen heeft gestemd .
Met de opbrengst van € 1057,05 kunnen wij weer heel veel kinderen, die aan 
de zijlaan staan, een kans bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, 
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde 
krijgen.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.



ROND DE LINDE week 48 Donderdag 26 november 2020

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 48

Horizontaal: 1 uit naam van 6 guitig 12 echtgenoot 13 stroombron 15 alsmede 
18 rangtelwoord 20 vrouwelijk dier 21 eveneens 23 zangnoot 24 regelmaat 26 egaal 
28 bladader 29 strijdperk 31 pakken 33 kolenemmer 34 ton 36 zoutig vocht 38 rijgsnoer 
41 vorstentitel 43 werkelijk 45 uitroep van vreugde 47 los 49 voorzetsel 51 pasvorm 
52 edelsteen 55 waterverf 58 vervoermiddel 59 keukenkruid 60 dringend 61 keukengerei.

Verticaal: 2 aantekenboek 3 persoon 4 pl. in Noord-Holland 5 troefkaart 7 Ned. voetbalclub 
8 telwoord 9 optreden 10 beddengoed 11 grote uil 14 pl. in Zuid-Holland 16 op grote afstand 
17 divan 18 pl. in Duitsland 19 insect 22 voegwoord 25 uitbouw 26 eenjarig dier 27 mist 
28 plant 30 boom 32 schaakterm 35 rangtelwoord 36 zuil 37 pret 38 durende vijandschap 
39 gelijkspel 40 splitsen 42 trekgat 44 vogelproduct 46 voorzetsel 48 vleesgerecht 
50 aardgordel 53 insect 54 kloosterzuster 56 hoofddeksel 57 streep.

P A A R D K U N D E L

A L S L E S V I A S O M

M A N E G E E E M O T I E

P A A R P O V E R P E R K

E T C P V E N T R E K

R K A L F N V R E K A

R O E K E L O O S

A A K T E M D U P E K

F E L S B E D W M I E

W I E L K E N I A T E S T

A F R I K A T Z W O L L E

S E T O I R D I A T A L

L D E N K B E E L D M

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

Oplossingen wk 47
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

S T E E K S L E U T E L

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.

AMBITIE
APRILGRAP
BABOE
BADGE
BIGOT
CROSSMOTOR
DOOIWATER
DOPJE
DROOM
EDELEN
ELLIPS
ENORM
ETUDE
EXPRES
FACET
FITNESS
HOOGST
HORROR
KATROL
KLOMP
KOTER
NOBEL
PALEISTUIN
PALLETJE
PANTALON
PENDANT
POLIS
POOLS
POORT
SCHOMMEL
SCHROEF
SINTEL
SORBET
SORTEER
SPIONNE
SPORTHART
THUISLAND
TORNMESJE
VERZENBOEK
WRATTEN
ZOEMER
ZONDEBOK

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

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

1 7 5 8
4 2

5 8 3 9 7
2 8 4

6 2
4 8 5

5 1 2 8 6
7 1

1 8 6 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 46, Dhr. / Mw. L. Bredee, Nuenen.
Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN

Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09
www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

The Rosenbergs - Masters of Swing

Livestream concert met release 
nieuwe cd ‘Double Scotch’
Vrijdag 27 november om 20.30 uur presenteren The Masters of Swing 
hun langverwachte album ‘Double Scotch’. De release van deze nieuwe 
cd werd al aangekondigd in het smaakmakende, populaire muziekpro-
gramma Podium Witteman op NPO2, waarin Johnny Rosenberg, Sani 
van Mullem en Mozes Rosenberg op zondag 20 september ‘Badinerie’ 
van Johann Sebastian Bach speelden. Verbluffend verrassend.

met sponsoring of het volledige 
pakket van livestream, sponsoring 
en cd. Na je betaling, log je in op 
LensTV en klik je op de knop in het 
menu ‘live’ om de livestream te star-
ten. Je ontvangt geen livestream 
code. 

Vrijdagavond 27 november om 
20.30 uur. Stochelo Rosenberg 
speelt een aantal nummers mee. 
Schenk jezelf een glas whisky in en 
ga er eens goed voor zitten. Laat je 
verrassen en geniet....

The Rosenbergs maken op het al-
bum ‘Double Scotch’ vanaf de eerste 
noot indruk met virtuoze en 
groovende ‘Jazz Manouche’. Schijn-
baar achteloos en adembenemend 
virtuoos gespeeld. Opzwepende so-
lo’s, een feilloos swingende ritmegi-
taar, verrassende baspartijen en een 
telepathisch samenspel kenmerken 
dit toptrio. De vocale bijdrage van 
crooner Johnny Rosenberg is weer-
galoos. De Masters of Swing zijn al-
tijd inspirerend, non-stop swingend 
met verrassende breaks, synchrone 
lijnen en plagerige, humoristische 
improvisaties die elk optreden tot 
een traktatie maken.

De vermaarde Hongaarse violist 
Roby Lakatos combineert jazz, klas-
siek en Hongaarse Roma muziek en 
de beroemde gitaarvirtuoos Sto-
chelo Rosenberg speelt de interna-
tionaal bekende muziek van Django 
Reinhardt. De samenwerking met 
Roby en Stochelo heeft een top cd 
opgeleverd. “We hadden meteen 
een klik, het was net of we al jaren 
met elkaar spelen!” vertelt Mozes. En 
dat hoor je. ‘Double Scotch’ is een 
hoogstandje in de gypsy jazz! De 
opnamen werden gemaakt in de 
studio van AudioWorkx in Hoog-
eloon en het album wordt uitge-
bracht door Bring out the Best 
(BOTB) in Heerde. 

Dit juweeltje kan niet langer onge-
hoord blijven. Daarom besloot het 
trio tot een livestreaming op Lens-
TV. 

Je kunt het optreden bekijken nadat 
je je op de website van LensTV hebt 
aangemeld. Klik een van de moge-
lijkheden aan: livestream, livestream 

Foto: Peter van Hout / 
Woods Fotografie

Green Friday bij Het Goed

Black Friday? Maak ‘m Groen!
Het Goed, de grootste formule van kringloopwarenhuizen, verwacht dit 
jaar landelijk meer dan 8 miljoen stuks een tweede leven te geven. Hier-
mee wordt ruim 27 miljoen kilo CO2 bespaard. Steeds meer consumenten 
kopen bewust en groen; de aandacht voor circulariteit en duurzaamheid 
groeit. Kringlooporganisatie Het Goed ziet het aantal stuks dat in haar 27 
frisse kringloopwarenhuizen wordt verkocht jaar op jaar toenemen.

Het Goed heeft al ruim 1.250.000 kg 
CO2 bespaard in 2020
Voor Het Goed Nuenen staat de teller 
eind november op 1.250.000 kg CO2-
besparing. Dit is equivalent aan de 
CO2-opname van ruim 171.240 bo-
men, die met elkaar een bos zouden 
vormen ter grootte van ruim 685 
voetbalvelden. Veel mensen zijn zich 
niet bewust hoe groot de impact is 
van het kopen van nieuwe spullen op 
het milieu. Bij het Goed worden al-
leen gebruikte spullen verkocht, 
daardoor zijn er minder nieuwe 
grondstoffen nodig en wordt er geen 
nieuwe CO2-uitstoot veroorzaakt.
TNO heeft in opdracht van Branche-
vereniging Kringloopbedrijven Ne-
derland becijferd dat één kilogram 
hergebruik van spullen één kilogram 
CO2-besparing oplevert. 1=1 dus.
daarom communiceert Het Goed de 
krachtige en tevens confronterende 
groene inhaker op de kortingsacties 
tijdens Black Friday: Green Friday 1=1 

Green Friday als tegenbeweging 
groeit 
Na het succes en de enorme publici-
teit van afgelopen jaar, zet Het Goed 
voor het derde jaar in op Green Fri-
day, hét antwoord op de koopgekte 
van Black Friday. Ook dit jaar zal de 
laatste week van november groen 
kleuren. Vrijdag 27 november zal een 
CO2-besparingscheque worden uit-

gereikt aan de wethouder van de ge-
meente Nuenen. Het Goed benoemt 
hiermee de lokale CO2-besparing en 
wil hierbij ook benadrukken dat dit 
dankzij haar klanten en partners is 
gerealiseerd. Door met elkaar zoveel 
artikelen een tweede leven te geven, 
wordt samen een bijdrage geleverd 
aan een meer duurzame en leefbare 
wereld.
Én goed voorbeeld doet goed volgen. 
Green Friday wordt inmiddels door 
alle 100% kringloopwinkels van de 
Branche Kringloop Nederland (BKN) 
opgepakt en daarmee staat Green Fri-
day definitief op de kalender. Ook 
sluiten steeds meer retailers zich aan 
bij de tegenbeweging en worden 
groene en duurzame alternatieven 
gelanceerd als reactie op Black Friday, 
de drukste shopdag van het jaar.

Samen maken we het groen
Om de boodschap kracht bij te zet-
ten, lanceert Het Goed een ludieke 
doorgeefactie op haar social media-
kanalen. Bijzondere artikelen die 
door volgers kunnen worden door-
gegeven aan bijzondere mensen. En 
daarmee groeit de bewustwording: 
bij elke kilogram aan hergebruikte 
spullen krijg je ‘gratis’ een kilogram 
CO2-besparing. Dat geeft op Green 
Friday een extra goed gevoel. Koop 
bewust en geef herbruikbare spullen 
een tweede leven. Samen laten zien 
dat het anders kan. Samen maken we 
het groen.

Over Het Goed 
Het Goed is een sociale onderneming 
met 27 eigentijdse kringloopwaren-
huizen door heel Nederland. Vanuit 
de missie ‘werk maken door herge-
bruik’, zet Het Goed zich samen met 
gemeenten en andere partners in 
voor een inclusieve en circulaire sa-
menleving. Voor en achter de scher-
men heeft Het Goed ruim 1.300 me-

dewerkers. Dagelijks worden hon-
derden mensen passend werk aan-
geboden en ca. 25.000 stuks een 
tweede leven gegeven. Met haar 
aantrekkelijke, frisse uitstraling, rui-
me aanbod en goede service trekken 
de kringloopwarenhuizen van Het 
Goed meer dan 2 miljoen klanten per 
jaar. Het Goed is PSO-gecertificeerd.

SeniorWeb   
Nuenen    
helpdesk    
op afspraak
Hoewel de situatie rond corona nog 
altijd zorgelijk blijft heeft SeniorWeb 
toch besloten om in te spelen op de 
grote vraag naar hulp die bij hen bin-
nen bleef stromen. De HELPDESK op 
AFSPRAAK is daarom vanaf 23 no-
vember na een korte onderbreking 
van start gegaan en is dus voor ie-
dereen weer beschikbaar.
Er zijn hiertoe twee coronaveilige 
werkplekken ingericht en samen met 
de overige veiligheidsmaatregelen 
kan men u weer helpen met allerlei 
problemen op het gebied van com-
puter, tablet of smartphone.

De werkwijze is als volgt:
• U maakt een afspraak via telefoon-

nummer 06-20390698
• Er wordt dan voor u een afspraak 

met een van de vrijwilligers inge-
pland in een tijdslot op een maan-
dagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur. Mocht de vraag heel hoog op-
lopen, dan kan naast de maandag 
ook een andere ochtend ingepland 
gaan worden.

• U dient op het moment van de af-
spraak uiteraard volledig klachten-
vrij te zijn.

• Bij binnenkomst draagt u een 
mondkapje, zittend op de veilige 
werkplek kunt u dit weer afdoen.

U kunt SeniorWeb ook bereiken op 
www.nuenenactief.nl
Helaas is het nog niet mogelijk om bij 
SeniorWeb Nuenen een klassikale 
cursus te volgen, maar hopelijk kan 
men u met deze helpdesk weer vol-
doende van dienst zijn.
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Helmond eet lokaal
Het coronavirus treft ons allemaal maar 
heeft grote economische gevolgen 
voor onze lokale ondernemers en met 
name de horeca. Daarom lanceren we 
het online platform www.helmondeet-
lokaal.nl. Op deze website kunnen lo-
kale horeca ondernemers hun bestel-
service aanbieden en kunnen de Hel-
monders kennis maken met het fantas-
tische aanbod van de lokale horeca.
De ondernemers zijn de echte trek-
paarden van de lokale economie. Zij 
zorgen voor werkgelegenheid, vervul-
len een sociale functie en zijn onmis-
baar in onze winkelcentra. 
Natuurlijk heb je al de menukaart van 
je favoriete restaurant op je koelkast 
hangen. Maar op www.helmondeetlo-
kaal.nl maak je kennis met meer lokale 
horeca ondernemers die een verras-
send aanbod hebben voor volwasse-
nen en kinderen.
Sinterklaas is in het land en natuurlijk 
mag de gezelligheid niet ontbreken. 
Deze gezelligheid kan je met een aan-
tal klikken gewoon in huis halen. Een 
Sinterklaas high tea, lekkere lunchge-
rechten, zelf je maaltijd samenstellen, 
stamppotjes, stoofpotjes, er is genoeg 
om uit te kiezen. Ook voor cadeau tips 
kan je hier terecht. Wat denk je van 
heerlijke ambachtelijke bierpakketten, 
Sinterklaaschocolade of een eigen Cra-
zy Shake pakket?
Voor deze warme winterdagen en in 
aanloop naar de feestdagen kan je ook 
terecht voor borrelplanken, cocktails, 
(kerst)ontbijtjes, high tea, high wine of 
high beer. Drukke dag achter de rug of 
gewoon geen zin om te koken? Bestel 
dan een van de overheerlijke maaltij-
den, pizza’s en pasta’s. Het aanbod is 
zeer divers. Geen zin om drukke tuin-
centra te bezoeken? Zelfs je kerstboom 
kan je online bestellen. Zo steun je de 
lokale ondernemers en zorg je ervoor 
dat zij ook na deze coronacrisis in ons 
straatbeeld blijven. Blijf de website vol-
gen want het aanbod blijft groeien.
www.helmondeetlokaal.nl en www.
helmondkooptlokaal.nl is voor alle (ho-
reca) ondernemers in Helmond gratis 
toegankelijk en wordt mede mogelijk 
gemaakt door Marvelous, de gemeen-
te Helmond, Helmond Marketing, Wijk-
management en Centrummanage-
ment Helmond Centrum.

Lambertus Concerten presenteert:

Florens Ensemble met   
muziek uit Shakespeares tijd
Op zondagmiddag 29 november treedt het Florens Ensemble op in de 
Pleinzaal van Theater Het Speelhuis, Speelhuisplein 2 in Helmond. Op het 
programma staat muziek uit de tijd van Shakespeare, o.a. van John Dow-
land. Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 8,- tot €12,50.

wekt dit gebruik weer tot leven in dit 
prachtige, gevarieerde programma.
De zelfs in onze tijd nog populaire lie-
deren van John Dowland vormen de 
kern van het programma. Hoe geliefd 
die nog steeds zijn, blijkt ook uit de 
cd ‘Songs from the Labyrinth’, die 
popzanger Sting enkele jaren gele-
den maakte, samen met luitspeler 
Edin Karamazov. Het zijn prachtige 
melodieën die de gevoelens en ge-
dachten van de adel en burgerij uit 
de zestiende eeuw vertolken. Daar-
naast speelt de dulciaan een grote rol 
als virtuoos solo-instrument in de 
composities van de Spaanse Bartolo-
mé de Selma y Salaverde, in zijn tijd 
zelf een gevierd dulciaan-speler, die 
verbonden was aan het aartsherto-
gelijk hof van Innsbruck, Oostenrijk. 

Juist in deze tijd van onzekerheden 
en behoefte aan verbinding zult u dit 
concert van het Florens Ensemble er-
varen als bemoedigend en troostrijk. 
Meer info en reserveren op: www.
lambertusconcerten.nl. Dit concert is 
mede mogelijk gemaakt door het 
Fonds Podiumkunsten.

Het Florens Ensemble speelt onder 
de titel ‘An Instrumental Songbook’ in 
de sfeervolle Pleinzaal van theater 
Het Speelhuis muziek van o.a. John 
Dowland, een grootheid op het ge-
bied van Engelse zestiende-eeuwse 
liederen en luitmuziek. Twee musici 
zijn van Nederlandse bodem: de Hel-
mondse Kim Stockx ontdekte als kind 
haar passie voor de dulciaan (de 
voorloper van de moderne fagot) en 
de blokfluit tijdens haar eerste oplei-
ding in het Kunstkwartier. Als profes-
sional speelt ze nu onder leiding van 
grootheden als Ton Koopman en in 
gerenommeerde orkesten als het Or-
kest van de Achttiende Eeuw. Ook de 
Nederlandse Emma Huijser bespeelt 
de blokfluit, naast de barokharp. De 
derde musicus van het ensemble is 
de Italiaanse organist en klavecinist 
Edoardo Valorz.

In Shakespeares tijd was het in Enge-
land in de mode om verschillende 
soorten muziekinstrumenten te com-
bineren, zoals instrumenten met 
darmsnaren (harp) en metalen snaren 
(klavecimbel). Het Florens Ensemble 

Theater op afstand:

Het Speelhuis     
start met streamen
Je favoriete cabaretier vanaf de bank thuis volgen? Tóch genieten van dat 
prachtige toneelstuk terwijl je in het ziekenhuis ligt? Theater Het Speel-
huis start binnenkort met streaming. Die techniek maakt het voor ie-
dereen, die om wat voor reden dan ook niet naar het theater kan of wil ko-
men, mogelijk om een voorstelling live te volgen op afstand.

Samenwerking
In het realiseren van deze nieuwe 
ontwikkeling trekt het theater op 
met haar vier collega-theaters in 
Zuidoost-Brabant. “We streven er ge-
zamenlijk naar om de inclusiviteit en 
diversiteit te vergroten. Zo ook met 
dit project’’, vertelt Otten. “We willen 
mensen bereiken die nog niet eerder 
bekend zijn geraakt met theater.’’

In de theaterzaal hangen drie vaste 
camera’s, er is één mobiele camera 
en een regiekamer om de streaming 
te verzorgen. De voorstelling wordt 
met toestemming van de artiest op-
genomen en kan vervolgens live 
worden uitgezonden of achteraf be-
schikbaar gesteld worden. “Het pu-
bliek koopt via onze site een V-ticket 
en die geeft toegang tot de (live)op-
name. Het kopen van een ticket 
werkt eigenlijk hetzelfde als nor-
maal’’, legt Otten uit. 

“We hopen dat theater met deze 
techniek nog meer van iedereen 
wordt. Het Speelhuis is niet voor niets 
gebouwd als een transparant thea-
ter: drempelloos en voor iedereen.’’ 
Streaming verlaagt die drempel vol-
gens Otten. “Mensen kunnen eens 
een V-ticket kopen en kijken wat ze 
van theater vinden.’’ Streven is om de 
groep mensen die het theater be-
zoekt te vergroten. “Je gunt iedereen 
die verwondering in het theater.’’
www.theaterspeelhuis.nl

Vanaf volgende week is het zover. 
Dan start Het Speelhuis met het 
streamen van voorstellingen en dus 
met het aanbieden van V-tickets. Dat 
houdt in dat ‘bezoekers’ vanaf hun ei-
gen scherm kunnen meekijken naar 
het podium in de theaterzaal. 

Op vrijdag 27 november staat Dark 
Thoughts - A life changing dance per-
formance van het Kunstkwartier op 
het programma. Ook later in januari 
zijn voor twee voorstellingen van het 
Kunstkwartier - op zondag 17 en zon-
dag 31 januari - V-tickets te koop. 

Streaming is een goed middel om 
meer mensen te bereiken. Via de live-
verbinding wordt het voor veel groe-
pen mogelijk om een voorstelling bui-
ten de theaterzaal tóch te volgen. 
“Denk aan mensen in een verzorgings-
tehuis of mensen die minder mobiel 
zijn’’, aldus Otten. Ook zij zijn met deze 
nieuwe techniek te bereiken. “Zo zor-
gen we voor meer verbinding met de 
stad en het normale leven.’’

En zeker in de huidige tijd biedt strea-
ming opties. Veilig vanuit je luie stoel 
of hangend op de bank kijken, be-
hoort tot de mogelijkheden. “Zo be-
perk je in sommige gevallen het soci-
aal verkeer’’, aldus Otten. En wie ver-
koudheidsklachten heeft, hoeft de 
voorstelling niet meer te missen. “Je 
kunt dan alsnog, veilig vanuit je ei-
gen plek, naar de voorstelling kijken.’’

Nieuws van Cultuur Overdag

randen van de americana worden 
voortdurend opgezocht en af en toe 
flink opgerekt. De stijl is dan ook las-
tig te definiëren, maar met de stem-
men van Bart de Win en Arianne 
Knegt als uitgangspunt is de karakte-
ristieke Tip Jar-sound uit duizenden 
herkenbaar.

Kijk voor meer informatie voor het 
concert en reserveringen op www.
cultuuroverdag.nl De belangstelling 
voor de concertini is groot, wacht 
niet te lang met reserveren.

Rabo ClubSupport: dank voor uw 
stem!
Cultuur Overdag en Cultuur Avond-
uur willen iedereen die op hen heeft 
gestemd hartelijk danken. Met het 
resultaat (€ 571,38) kan óók in tijden 
van covid-19 regelmatig een mooi 
concertino georganiseerd worden.

Van Goghkerkje Intiem presenteert 
zondagmiddag 29 november: 
Tip Jar

Na hun succesvolle concertino in het 
Van Goghkerkje op 1 juni, is Cultuur 
Overdag blij met een nieuw optre-
den van Tip Jar. Het eerste concertino 
is inmiddels uitverkocht, maar er 
staat een tweede gepland, op dezelf-
de middag, aanvang: 16.15 uur.

Muziekblad OOR noemde Tip Jar de 
beste americanaband van Neder-
land. “Een optelsom van echte instru-
menten, songs uit het hart, pakkende 
melodieën en een oprechtheid waar 
je U tegen zegt.” Het Eindhovens Dag-
blad verbaasde zich erover “dat zulke 
authentieke rootsmuziek ‘gewoon’ 
uit Nederland komt”.

Tip Jar neemt het publiek mee aan de 
hand van melodieuze liedjes mee 
over plattelandswegen en achteraf-
straatjes. Ze brengen persoonlijke 
liedjes die al ruim zes jaar met onstui-
mig enthousiasme gespeeld worden 
voor een steeds trouwer publiek. De 

vlnr: Bart de Win, Arianne Knegt en Harry Hendriks. (Fotograaf: Greetje van Son)

VEH: ‘Nee tegen stijgende OZB’ met 135.000 handtekeningen 

Ruim 135.000 handtekeningen 
van bezorgde huiseigenaren
Ruim 135.000 mensen tekenden de petitie van Vereniging Eigen Huis te-
gen extra verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB). In veel 
gemeenten schiet deze belasting volgend jaar omhoog omdat de jeugd- 
en oudenzorg (Wmo) forse begrotingstekorten oplevert.

lage gemeentelijke woonlasten. OZB-
opbrengsten gebruiken om begro-
tingstekorten weg te werken hoort 
daar niet bij.”
Vereniging Eigen Huis vindt het prin-
cipieel onjuist dat huiseigenaren 
moeten opdraaien voor tekorten 
voor brede maatschappelijke voor-
zieningen als de jeugd- en ouderen-
zorg. Gemeenten die door de hoge 
kosten van deze zorgtaken tegen een 
gat in de begroting oplopen kunnen 
maar twee dingen doen: bezuinigen 
op voorzieningen of de OZB verho-
gen. Karsten Klein: “Omdat het eerste 
vaak in beperkte mate mogelijk is, 
wordt de belastingverhoging vaak 
onvermijdelijk. Vooral huiseigenaren 
met een bescheiden inkomen kun-
nen deze jaarlijkse lastenstijging 
steeds moeilijker betalen”. In berich-
ten over vaak forse OZB-verhogingen, 
soms wel met 25%, worden de twee 
zorgtaken steevast als hoofdoorzaak 
genoemd.

”Deze petitie laat zien dat veel men-
sen het ronduit oneerlijk vinden om 
de kosten voor brede maatschappe-
lijke voorzieningen eenzijdig te laten 
betalen door mensen met een eigen 
huis” zegt Karsten Klein, directeur Be-
langenbehartiging bij Vereniging Ei-
gen Huis. Hij overhandigde de petitie 
onlangs aan Tweede Kamerleden Juli-
us Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis 
(VVD).
Vereniging Eigen Huis wil dat het ka-
binet met extra geld voor gemeenten 
voorkomt dat de hoge kosten van 
wettelijke zorgtaken voor ouderen en 
jongeren worden betaald door huis-
eigenaren.
Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor 
het CDA: “Gemeenten moeten vol-
doende middelen krijgen om de ta-
ken van het Rijk uit te voeren en niet 
worden genoodzaakt om daarvoor 
de lokale belastingen te verhogen.”
Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid 
voor de VVD: Wij maken ons hard voor 

Overhandiging petitie met vlnr Julius Terpstra (CDA), Daniel Koerhuis (VVD) en Karsten 
Klein, directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis. (Foto: Valerie Kuypers)

Wereld Toilet Dag: 
wat Nederlanders 
kunnen doen voor 
schoon water
Op 19 november was het Wereld Toilet 
Dag. Op deze dag wordt wereldwijd 
aandacht gevraagd voor goede sani-
taire voorzieningen. Iedereen kan bij-
dragen aan schoon water, ook in Ne-
derland. De waterschappen roepen op 
om alleen ‘de 3 p’s’ door de wc te spoe-
len: poep, plas en (wc-)papier.
Met de campagne Waterbazen bedan-
ken de waterschappen Nederlanders 
die al bijdragen aan schoon en vol-
doende water. Door bijvoorbeeld 
geen vochtige doekjes, tampons, verf, 
chemische middelen, medicijnen of 
frituurvet door de wc of gootsteen te 
spoelen. Deze materialen zijn moeilijk 
uit rioolwater te zuiveren en kunnen 
zorgen voor verstoppingen in de riole-
ring of bij gemalen.
In Nederland zijn gemeenten verant-
woordelijk voor het rioolstelsel en wa-
terschappen voor het zuiveren van ri-
oolwater. Het water dat via gootste-
nen, doucheputjes en toiletten wordt 
weggespoeld, komt uiteindelijk te-
recht bij 1 van de 318 rioolwaterzuive-
ringsinstallaties. Jaarlijks zuiveren de 
waterschappen bijna 2 miljard m3 ri-
oolwater, zodat het weer terug kan 
naar de rivieren. Uit het rioolwater 
winnen de waterschappen bovendien 
energie en grondstoffen terug, zoals 
fosfaat, cellulose, bioplastic en bio-
massa en ook gezuiverd water voor 
hergebruik.
Gesteund door de Verenigde Naties 
wordt op Wereld Toilet Dag aandacht 
gevraagd voor goede sanitaire voor-
zieningen. Wereldwijd beschikken 2,4 
miljard mensen niet over normale sa-
nitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven 
800.000 jonge kinderen aan diarree. 
Dat zijn per dag 2.200 kinderen, zo’n 
70 volle schoolklassen. 
Meer tips om bij te dragen aan schoon 
en voldoende water zijn te vinden op: 
waterschappen.nl/waterbazen
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Elke zondag open
van 10-17 uur
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INGEPAKT!

Coppelmans is dé 
kerstbomen specialist
Keuze uit ruim 100 verschillende 
kunstbomen! Breed aanbod echte bomen. 
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Amaryllis
Of Hippeastrum 
in pot. Diverse kleu-
ren. Excl. sierpot. 
3.79

2.99Helleborus
Of kerstroos, is 
winterhard. In 
17cm-pot. Excl. 
sierpot. 9.99

7.99

Nordmann 
den
Gezaagd, 
tussen 
130-150cm.

Bezoek onze inspirerende

Hyacint
Diverse kleuren, 
in 9cm-pot. 
0.95 p.st. 

Grote Kerstster
4-6 bloemschermen, 
in 12cm-pot. 
Excl. sierpot. 3.99

rood, roze en witrood, roze en wit
Verkrijgbaar in

Alle plaids nu
20% KORTING

Kamerplanten

30% 
KORTING
Geldig van 25 t/m 29 november 2020. M.u.v. aanbiedingen.

Koopavond v.a. 
30nov. open tot 
20 uur
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