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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

Neva 
Ensemble 
dit jaar 
anders

Nuenen blijft  
samenwerken
met 
Sjors Sportief & 
Sjors Creatief

Black Friday 
werd 
Green Friday 
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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?

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

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

Grote kerst-
ster
4-6 bloem schermen, 

in 12cm-pot. 

Excl. sierpot. 

3.99

1.99

Bezoek onze 
kerstshow!

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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€ 179
€ 199

www.josmartens.nl    0499-423131

STIHL MS 170
30cm

Onze kerstballenpagina voor de lokale horeca

Plaats je @home kerstmenu 
gratis in Rond de Linde
Al jaren is het traditie dat Rond de Linde in haar speciale kerstuitgave, on-
dernemers en particulieren in de gelegenheid stelt een kerstbal te kopen, 
waarin een speciale kerstwens geschreven kan worden. Dit jaar wijken we 
- door de coronacrisis - voor een keer af van deze traditie: We doen het een 
jaartje anders.

maat van 115 mm breed en 130 mm 
hoog (staand). 
Wil je dat jouw restaurant ook op de-
ze pagina genoemd wordt? Stuur dan 
vóór 14 december je advertentie 
voor de feestdagen in het juiste for-
maat met menu, prijzen, je bezorg-, 
afhaalmomenten en/of bedankje naar 
je klanten toe, in een PDF bestand 
naar: drij.mes@iae.nl o.v.v. @home
dan zullen wij jouw eigen kerstadver-
tentie in week 51 plaatsen (17 dec.). 
Let wel op: vol = vol.

Tijdens deze feestdagen stellen we 
onze twee kerstpagina’s gratis ter 
beschikking aan de horecaonder-
nemers in het bezorggebied van 
Rond de Linde, die noodgedwon-
gen hun deuren nog steeds geslo-
ten moeten houden en die met de 
feestdagen gerechten verkopen 
voor thuis (@home).

Wij plaatsen je menu en je bezorg- 
en/of afhaaltijden op onze speciale 
kerstpagina in een advertentiefor-
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Kerstpakketten-
actie anders
In plaats van de Kerstpakkettenactie 
‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ is er 
op zaterdag 12 december een in-
zameling voor de Voedselbank 
Nuenen.

De Kerstpakkettenactie zoals die af-
gelopen jaren met succes werd ge-
houden, is dit jaar niet uitvoerbaar 
door de beperkingen van nu. Helaas.

Voedselbank Nuenen zal in een aan-
tal supermarkten waaronder Albert 
Heijn, Jumbo Ton Grimberg en Jan 
Linders  lang houdbare  producten 
inzamelen om  de voorraden voor de 
komende, en misschien wel lange 
winter weer aan te vullen. Een toene-
mend aantal gezinnen moet daar 
door de verslechterende economie 
gebruik van maken. Zo bereiken we 
toch een deel van onze doelgroep.

We hopen, zoals ieder jaar op de gul-
heid van de Nuenenaren. Als u niet 
naar de supermarkt gaat, zijn ook gif-
ten welkom. Contant op 12 decem-
ber in de supermarkt of op rekening-
nummer: NL43 RABO 0101383584 
t.n.v. Voedselbank Nuenen.

Voor meer informatie
Klara Jansen, 
tel. 040-2833434 / 
06-13045453, 
k.jansenboshuizen@onsnet.nu 
en Joop Kerssen, tel. 040-2833968, 
joop.kerssen@onsnet.nu.

Biokracht  bestaat 
5 december 5 jaar
Terugkijkend op 5 jaar Bio-Kracht kunnen we zeggen dat we dynamisch 
zijn. Wat begon als Bio-Lekkers, op zaterdag in een grote ‘witte markt-
tent’ op het Van Goghplein, is uitgegroeid tot de volwaardige biologische 
winkel Bio-Kracht, met een groot assortiment biologische producten én 
leuke cadeauartikelen, aan de Parkstraat 3F in Nuenen.

waardoor Wil’s haverkoek en Wil’s ap-
pelplaatkoek en verschillende van 
haar soepen nog steeds te verkrijgen 
zijn bij Bio-Kracht. Wij én onze klanten 
zijn je daar dankbaar voor Wil!

Het laatste jaar weten steeds meer 
mensen Bio-Kracht te vinden waar-
door het werk te veel werd voor ons 
tweeën. Al brainstormend wie we 
zouden kunnen benaderen om ons 
team te komen versterken, kwamen 
we uit op Wendy Vermeulen - ten 
Wolde, de dochter van Maria. Wendy 
hielp ons al regelmatig en we wisten 
dat ze het helemaal naar haar zin 
heeft in de winkel. Dat ze haar baan 
in de zorg op zou zeggen om bij ons 
te komen werken, hadden we niet 
durven dromen maar…. Dat deed ze 
wel! Waar onze zus Anita van Rooij 
ons regelmatig vrijwillig komt hel-
pen, versterkt Wendy vanaf 1 decem-
ber helemaal officieel ons team. Wel-
kom Wendy! Wij zijn heel blij met de 
keuze die je gemaakt hebt.

Al met al zijn wij, de zussen Maria en 
Hannie van de Wetering, best trots op 
wat we in de afgelopen 5 jaar neerge-
zet hebben en we hebben zin in de 
komende 5 jaar! Door de coronatijd 
kunnen we ons 5-jarig bestaan he-
laas niet met een hapje en drankje 

Tijdens het eerste jaar op de markt 
ontmoetten we Wil Woerdenbach. 
Met z’n drieën hebben we toen de 
spannende stap gezet om in een eco-
nomisch lastige tijd, een biologische 
winkel met lunchroom te beginnen. 
Naast biologische producten ver-
kochten we in het begin ook tweede-
hands spulletjes. 
Toen na twee jaar het winkeltje van 
Richard en Ton ‘de Stille Kracht’ stop-
te, hebben we het roer omgegooid. 
Van de lunchroom is alleen de grote 
tafel behouden en de tweedehands 
spullen zijn vervangen door mooie 
edelstenen, lampen, sieraden, etheri-
sche oliën, boeken, ansichtkaarten 
en andere artikelen die bij de Stille 
Kracht te koop waren. Nog steeds 
wordt ons assortiment uitgebreid 
met mooie cadeauartikelen; loop ge-
rust eens binnen om rond te neuzen.

Vorig najaar nam Wil de moeilijke be-
slissing om een andere weg in te slaan 
en hebben we afscheid van haar ge-
nomen. Op deze plaats willen we haar 
heel Hartelijk Danken voor alle inzet 
die het gevergd heeft om een bedrijf 
vanuit het niets mee op te bouwen. 
Wil maakte altijd lekkere soep en on-
der andere glutenvrije appelplaat-
koek en haverkoeken. Ze heeft ons 
geleerd om haar gerechten te maken 

vieren omdat het dan al 
snel veel te druk zou 
zijn. Wél gaan we op 5 
december aan alle 
klanten die meer dan 
€ 25,- besteden een 
leuke drinkfles van 
450 ml. cadeau doen.

En uiteraard krijgen 
onze wekelijkse vaste 
klanten er sowieso 
een. Want zonder jul-
lie, zouden wij er niet 
zijn! 

Dank aan iedereen die ons bestaan 
mogelijk maakt.
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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:

Heeft de Sint uw huis dit jaar een bezoekje 
gebracht? Dan zit u misschien met dozen 
en tempex, een hele vracht. Weet dat u dit 
afval gratis kunt brengen bij de milieustraat. 
Dat geeft u lekker snel een opgeruimd 
resultaat.  HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

      

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

COMMISSIE- EN    
RAADSVERGADERING
De vergaderingen zijn live te volgen via www.nuenen.nl/
gemeenteraad en het LON
1 december 2020 Commissie Ruimte - Extra
• Nota hoger bouwen
• Kader grondprijzen en exploitatiebijdrage 2021

10 december 2020 Raadsvergadering
Onderwerpen o.a.
• Ontsluiting Nuenen West
• Nota hoger bouwen
• Verduurzaming Klooster
• Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

ONTSLUITING NUENEN WEST
Er komt een nieuw bestemmingsplan voor het plan Nue-
nen West uit 2008. We willen dat in de eerste helft van 
2021 vaststellen. Daarin wordt ook vastgelegd hoe we 

omgaan met het verkeer. Zowel binnen de wijk, als de wijk 
uit, dus met een passende oplossing voor de ontsluiting. 

Het is een complex vraagstuk, met veel en erg betrokken 
belanghebbenden. We hebben in verschillende sessies 
met alle partijen gesproken. Er was ruimte om ideeën in 
te brengen, in aanvulling op oplossingsrichtingen die al 
bedacht zijn. Met betrokkenen hebben we het draagvlak 
voor mogelijke oplossingen verkend en de argumenten 
bekeken. Vervolgens hebben we mogelijke oplossingen 
laten doorrekenen. De e¦ ecten voor leefbaarheid en ver-
keersveiligheid zijn voor alle varianten beschreven. Het 
resultaat is vervolgens weergegeven in een raadsvoorstel 
dat op 10 december in de raadsvergadering wordt bespro-
ken.

Er is veel te doen over dit vraagstuk. Wilt u meer weten? 
Wat zijn de voorstellen en wat niet? Wat is onderzocht en 
welke afwegingen worden er nog meer gemaakt? Kijk dan 
op www.nuenen.nl/dialoog-verkeersontsluiting-nuenen-
west
U vindt daar onder andere de FAQ’s, de veelgestelde vra-
gen (en antwoorden), verslagen van de dialoogsessies met 
belanghebbenden en onderzoeksrapporten.

VERLENGEN    
PARKEERONTHEFFING
Verleng uw parkeeronthe�  ng blauwe zone op tijd
Woont u in de blauwe zone van Nuenen en beschikt u over 
een parkeeronthe©  ng? Dan moet u wellicht uw huidige 
onthe©  ng verlengen. Een onthe©  ng voor de blauwe 
zone in het centrum van Nuenen is namelijk twee jaar 
geldig, en wordt niet automatisch verlengd. Indien u een 
onthe©  ng heeft voor de periode 2019 – 2020, dan kunt 
u uw onthe©  ng gebruiken tot 31-12-2020. Voor het aan-
vragen of verlengen van een parkeeronthe©  ng gaat u naar 
www.nuenen.nl/parkeren-in-de-blauwe-zone. 
Daar kunt u klikken op de button ‘onthe©  ng aanvragen’ 
en vervolgens het formulier invullen. Ook vindt u daar 
meer informatie over (het aanvragen van een onthe©  ng 
voor) de blauwe zone.

NL-ALERT CONTROLEBERICHT
Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid 
een NL-Alert controlebericht uit in 
heel Nederland. Het NL-Alert contro-
lebericht ontvang je op je mobiel. Zo 
kun jij ervaren hoe het is om een NL-
Alert te ontvangen. Let op: het NL-
Alert controlebericht kan luid binnen-
komen als je een koptelefoon of 
oordopjes gebruikt.

Een giftige rookwolk. Een terroristi-
sche aanslag. Een grote natuurbrand in een wandelgebied. 
Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodza-
kelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is belang-
rijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moe-
ten zijn en in actie moeten komen wanneer zij een NL-Alert 
ontvangen. 

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet 
doen en waar je meer informatie kunt vinden. Negen op 
de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een 
NL-Alert direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot 
actie. NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. 
Zo werden vorig jaar 174 NL-Alerts uitgezonden, in 2013 
waren dit er 33. Op 14 december 2012 werd NL-Alert voor 
het eerst ingezet bij een brand in het Groningse Tolbert. 
Sindsdien zijn er ruim 899 NL-Alerts uitgezonden bij on-
geveer 450 incidenten.  
Dus zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in 
actie en help anderen.
NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclame-
schermen en digitale reisinformatieschermen in het open-
baar vervoer.  

MANTELZORG VRIENDELIJK 
WERKGEVERSCHAP
Op dinsdag 1 december heeft wethouder Ralf Stultiëns het 
predikaat ‘Mantelzorg Vriendelijk Werkgeverschap’ mogen 
uitreiken aan Tim Haentjes, vestigingsmanager van super-
markt Jan Linders Nuenen. Dit fi liaal is daarmee de tweede 
supermarkt van Nederland, en tevens het eerste bedrijf in 
Nuenen met de erkenning. Enkel de organisaties ‘Gemeen-
te Nuenen’ en ‘LEV Nuenen’ gingen de grootgrutter voor.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• de helft van de vouchers vergeven is;
• kleine energiebesparende maatrege-

len een klein maar fi jn verschil maken;
• goede isolatie van je huis, je gasver-

bruik kan halveren;
• je door isolatie blij wordt van extra 

comfort en een lagere maandlast;
• isolatie in stilte altijd zijn werk doet, 

zomer en winter.
Bron: www.milieucentraal  
Ook interessant: www.iedereendoetwat.nl 
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Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download de 
app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl 
 
 
CORONA – MONDKAPJE VERPLICHT VANAF 1 DECEMBER 
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Er komt een nieuw bestemmingsplan voor het plan Nuenen West uit 2008. We willen dat in 
de eerste helft van 2021 vaststellen. Daarin wordt ook vastgelegd hoe we omgaan met het 
verkeer. Zowel binnen de wijk, als de wijk uit, dus met een passende oplossing voor de 
ontsluiting.  
 
Het is een complex vraagstuk, met veel en erg betrokken belanghebbenden. We hebben in 
verschillende sessies met alle partijen gesproken. Er was ruimte om ideeën in te brengen, in 
aanvulling op oplossingsrichtingen die al bedacht zijn. Met betrokkenen hebben we het 
draagvlak voor mogelijke oplossingen verkend en de argumenten bekeken. Vervolgens 
hebben we mogelijke oplossingen laten doorrekenen. De effecten voor leefbaarheid en 
verkeersveiligheid zijn voor alle varianten beschreven. Het resultaat is vervolgens 
weergegeven in een raadsvoorstel dat op 10 december in de raadsvergadering wordt 
besproken. 
 
Er is veel te doen over dit vraagstuk. Wilt u meer weten? Wat zijn de voorstellen en wat niet? 
Wat is onderzocht en welke afwegingen worden er nog meer gemaakt? Kijk dan op 
www.nuenen.nl/dialoog-verkeersontsluiting-nuenen-west 
U vindt daar onder andere de FAQ’s, de veelgestelde vragen (en antwoorden), verslagen 
van de dialoogsessies met belanghebbenden en onderzoeksrapporten. 
 
 
VERLENGEN PARKEERONTHEFFING 
Verleng uw parkeerontheffing blauwe zone op tijd 
Woont u in de blauwe zone van Nuenen en beschikt u over een parkeerontheffing? Dan 
moet u wellicht uw huidige ontheffing verlengen. Een ontheffing voor de blauwe zone in het 
centrum van Nuenen is namelijk twee jaar geldig, en wordt niet automatisch verlengd. Indien 
u een ontheffing heeft voor de periode 2019 – 2020, dan kunt u uw ontheffing gebruiken tot 
31-12-2020. Voor het aanvragen of verlengen van een parkeerontheffing gaat u naar 
www.nuenen.nl/parkeren-in-de-blauwe-zone. Daar kunt u klikken op de button ‘ontheffing 
aanvragen’ en vervolgens het formulier invullen. Ook vindt u daar meer informatie over (het 
aanvragen van een ontheffing voor) de blauwe zone. 
 
 
NL-ALERT CONTROLEBERICHT 
Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-
Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert 
controlebericht ontvang je op je mobiel. Zo kun jij ervaren hoe het is 
om een NL-Alert te ontvangen. Let op: het NL-Alert controlebericht 
kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt. 
 
Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote 
natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij 
direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. 
Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert 
moeten zijn en in actie moeten komen wanneer zij een NL-Alert 
ontvangen.  
 
In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie 
kunt vinden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NL-Alert 
direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot actie. NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij 
noodsituaties. Zo werden vorig jaar 174 NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren dit er 33. Op 
14 december 2012 werd NL-Alert voor het eerst ingezet bij een brand in het Groningse 
Tolbert. Sindsdien zijn er ruim 899 NL-Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten.   
Dus zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. 

 3 

NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale 
reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.   
 
 
MANTELZORG VRIENDELIJK WERKGEVERSCHAP 
Op dinsdag 1 december heeft wethouder Ralf Stultiëns het 
predikaat ‘Mantelzorg Vriendelijk Werkgeverschap’ mogen 
uitreiken aan Tim Haentjes, vestigingsmanager van supermarkt 
Jan Linders Nuenen. Dit filiaal is daarmee de tweede supermarkt 
van Nederland, en tevens het eerste bedrijf in Nuenen met de 
erkenning. Enkel de organisaties ‘Gemeente Nuenen’ en ‘LEV 
Nuenen’ gingen de grootgrutter voor. 
 
 
CO2-WEETJE 
Wist je dat : 

• de helft van de vouchers vergeven is; 
• kleine energiebesparende maatregelen een klein maar fijn verschil 

maken; 
• goede isolatie van je huis, je gasverbruik kan halveren; 
• je door isolatie blij wordt van extra comfort en een lagere maandlast; 
• isolatie in stilte altijd zijn werk doet, zomer en winter. 

Bron : www.milieucentraal  Ook interessant : www.iedereendoetwat.nl  
 
 
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN 
Orange the World is een internationale campagne van de 
Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. 
Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht en een 
speciale vlag gehesen. De aan wethouder Ralf Stultiëns 
overhandigde vlag is vorige week op 25 november bij het 
gemeentehuis gehesen. 
 
 
DONKERE DAGEN OFFENSIEF 
Wat voor impact heeft een woninginbraak op de slachtoffers? 
Inbraken: voor de politie hebben ze hoge prioriteit vanwege de grote impact op de 
slachtoffers. Er is meestal fysieke schade, maar vaak is de emotionele schade nog groter. 
Deze week daarom het verhaal van een slachtoffer van woninginbraak.  
 
Mijn vrouw ontdekte de inbraak. De achterdeur is niet meer op slot. Er staat een laatje open. 
Mobiele telefoons, bankpasjes en autosleutels zijn weg. Er liggen allemaal spullen in de tuin: 
jassen, SIM-kaarten, portemonnees zonder geld. Er schiet van alles door je hoofd: “We 
waren toch thuis? We lagen gewoon te slapen!” De gedachte dat er mensen onderaan je 
trap hebben gestaan, terwijl je gewoon in je bed lag, dat is heel vreemd. Eerst realiseer je je 
nog niet goed wat het betekent. Als politie, recherche en de slotenmaker weg zijn, word je 
heel boos: “Als ik wakker was geworden, wat had ik dan gedaan?” Pas als er een inbraak is 
gebeurd dan gaan mensen maatregelen nemen. Mensen gaan beter opletten en gaan eigen 
spullen in huis verstoppen. Als er nog nooit bij je is ingebroken, sta je er onvoldoende bij stil. 
Wees daarom preventief alert en neem, voordat het te laat 
is, maatregelen! 
 
 
ONLINE ENQUETE OVER KWALITEITEN NUENEN 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan
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Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Pisang Goreng 4 st.

Sate kip 2 st.

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

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

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Kip knoflook speciaal

18,95

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

Parkstraat 10a
www.slijterijvanlieshout.nl

Tel: 040 - 283 16 65

Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 

bruisend nieuwjaar!
Ook voor mooie 

cadeauverpakkingen of 
kerstpakketten kunt u 

bij ons terecht!

Gorter
Jonge Jenever 1lt.  €11,50

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

Grants 
Scotch whisky 0,7lt. €12,50

Cointreau
Triple Sec 0,7lt.    €19,95

Jägermeister
Met zakflacon 0,7lt. €16,95

Fonseca Bin No. 27
Reserve Port            €13,95

Glenfiddich 12y  
Single malt

+ 2 glaasjes 0,7lt.   €33,95

Bernard Massard
Brut, Demi-sec of Rosé

Per fles                  €10,95
Kopke 10 years old

Tawny port 
per fles       €17,50

Om de drukte te spreiden 
vraag ik u om op tijd uw 

inkopen te doen!

Acties geldig van 3 dec. t/m 31 dec. 

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*
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Stimuleringsproject laat kinderen laagdrempelig    
kennismaken met sport en cultuur

Nuenen blijft     
samenwerken met    
Sjors Sportief & Sjors Creatief
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in de ge-
meente Nuenen. Die twee zijn de boegbeelden van het gelijknamige 
sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2014 van start ging. Het pro-
ject maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en 
vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen en cultuur-
instellingen in Nuenen. 

land heeft de Sjors-formule zich al 
bewezen. Een gebruiksvriendelijk 
digitaal inschrijfsysteem zorgt er-
voor dat kinderen zich heel eenvou-
dig - en vaak gratis - kunnen inschrij-
ven voor proeflessen bij een sport-
vereniging of cultuurinstelling. Te-
gelijkertijd biedt het de aanbieders 
van sport en cultuur een uitgelezen 
kans om nieuwe, jonge leden aan 
zich te binden.

Proeflessen en activiteiten 
aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van 
het schooljaar gepresenteerd in het 
Sjorsboekje, dat leerlingen van 
groep 1 tot en met 8 van alle basis-
scholen in Nuenen ontvangen. “Om 
de kinderen een zo veelzijdig moge-
lijk aanbod te bieden, roepen we 
sportverenigingen en cultuurinstel-
lingen op om zich bij dit mooie pro-
ject aan te sluiten”, aldus Driessen. 
“Op de website www.sjorssportief.nl 
kunnen aanbieders hun proeflessen 
en activiteiten heel eenvoudig aan-
melden. Hopelijk doen ze dat de ko-
mende weken massaal, zodat we dit 
project met elkaar tot een groot suc-
ces kunnen maken.”

Dansen, hockey, judo, turnen, bok-
sen… Dankzij Sjors Sportief kunnen 
basisschoolleerlingen in Nuenen 
sinds 2014 vrijblijvend ontdekken 
welke sport het beste bij ze past. 
Ook kunnen ze hun creatieve talen-
ten leren kennen, maar dan met 
Sjors Creatief. Aan zijn hand kunnen 
kinderen zich namelijk inschrijven 
voor onder andere proeflessen teke-
nen, schilderen, koken en muziek 
maken.

Kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn 
een initiatief van de gemeente Nue-
nen in samenwerking met de regio-
nale sportverenigingen, cultuuror-
ganisaties en andere activiteiten-
aanbieders, vertelt Michelle Dries-
sen, combinatiefunctionaris bij de 
gemeente Nuenen. “Als gemeente 
vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk kinderen kennis kunnen 
maken met sport en cultuur. Sjors 
maakt het voor basisschoolleerlin-
gen mogelijk om het veelzijdige 
aanbod aan sport- en cultuuractivi-
teiten in onze gemeente te ontdek-
ken. Zónder dat ze daarbij meteen 
ergens lid hoeven te worden.”

De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Neder-

Stimuleringsproject laat kinderen laagdrempelig    

Nuenen blijft     
samenwerken met    

NUENEN

Droogtehulp voor Namibië
Misschien kijkt u de serie: ‘Ondersteboven van Afrika’ en is u opgevallen 
dat in de uitzending over Namibië, de grote droogte zichtbaar was. De af-
gelopen twee jaren is er weinig regen gevallen en in het zuidwesten van 
Namibië vrijwel niets. Dit is rampzalig voor de inkomsten van de boeren 
daar. Hun grootvee is reeds gestorven. Alleen kleinvee, zoals geiten en 
schapen, heeft men voor een gedeelte kunnen behouden. Maar daarbij is 
een ander probleem om de hoek komen kijken. Het schapenras dat daar 
kan overleven, is het karakoelschaap. Een ras dat bekend staat om hun 
prachtige, sterke vacht met wollige krulletjes, het wordt voornamelijk 
naar Denemarken geëxporteerd. Doordat de grenzen i.v.m. Covid-19 
voor export gesloten zijn, zitten de boeren daar zonder inkomsten. Hun 
grootvee is al dood en nu geen export. 

voortouw genomen en bekijkt met 
diverse instanties wat de mogelijkhe-
den kunnen zijn. Want de klimaatver-
andering zal in het Zuidwesten hard 
toeslaan.
Door deze acties heeft CTN geld be-
schikbaar gesteld waardoor andere 
projecten even naar achteren zijn ge-
schoven. We gaan hard aan de slag 
om onze kas aan te vullen. We doen 
dat o.a. met verkoop van sieraden. 
Eind van de week is onze webshop: 
www.connectedtonamibia/sieraden 
in de lucht waar sieraden van zoet-
waterparels, edelstenen en andere 
kralen, armbanden en oorbellen te 
koop zijn.

Een donatie is zeer welkom IBAN: 
NL42INGB0005219398 t.n.v. Connec-
ted to Namibia-Nuenen.

Connected to Namibia werkt veel sa-
men met de Boerenverenigingen al-
daar mede omdat zij voor onze pro-
jecten gratis veel hand- en spandien-
sten verrichten. Nu hebben ze CTN 
gevraagd of wij niet de boeren in het 
Zuidwesten kunnen helpen. In eerste 
instantie hebben we voor de nodige 
financiën bij scholen gezorgd zodat 
alle eindexamenkandidaten hun exa-
men kunnen maken. Dus deze zorg 
hebben de ouders niet gehad. Tekst 
uit een bedankbrief: een pa heeft ge-
huild als een klein kind. ”Sy dank-
baarheid voltooi die sirkel van 
gesindheid waarmee ons donaties 
ontvang.”

Doordat het kleinvee, door gebrek 
aan voedsel, van 1,6 miljoen naar 
250.000 stuks daalde, kregen de boe-
ren grote financiële maar ook geeste-
lijke problemen: hoe nu verder met 
het bedrijf wat ze jaren, dikwijls van 
vader op zoon, hebben opgebouwd. 
CTN heeft 200.000 Namibische dollar 
(koers 1 euro = 18 N$) beschikbaar 
gesteld om voer te kunnen kopen 
voor een periode van minstens 2 
maanden. 77 Ton luzerne (voedzaam 
gras) is door de boeren van andere 
streken daar naartoe gereden. Voor 
de 10 daar wonende gezinnen is 
70.000 Nam $ beschikbaar gesteld 
om de komende tijd bij Agra (=onze 
boerenbond) eten te kunnen kopen.
Voor deze gezinnen is de droogte-
hulp een stimulans om verder te 
gaan en ook om nieuwe wegen te 
zoeken om hun bedrijf te kunnen 
voortzetten. De voorzitter van al de 
Boerenverenigingen heeft hierin het 

Sieraden voor Namibië

een sterke vrouw
zij kiest zorgvuldig wol en linnen
maar in de dienst van woord en zinnen
zijn naald en garen meestal binnen
om kledingstukken steeds opnieuw te winnen
geduldig om de stilte hier te spinnen
er is geen eind aan het beginnen
hoe moet de sterke vrouw zich gaan bezinnen
de dichter zal het hier verzinnen
zijn eigen woordkunst overwinnen.

Klaas de Graaff

25-Jarig jubileum bij BCL
Ook in deze tweede (gedeeltelijke) lockdown zijn de activiteiten van veel 
sportverenigingen fors teruggelopen. Sommige verenigingen liggen 
zelfs helemaal stil. BCL is ‘beperkt geopend’: de jeugd mag ‘gewoon’ spe-
len en de senioren mogen alleen singlepartijen spelen. Geen sociaal sa-
menzijn, geen kantine, geen training en geen nevenactiviteiten. Vanwe-
ge het gemis is het belangrijk dat hét medium dat de leden nog bindt ge-
woon verschijnt, zowel in print als digitaal: hét clubblad van Badminton 
Club Lieshout: ‘De Kijk Op …’. 

ren en klagen’. Deze laatste rubriek 
gaat over ‘het wel en wee van BCL’.

Waardevolle informatie
Uiteraard bevat ‘De Kijk Op …’ nog 
veel meer informatie voor leden én 
niet-leden. Naast competitiestanden 
en verjaardagen schrijft voorzitter 
Stan van Vijfeijken ook steeds zijn vi-
sie op BCL in zijn rubriek ‘van de 
Voorzitter …’ en vat hoofdredacteur 
Nils Dirven in de rubriek ‘van de Re-
dactie…’ de lopende zaken samen. 
Verder bevat het clubblad vaak puz-
zels voor de jeugd en (veel) informa-
tie over het bestuur, speeldagen en 
contributie waardoor het clubblad, 
nu al exact 25 jaar, een zeer waarde-
volle rol speelt binnen de vereniging.

‘De Kijk Op …’ 
‘De Kijk Op …’ is exact 25 jaar hét 
clubblad van BCL. In die jaren dat het 
blad nu bestaat heeft het vele vor-
men gehad waarin het steeds met de 
tijd is mee-ontwikkeld. Inmiddels 
verschijnt het opvallende gele club-
blad steeds zes keer per jaar. Om de 
twee maanden valt er dus een nieuw 
clubblad bij de leden op de deurmat. 
Overigens wordt het clubblad niet al-
leen onder de leden verspreid. Ook 
diverse leestafels bij bijv. fysiothera-
peuten, huisartsen, bibliotheek en 
gemeentehuis worden voorzien van 
het clubblad. Op die wijze kan ie-
dereen nóg beter kennismaken met 
het wel en wee van de vereniging.

Redactie
Ook in deze tweede crisistijd werkt 
de redactie gewoon door om het 
clubblad op tijd te laten verschijnen; 
deze week verschijnt jaargang 24, 
nummer 6, waarmee het 25-jarig ju-
bileum bereikt wordt. En, net als de 
vormgeving is ook de redactie met 
de tijd mee ontwikkeld. Op dit mo-
ment bestaat de redactie uit Corine 
Holweg, Marthijn Junggeburth en 
Jos Kluitmans, waarbij de eindredac-
tie in handen is van Niels Dirven, die 
ook de uiteindelijke productie ver-
zorgt. Ieder redactielid heeft, naast 
algemene bijdragen, ook zijn eigen 
rubriek. Zo interviewt Jos Kluijtmans 
steeds weer een lid voor zijn rubriek 
‘de Badmintonner …’, waardoor die 
geïnterviewde wat van zijn privéle-
ven bloot legt. Corine Holweg gaat in 
haar rubriek ‘gezien door Crien’ 
steeds in op de zaken die buiten het 
badmintonveld opvallen en Marthijn 
Junggeburth schrijft de column ‘clea-

Nils Dirven is naast eindredacteur van 
het clubblad ‘De Kijk Op …’ ook fervent 
badmintonner

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:

Dorpsraad Lieshout    
poetst eigen logo op
Met frisse nieuwe kleuren en ‘een strakker ontwerp’ heeft Dorpsraad Lies-
hout haar logo opgefrist. De vorm van het logo is wel intact gelaten, maar 
veel details zijn veranderd en ‘bij de tijd gebracht’. Het vernieuwde logo is 
onderdeel van de strategie van Dorpsraad Lieshout om meer aanwezig te 
zijn, zichtbaarder te zijn, meer te communiceren en zo bekender te wor-
den in Lieshout én in Laarbeek.

was gebouwd. Die kobaltblauwe 
kleur is nu weer teruggekomen in het 
logo, samen met twee afgeleide, ver-
zwakte kobaltblauw-kleuren. Ook 
het rood van de letters heeft zo’n oor-
sprong. Dat rood (‘vermiljoenrood’) is 
de kleur die gebruikt is om de tong 
en de tanden te kleuren van de draak 
die op de vlag van de gemeente Lies-
hout stond afgebeeld. Die draak was 
daar weer opgekomen omdat de 
Hoge Raad van Adel adviseerde attri-
buten van St. Servaas op te nemen: 
dat werden een drakenkop en een 
sleutel.

Verbindend
De tekst ‘Dorpsraad Lieshout’ staat in 
het logo vóór de vormen van het 
dorp Lieshout: de Dorpsraad wil er 
ook voor alle inwoners van Lieshout 
zijn, vandaar er ‘voor’. Ook verbind de 
tekst het geheel met elkaar: dat staat 
weer voor het verbindende karakter 
dat Dorpsraad Lieshout wil hebben. 
Zij willen nadrukkelijk verbindend 
bezig zijn om zo de leefbaarheid van 
de kern Lieshout (in de gemeente 
Laarbeek) te optimaliseren. Dorps-
raad Lieshout heeft volop verklarin-
gen voor de opfrisbeurt van het ei-
gen logo en het geheel zit nu vol met 
verwijzingen: kortom een duidelijk 
en goed passend logo.

Zie ook de website
www.dorpsraad-lieshout.nl

Intrinsieke waarde
Dat een goed logo vaak diepere la-
gen heeft is algemeen bekend en van 
groot belang omdat het logo ‘het-
geen het vertegenwoordigt’ intrin-
siek in zich moet hebben. Om die re-
den is Dorpsraad Lieshout niet over 
een nacht ijs gegaan bij de door-ont-
wikkeling van haar eigen logo, waar-
bij het bestaande logo als uitgangs-
punt heeft gefunctioneerd. De vorm 
van het logo was immers prima en 
sloot aan bij waar de Dorpsraad voor 
staat: Lieshout.

Vorm
De vorm van de achtergrond in het 
logo is de vorm van het grondgebied 
van de oude gemeente Lieshout; 
hiermee wordt onderstreept dat de 
Dorpsraad er specifiek is voor Lies-
hout. En, dat ze er zijn voor álle Lies-
houtenaren blijkt uit de gelaagdheid 
waarmee de achtergrondvorm drie 
keer is weergegeven. Dorpsraad Lies-
hout is er zichtbaar voor alle lagen 
van de Lieshoutse bevolking. Hier-
mee is de vorm en gelaagdheid van 
het logo verklaard.

Kleuren
De kleuren die in het logo gebruikt 
worden zijn vernieuwd, maar wel 
oud. Zij verwijzen terug naar het ver-
leden én naar Lieshout. Kobaltblauw 
was immers de basiskleur waarop de 
vlag van de oude gemeente Lieshout 

Het oude en het nieuwe logo van Dorpsraad Lieshout naast elkaar
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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Opwettenseweg autoluw maken 
is noodzakelijk voor    
bestemmingsplan Nuenen-West
De Wethouder Mw. van Brakel heeft (ondersteund door haar projectteam) 
een goed onderbouwd raadsvoorstel over de ontsluiting Nuenen-West 
opgesteld en verdedigd in de laatste ruimtecommissie op 24 november.

De voorliggende varianten zijn uitge-
breid beoordeeld op diverse criteria 
zoals leefbaarheid, verkeer, juridische 
haalbaarheid en financieel. Helaas 
zijn de eerder voorgestelde varianten 
van Opwettenseweg Veilig en het 
Collectief Nuenen Zuid niet haalbaar 
gebleken. Wij hebben hier begrip 
voor.

De nu door het college voorgestelde 
voorkeursvarianten zijn vrijwel gelijk 
als de variant uit het oorspronkelijke 
bestemmingsplan, dat in 2008 goed-
gekeurd is door de destijds zittende 
raad. In dit bestemmingsplan uit 
2008 staan de afspraken dat de Op-
wettenseweg autoluw wordt en af-
gesloten voor doorgaand autover-
keer en dat er een oostelijke ontslui-
ting komt vanuit Nuenen-West naar 
de Geldropsedijk. Deze afspraken 
zijn ook verwerkt in de variant BP/A 
in het huidig voorliggend raadsvoor-
stel. Wij kunnen daarom achter dit 

raadsvoorstel staan. Punt van aan-
dacht is dat Laan door de Panakkers 
niet te druk wordt, en onderbroken 
wordt voor doorgaand gemotori-
seerd verkeer. Deze wegafsluiting is 
nu overigens al gemaakt met beton-
blokken ter hoogte van de nieuwe 
school.

In de huidige situatie op de Opwet-
tenseweg rijdt er te veel doorgaand 
autoverkeer in combinatie met fiet-
sende scholieren en forensen en kin-
deren te voet op weg naar school. Dit 
resulteert in een zeer onveilige Op-
wettenseweg. Wij voorzien dat door 
de ontwikkeling van Nuenen-West 
en door autonome groei het alleen 
maar drukker en dus onveiliger gaat 
worden. Naar onze mening is dit on-
acceptabel en moet hier echt iets 
aan gebeuren.

De gemeenteraad en wethouder 
verschillen van mening over de ont-

sluiting van Nuenen-West. Een 
meerderheid van de raadsfracties 
geeft aan dat zij de Opwettenseweg 
open willen houden voor door-
gaand gemotoriseerd verkeer naar 
zowel Nuenen centrum als ook naar 
de A270. De wethouder wil juist de 
gemotoriseerde verkeersintensiteit 
op de Opwettenseweg fors omlaag 
hebben. Haar overweging hiervoor 
is dat een ontwerp bestemmings-
plan, waarbij de verkeersintensi-
teitsnormen worden overschreden 
en de situatie nog onveiliger wordt, 
nooit zal worden goedgekeurd. Als 
dit wel goedgekeurd zou worden 
door de Nuenense Raad, dan ver-
wacht de wethouder dat het alsnog 
zal sneuvelen tijdens bezwaarproce-
dure bij de Raad van State, met als 
gevolg grote vertragingen. Zonder 
passende maatregelen voor de Op-
wettenseweg komt er geen defini-
tief bestemmingsplan en valt de 
bouw van Nuenen-West stil. Dit 
heeft volgens de wethouder zeer 
grote financiële gevolgen. Deze fi-
nanciële gevolgen zullen wij als 
Nuenenaren uiteindelijk allemaal 
merken in onze portemonnee.

De gemeenteraad heeft in de laatste 
ruimtecommissie aangekondigd dat 
de fracties in onderling overleg gaan 
om het raadsvoorstel aan te passen 
en deze impasse op te lossen, zodat 

op 10 december een definitief be-
sluit kan worden genomen. Wij heb-
ben de raadsfracties inmiddels bena-
derd met de vraag aan welke (nieu-
we) maatregelen deze fracties den-
ken om de verkeersintensiteit op de 
Opwettenseweg te verlagen. Naar 
onze mening kun je nu niet aanko-
men met alleen maar tijdelijke half-
bakken maatregelen die onvoldoen-
de effectief blijken te zijn, zoals ver-
keersdrempels, zebrapaden, extra 30 
km borden, doserende verkeerslich-
ten, of spitsmaatregelen. Doorgaand 
verkeer zal echt geweerd moeten 
worden van de Opwettenseweg en 
een andere route naar de A270 moe-
ten volgen.

Buitenwijks verkeer moet zoveel mo-
gelijk om Nuenen-West heen geleid 
worden. Verder ligt er ook de regio-
nale afspraak dat de Opwettense-
weg een snelfietsroute zou moeten 
worden, maar vrijliggende fietspa-
den worden vooralsnog door de ge-
meenteraad als niet haalbaar gezien 
vanwege ruimtegebrek en kos-
tenoverweging. 

Dit alles overwegend concluderen 
wij dat een autoluwe fietsstraat, zon-
der doorgaand gemotoriseerd ver-
keer, de beste en meest veilige in-
richting is voor de Opwettenseweg.

Hans Ronnen, 
namens Opwettenseweg Veilig
Marten Sikkens, 
namens Fietsersbond
Jacques Weterings, 
namens VVN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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GEMEENTEBERICHTEN

ONLINE ENQUETE OVER 
KWALITEITEN NUENEN
Laatste kans (t/m 5 december) om de vragenlijst in te vul-
len. 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 verbete-
ren. 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. 

DONKERE DAGEN OFFENSIEF
Wat voor impact heeft een woninginbraak op de slacht-
o� ers?
Inbraken: voor de politie hebben ze hoge prioriteit van-
wege de grote impact op de slachto� ers. Er is meestal 
fysieke schade, maar vaak is de emotionele schade nog 
groter. Deze week daarom het verhaal van een slachto� er 
van woninginbraak. 

Mijn vrouw ontdekte de inbraak. De achterdeur is niet meer 
op slot. Er staat een laatje open.
Mobiele telefoons, bankpasjes en autosleutels zijn weg. 
Er liggen allemaal spullen in de tuin: jassen, SIM-kaarten, 
portemonnees zonder geld. Er schiet van alles door je 
hoofd: “We waren toch thuis? We lagen gewoon te slapen!” 
De gedachte dat er mensen onderaan je trap hebben ge-
staan, terwijl je gewoon in je bed lag, dat is heel vreemd. 
Eerst realiseer je je nog niet goed wat het betekent. Als 
politie, recherche en de slotenmaker weg zijn, word je heel 
boos: “Als ik wakker was geworden, wat had ik dan ge-
daan?” Pas als er een inbraak is gebeurd dan gaan mensen 
maatregelen nemen. Mensen gaan beter opletten en gaan 
eigen spullen in huis verstoppen. Als er nog nooit bij je is 
ingebroken, sta je er onvoldoende bij stil. Wees daarom 
preventief alert en neem, voordat het te laat is, maatrege-
len!

STOP GEWELD    
TEGEN VROUWEN
Orange the World is een internationale campagne van de 
Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. 
Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht en een 
speciale vlag gehesen. De aan wethouder Ralf Stultiëns 
overhandigde vlag is vorige week op 25 november bij het 
gemeentehuis gehesen.
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NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale 
reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.   
 
 
MANTELZORG VRIENDELIJK WERKGEVERSCHAP 
Op dinsdag 1 december heeft wethouder Ralf Stultiëns het 
predikaat ‘Mantelzorg Vriendelijk Werkgeverschap’ mogen 
uitreiken aan Tim Haentjes, vestigingsmanager van supermarkt 
Jan Linders Nuenen. Dit filiaal is daarmee de tweede supermarkt 
van Nederland, en tevens het eerste bedrijf in Nuenen met de 
erkenning. Enkel de organisaties ‘Gemeente Nuenen’ en ‘LEV 
Nuenen’ gingen de grootgrutter voor. 
 
 
CO2-WEETJE 
Wist je dat : 

• de helft van de vouchers vergeven is; 
• kleine energiebesparende maatregelen een klein maar fijn verschil 

maken; 
• goede isolatie van je huis, je gasverbruik kan halveren; 
• je door isolatie blij wordt van extra comfort en een lagere maandlast; 
• isolatie in stilte altijd zijn werk doet, zomer en winter. 

Bron : www.milieucentraal  Ook interessant : www.iedereendoetwat.nl  
 
 
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN 
Orange the World is een internationale campagne van de 
Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. 
Wereldwijd worden gebouwen oranje aangelicht en een 
speciale vlag gehesen. De aan wethouder Ralf Stultiëns 
overhandigde vlag is vorige week op 25 november bij het 
gemeentehuis gehesen. 
 
 
DONKERE DAGEN OFFENSIEF 
Wat voor impact heeft een woninginbraak op de slachtoffers? 
Inbraken: voor de politie hebben ze hoge prioriteit vanwege de grote impact op de 
slachtoffers. Er is meestal fysieke schade, maar vaak is de emotionele schade nog groter. 
Deze week daarom het verhaal van een slachtoffer van woninginbraak.  
 
Mijn vrouw ontdekte de inbraak. De achterdeur is niet meer op slot. Er staat een laatje open. 
Mobiele telefoons, bankpasjes en autosleutels zijn weg. Er liggen allemaal spullen in de tuin: 
jassen, SIM-kaarten, portemonnees zonder geld. Er schiet van alles door je hoofd: “We 
waren toch thuis? We lagen gewoon te slapen!” De gedachte dat er mensen onderaan je 
trap hebben gestaan, terwijl je gewoon in je bed lag, dat is heel vreemd. Eerst realiseer je je 
nog niet goed wat het betekent. Als politie, recherche en de slotenmaker weg zijn, word je 
heel boos: “Als ik wakker was geworden, wat had ik dan gedaan?” Pas als er een inbraak is 
gebeurd dan gaan mensen maatregelen nemen. Mensen gaan beter opletten en gaan eigen 
spullen in huis verstoppen. Als er nog nooit bij je is ingebroken, sta je er onvoldoende bij stil. 
Wees daarom preventief alert en neem, voordat het te laat 
is, maatregelen! 
 
 
ONLINE ENQUETE OVER KWALITEITEN NUENEN 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 24-11-2020 EN 30-11-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Refelingse Heide 1 Wijzigen van bestemming 
Boord 2 Vervangen kozijnen en 
 gevelbekleding 
Soeterbeekseweg 42 Oprichten mantelzorgwoning 
Bakelaer ongenummerd Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Hoekstraat 86 Inpandig wijzigen woning 
Hoekstraat 46 Moderniseren telecommunicatie  
 installatie
Kerkakkers 17 Uitbreiden woning 
Laar 19 Uitbreiden woning 
Helsestraat 1B Aanleggen uitweg 
Ouwlandsedijk 27 Brandveilig gebruik basisschool  
 en kinderdagverblijf 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Weverstraat 49 Plaatsen kapschuur 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoge Brake 12 Horeca cafetaria Vinnie’s 
Hoge Brake Lidl - gebruik parkeervakken 4 dec 
Parkstraat 22 AH - winkeltijdenwet onthe¢  ng  
 22/23 december 
Park 61 (voorzijde) Terrasvergunning Goesting

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
30-11-2020 Nuenen c.a. Aanwijzigingsbesluit camera- 
  toezicht gemeente Nuenen  
  2021 
30-11-2020 Nuenen c.a. Aanwijzigingsbesluit aanwij- 
  zing autobranche op bedrij- 
  venterrein Eeneind I en II als  
  exploitatievergunningplichtig  
  2020
25-11-2020 Nuenen c.a. Besluit tot vervanging van  
  archiefbescheiden gemeente  
  Nuenen c.a. 2020

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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Zo draag je  
een mondkapje

Meer informatie over mondkapjes  
vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op 
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

‘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.

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service 
en persoonlijke aandacht.

Wij wensen u een heel gezellige decembermaand!

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een gebitsprothese op implantaten. 
Dit wordt ook wel een klikgebit genoemd. Implantaten kunnen in zowel de onder- als 
bovenkaak geplaatst worden en dit wordt in de meeste gevallen vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Een klikgebit kan voor u de oplossing zijn wanneer:

• U al een gebitsprothese heeft maar deze los zit en niet meer goed past doordat 
uw kaken zijn geslonken en de gebitsprothese geen houvast meer heeft.

• U ongemakken ervaart bij uw huidige gebitsprothese zoals moeite met eten, 
lachen en praten.

• U al een gebitsprothese heeft maar door de gehemelteplaat is uw smaak 
afgenomen en u wilt alles weer kunnen proeven.

• U last heeft van een ingevallen gezicht doordat uw kaakbot is geslonken omdat 
er geen wortels meer in uw kaakbot zitten.

• U op zoek bent naar een permanente oplossing voor uw gebit maar u wilt 
liever geen gewone gebitsprothese en het comfort van uw eigen vaste tanden 
behouden.

De prothese op implantaten vergt in vergelijking tot een gewone gebitsprothese wel 
meer aandacht in het schoonmaken. Het is ook van belang dat de implantaten jaarlijks 
gecontroleerd worden door een tandarts of implantoloog. Wij werken samen met een 
zeer ervaren en kundige implantoloog maar het staat u uiteraard vrij te kiezen bij wie 
u onder behandeling wilt staan.

Het is bij deze keuze vooral belangrijk dat er goed naar uw wensen geluisterd 
wordt en dat u goed geïnformeerd wordt over het behandeltraject. Vraag eens om 
referenties en informeer bij mensen in uw omgeving die de behandeling al ondergaan 
hebben bij de betreffende implantoloog en tandprotheticus. 

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust contact met ons op. Een intakegesprek 
is altijd kosteloos. Momenteel werken wij in onze praktijk aan Het Steenen Huys 30 
alleen op afspraak. Wij zijn bereikbaar op 040-7802232 en via info@tppnuenen.nl. 
U kunt ook een afspraak maken via onze website www.tppnuenen.nl. 

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl

Een gebitsprothese  
op implantaten

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

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

JUIST NU
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Herdertjestocht Nederwetten 
afgelast
Wie kent hem niet in Nederwetten en omstreken? De herdertjestocht of-
tewel het levende kerstverhaal. Pure magie is de beste omschrijving voor 
deze avond, althans voor de kinderen en hun ouders/verzorgers die deze 
tocht om de drie jaar in het donker lopen. 

Afgelast door corona
En dit jaar zou het weer zover zijn. 
Ware het niet dat we te maken heb-
ben met corona en de daaraan ver-
bonden maatregelen. Uiteraard res-
pecteren we deze maatregelen en 
heeft de organisatie, om iedereen zo 
gezond mogelijk te laten blijven of 
worden, dus besloten om de herder-
tjestocht dit jaar niet door te laten 
gaan. De organisatie hoopt in de 
toekomst de tocht wel weer te kun-
nen organiseren.

Levend kerstverhaal
In het hele dorp worden op verschil-
lende locaties taferelen uit het kerst-
verhaal uitgebeeld en naverteld, her 
en met muzikale ondersteuning 
(van de Wettertetters en Louis Staals 
op zijn akoestische gitaar). Dorpsbe-
woners trekken hiervoor de meest 
fantastische kostuums aan, klimmen 
op daken, vlijen zich neer in het stro 
van een schuur of staan buiten in de 
kou op wacht. Er zijn echte dieren en 
er is een echte baby als kindje Jezus. 

PvdA-wandeling 
in Nuenen-West 
op vrijdag   
4 december
Nu de richtlijnen van het RIVM het 
weer toelaten, maken wij op 4 de-
cember, 1e vrijdag van de maand, de 
al eerder aangekondigde wandeling 
- de 1,5 m afstand uiteraard respecte-
rend - door Nuenen-West. 

Niet alleen is de ontsluiting van Nue-
nen-West op dit moment heel actu-
eel en urgent, maar wij willen ook 
zien hoe de wijk groeit en wat er mo-
gelijk nog ontbreekt om er een leven-
dige en leefbare woonwijk van te ma-
ken. Wij hopen dat u met ons mee-
wandelt. Onderweg kunnen we het 
dan ook nog hebben over al die an-
dere onderwerpen die deze maand 
(zie de raadsagenda van 10 decem-
ber) die aandacht vragen zoals de re-
novatie en verduurzaming van Het 
Klooster, de renovatie van de Hon-
german, hoe hoog we mogen bou-
wen in Nuenen en wanneer het ge-
zondheidscentrum en de senioren-
woongroep op locatie De Mijlpaal nu 
eindelijk eens concreet aan de slag 
kunnen. Kortom: weer gespreksstof 
te over. 

We starten de wandeling om 16.00 
uur bij Het Goed. Wij hopen, dat u er 
bij bent. Voor meer informatie: 
www.nuenen.pvda.nl

Opruiming   
computer-  
materiaal
Op zaterdag 5 december wordt over-
tollig computermateriaal gratis aan-
geboden aan belangstellenden. Het 
gaat om verouderde, maar nog bruik-
bare spullen: beeldschermen, mui-
zen, geluidsboxen, internetkabels, 
adapters in allerlei maten en veel an-
dere computerkabels. De computer-
muizen hebben een DIN-aansluiting, 
dus geen USB. Hobbyisten kunnen 
hier zeker nog leuke dingen wegha-
len.
Alles is gratis, maar een donatie aan 
Stichting Leergeld is van harte wel-
kom.
U kunt op 5 december langskomen 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur, Park-
straat 38 (voor de voormalige apo-
theek).

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

In het najaar van 1973 vond de ludieke opening van de 
A270 ofwel de Helmondweg plaats. Door de aanleg van deze weg werd de 
buurtschap Eeneind van het dorp gescheiden. De Geldropsedijk en de 
Beekstraat kregen een eigen viaduct, er kwam een fietstunnel naar zwem-
bad Enode en de weg naar Tongelre werd voortaan door verkeerslichten 
geregeld. De huizen op de foto stonden aan de Oude Dijk en kwamen aan 
de Zuiderklamp te liggen. Hier woonden de families Brouwer (29), Dappers 
(21) en Van der Wijst (23). 
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 176.

The Rosenbergs - Masters of Swing

Presentatie nieuwe cd   
‘Double Scotch’
Door Nannie van den Eijnden

In een wereldwijd live streaming concert, van Amerika tot Japan, Frank-
rijk, Ibiza en ons eigen Nuenen dwèrs, presenteerden Johnny Rosenberg 
(ritmegitaar/zang), Sani van Mullem (contrabas) en Mozes Rosenberg (so-
logitaar) vrijdag hun nieuwe cd ‘Double Scotch’. Een nummer dat de gyp-
sy legende Django Reinhardt al in 1950 speelde met zijn Quintette du Hot 
Club de France.

Presentatie nieuwe cd   

De meesters van de gypsy swing had-
den lang op dit moment gewacht, de 
cd lag al een tijdje klaar op de plank. 
Ze verlangden naar een optreden in 
een zaal en speelden hun nieuwe al-
bum live in Theater De Leeuw in Arn-
hem, als alternatief voor de studio 
van hun manager Theo Lens. Live, 
maar zonder publiek en dus zonder 
applaus. Heel vreemd was dat, vooral 
voor het trio. Ze kregen wel bloemen.

Nadat de spanning van het begin 
voorbij was - dit was hun allereerste 
live streaming - hadden ‘The Masters 
of Swing’ de smaak te pakken. De ti-
telsong werd opgevolgd door ‘Badi-
nerie’ van Bach, een moeilijk nummer 
dat The Rosenbergs ook al verbluf-
fend goed speelden bij Podium Wit-
teman op 20 september.

Mozes heeft twee nummers voor 
deze cd gecomponeerd, ‘Mozology’ 
en ‘My boy Tchavo’, genoemd naar 

hemzelf en zijn zoon. Mozes’ broer 
Stochelo speelde vanaf ‘Mozology’ 
mee en heette eerst zijn vrienden in 
Frankrijk welkom in vloeiend Frans. 
Behalve de nummers van Mozes, 
Bach en Reinhardt staan er gypsy 
swing interpretaties van andere we-
reldartiesten op de cd, zoals jazzgita-
rist Chick Corea. Het concert was ge-
weldig en de cd indrukwekkend. De 
sfeer onder deze getalenteerde man-
nen is altijd goed, ze zijn volledig op 
elkaar ingespeeld en plagen elkaar 
voortdurend.

Na afloop van het concert ontvingen 
The Rosenbergs een fles whisky van 
Compass Box, die met hun naam 
erop en vergezeld van hun nieuwe cd 
in zo’n 500 cadeaupakketten naar 
klanten gaat. Importeur Hans Bresser 
overhandigde de fles aan Johnny 
met de mooie woorden dat whisky 
net als hun muziek een huwelijk is, 
een blend van rijke tonen.

De cd ‘Double Scotch’ is een unieke 
mix van traditionele gypsy jazz met 
het frisse, provocatieve geluid van 
een nieuwe generatie virtuoze muzi-
kanten. Roby Lakatos en Stochelo Ro-
senberg zorgen voor een bijzonder 
samenspel met The Rosenbergs. Voor 
€ 17,50 inclusief verzendkosten is de 
cd te bestellen via de webwinkel op 
www.lenstv.eu.

Info, management & bookings: 
www.botb.eu

Van Stochelo Rosenberg is zojuist zijn 
prachtige biografie verschenen in 
Nederlands, Engels en Frans. Het 
complete verhaal over zijn leven, car-
rière, familie, idolen en zijn bijzonde-
re Selmer gitaar. Geïllustreerd met 
honderden foto’s uit zijn familiear-
chief en een cd met nooit eerder uit-
gebrachte nummers, inclusief een gi-
taarcursus. Een ‘must-have’ voor iede-
re fan. Het boek is voor € 49,95 te be-
stellen via: contact@therosenbergt-
rio.info

V.l.n.r.: Johnny Rosenberg, Hans Bresser, Sani van Mullem, Mozes en Stochelo Rosen-
berg en manager en producent Theo Lens.

Eerdere edities van de Herdertjestocht

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

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

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Nieuws van Cultuur Overdag

Goghkerkje Intiem. Het was voor ie-
dereen die hen voor het eerst hoor-
de een prachtige kennismaking. En 
voor de enthousiaste fans was het 
een feest der herkenning.

Tip Jar, bestaande uit Bart de Win, 
Arianne Knegt en ditmaal ook met 
Harry Hendriks, bracht met aanste-
kelijk enthousiasme een gevarieerd 
programma van heerlijke Americana 
songs, country, pop, folk, in mooie 
ritmes waarbij het moeilijk was de 
voeten stil te houden.

De belangstelling was groot. In een 
mum van tijd waren de twee concer-
ten uitverkocht.

Door de intieme sfeer in het kerkje 
werd de ambiance van een huiska-
merconcert opgeroepen en de le-
den van het trio pasten zich daarbij 
naadloos aan. In een informele stijl 
werden de nummers aan elkaar ge-
praat, vaak ook in direct gesprek met 
enkele bezoekers die duidelijk lief-
hebbers waren. Omdat een aantal 
bezoekers beide concertini bezoch-
ten, had Tip Jar voor ieder concert 
een aparte setlist samengesteld, 
met uitzondering van de nieuwe sin-
gel ‘Kiss Me’ die natuurlijk twee keer 
werd gezongen. 

Het was een heerlijke middag vol 
met prachtige muziek waarvoor de 
artiesten dan ook met een groot ap-
plaus werden beloond. Bij beide 
voorstellingen deed een ritmisch 
klaterende toegift de rest. Met de 
muziek nog in de oren ging ieder 
met een goed gevoel huiswaarts.

Ontspanning met spanning
Cultuur Overdag en Cultuur Avond-
uur vertonen weer een film. Op don-
derdagochtend 10 december (aan-
vang 10.30 uur) en vrijdagavond 11 
december (aanvang 20.00 uur) 
wordt in Het Klooster weer een film 
vertoond. Toegangsprijs: € 6,00. Per 
film zijn slechts 30 kaarten beschik-
baar.

Cultuur Overdag en Cultuur Avond-
uur hebben gekozen voor een span-
nende film! Welke? Dat mag, in ver-
band met de licentievoorwaarden, 
dit keer niet openbaar bekend wor-
den gemaakt (niet op een website of 
in de pers). Nieuwsgierig naar de 
filmtitel? Bij Het Klooster hangt een 
poster met informatie over de film.

Abonnees op de digitale nieuws-
brief van Cultuur Overdag en Cul-
tuur Avonduur ontvangen een per-
soonlijke mail met informatie over 
de film. (Via website www.cultuur-
overdag.nl kan men zich abonneren 
op de digitale nieuwsbrief.) Voor 
deze nieuwe, beperkte manier van 
aankondigen is gekozen om de kos-
ten van de filmlicentie voor een film-
vertoning naar het minimum terug 
te brengen. Zo kunnen voorlopig 
toch regelmatig films worden ge-
programmeerd.
Uiteraard wordt rekening gehouden 
met alle geldende covid-19 richtlij-
nen, zoals de 1,5 meter-richtlijn en 
het gebruik van mondkapjes (die af-
gezet mogen worden als men zit).

Van Goghkerkje: Heerlijke Ameri-
cana songs door Tip Jar
Op zondagmiddag 29 november 
trad Tip Jar voor Cultuur Overdag 
opnieuw op in het van Gogh kerkje, 
ditmaal in de reeks concertini geor-
ganiseerd in samenwerking met Van 

programma

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

POLICE    NU
Meeslepend verhaal over Franse politieagenten.

AMMONITE    V.A. 10 DEC
Hoe hartstocht het klassenverschil overstijgt.

KOM HIER DAT IK U KUS V.A. 10 DEC.
Verfilming van boek van Griet op de Beeck.

ROH DE NOTENKRAKER      DI 15 DEC.
Royal Ballet op het witte doek. 

Expo

podium

film

za 12 dec 21:30u  

Sister Luck  
BLACK CROWES TRIBUTE 

zo 13 dec 17:00u  

Bandeville  
THE MUSIC OF WILLY DEVILLES

za 19 dec 20:30u  

Brother Moon
VOLLE MAAN  

zo 24 jan 15:30u  

eric vaarzon morel  
ODE AAN PACO DE LUCIA

vr 29 jan 20:00u  

The Humps
50 YEARS OF THE MUSIC OF CAMEL

expositie: Berlin Baustelle  
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in 
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de 
constante transformatie van hun stad Berlijn 
en hun ateliers, een smeltkroes van interna-
tionale invloeden en kruisbestuivingen. De 
expositie laat een doorsnede zien van deze 
bruisende kunstwereld.

 VERLENGD T/M 20 DEC

Papillon Harmonicas    
in het Van Goghkerkje
Onze Viola heeft jubileum: Violaharmonica bestaat 25 jaar en dat willen 
we niet zomaar voorbij laten gaan. Maar wat geef je aan iemand die zelf ie-
dere dag een feestje organiseert, die van zichzelf al een cadeautje is voor 
anderen en het liefst alles weer weg geeft aan wie het harder nodig heeft? 

De winst komt volledig ten goede 
aan Violaharmonica-Gambia: harmo-
nica @ schools in Gambia. Voor meer 
informatie over dit project zie www.
violaharmonica.com. 

Programma zondag 13 december:
Sessie 1
13.30 uur inloop 
13.45 uur concert 1
14.45 uur uitloop
14.45-15.15 uur kerkje luchten
Sessie 2
15.15 uur inloop 
15.30 uur concert 2
16.30 uur uitloop

Wij kijken er naar uit je te verwelko-
men tijdens deze speciale gelegen-
heid.
Papillon Harmonicas
www.papillonharmonicas.com

Viola heeft nog een grote wens: mu-
ziek maken in een kerk. En dat hebben 
René en Rianne haar kado gegeven...
Het wordt een sfeervol programma, 
in het prachtige, kleine Van Gogh-
kerkje in Nuenen, met onze mooiste 
en ook nieuwe nummers, geselec-
teerd door Viola. En natuurlijk ook 
met informatie over haar andere gro-
te passie: harmonica’s @ schools in 
Gambia.
Vanwege de strikte coronamaatrege-
len zijn het aantal entrees zéér be-
perkt. Vandaar dat we hebben beslo-
ten om het programma in te korten, 
zodat we in 2 groepen toch zoveel mo-
gelijk mensen kunnen toelaten, reke-
ning houdend met de geldende maat-
regelen. Wil je dit unieke optreden niet 
missen, reserveer dan snel je toegang 
via papillonharmonicas@gmail.com. 
Entree 7,50 euro per persoon. 

Neva Ensemble dit jaar anders
Al 14 jaar komt het Neva Ensemble uit St. Petersburg bij ons in Nuenen op 
bezoek om een mooi kerstconcert te verzorgen. Wij zijn vertrouwd ge-
raakt met hun mooie Slavische koorzang waarmee zij invulling geven aan 
ons kerstfeest.

Als u daar thuis naar luistert denk dan 
ook een moment aan de ontberingen 
die de leden van het Ensemble in St. 
Petersburg nu hebben omdat zij geen 
enkel inkomen hebben en ook geen 
ondersteuning van wie dan ook.
Om het Ensemble te bedanken voor 
deze mooie toegezonden concerten 
en om hun te helpen deze moeilijke 
tijd door te komen, zou het fijn zijn als 
u dat laat merken door een gift te stor-
ten op: NL58 RAB0 0137 4031 00 t.n.v. 
R.K. Parochie Heilig Kruis o.v.v. Neva 
Ensemble.
Wij zorgen ervoor dat zij de giften zo 
snel mogelijk kunnen besteden zodat 
ook hun kerstfeest wat vrolijker kan 
zijn. Heel hartelijk dank voor uw bij-
drage, geniet van hun koorzang en la-
ten we er vanuit gaan dat zij volgend 
jaar weer hier in de Clemenskerk kun-
nen optreden. 

Maar ja dan komt wereldwijd ‘corona’ 
op bezoek, dus ook in St-Petersburg 
en ook bij ons, dan verandert er alles 
want corona gaat voor en zo hoorden 
wij, wat we al een beetje ingecalcu-
leerd hadden, dat zij niet kunnen en 
mogen komen. Wat jammer dat we dit 
kerstconcert ook al moeten missen.
Toch hebben zij er voor gezorgd dat 
wij dit jaar niet verstoken blijven van 
hun mooie zang en weer kunnen ge-
nieten van enkele mooie kerstconcer-
ten, door ons deze concerten digitaal 
ter beschikking te stellen. Wij hebben 
er voor gezorgd dat deze concerten 
bij u thuis te beluisteren en te zien zijn 
via de parochiewebsite www.paro-
chienuenen.nl.
Daar ziet u op de eerste pagina direct 
een makkelijke verwijzing naar de 
concerten. Klik ze aan en geniet er 
van.

Martien Meiland
Op een landgoed van 1,2 hectare
Komt de familie tot bedaren
Drie woonhuizen, paardenstallen en een 
weiland
Dat past helemaal bij de familie Meiland

De biografie geschreven door Jan Dijkgraaf
Ligt met Sinterklaas naast de banketstaaf
Van burgemeesterszoontje tot kasteelheer
De inhoud gaat nog over veel meer

Ook al heeft dit boek een standaard vorm
Martien Meiland is een tv-ster tegen de 
norm
In 2007 begon de serie ‘Ik Vertrek’ in The-
nioux
Op het kasteel genoten de gasten van rode 
wijn met ragout

De familie Meiland woont nu in de Achter-
hoek
Dat komt ook ter sprake in het boek
Geruchten vliegen snel in het rond
Want nooit nemen zij een blad voor de 
mond
Dat is dan ook wat ik terugzie
In deze niet echt objectieve biografie

Joke van Overbruggen©

Morgenrood .... geen water in de sloot
Hoe mooi kan morgenrood zijn. Op de vroege zaterdagochtend, 28 no-
vember, was dit morgenrood in ruime mate en overvloed te zien boven 
het Nuenens Broek.
Betoverend hoe het landschap zich dan presenteert. Ondanks het gezeg-
de: ‘morgenrood brengt water in de sloot’, is er op deze zaterdag geen re-
genbui waargenomen in deze regio.

Rens Kuijten, Nuenen

Foto: Petra van Laarhoven
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 49

Horizontaal: 1 blamage 6 verkeer 12 bergplaats 13 zangstuk 15 uitstalkast 18 schroefl ijn 
20 insect 21 jong dier 23 vruchtennat 24 plaats 26 legerafdeling 28 naarling 29 gissen 
31 evenaar 33 Engels café 34 baardje 36 zuurdeeg 38 specerij 41 bijbelse fi guur 
43 bloedgever 45 schaapkameel 47 drinkgerei 49 tweetal 51 werktuig 52 lichaamswrijving 
55 knapperig 58 Ierland 59 uniek 60 pl. in Overijssel 61 domoor.

Verticaal: 2 blunder 3 bitterheid 4 bijbelse fi guur 5 zelfkant 7 omslag 8 nuk 9 houding 
10 medemens 11 vaart 14 Europees gebergte 16 doortochtgeld 17 pl. in Limburg 18 as 
19 bloeiwijze 22 United Nations 25 bedehuis 26 bede 27 partij in een geding 28 boomvrucht 
30 ergo 32 teug 35 Griekse letter 36 lid 37 trend 38 rakel 39 puinhoop 40 stopplaats 
42 halsbont 44 heden 46 delfplaats 48 zonderling 50 vuursprank 53 visgerei 54 haarsmeer 
56 mannelijk dier 57 geluidje.

N A M E N S S N A A K S
O G A D E A C C U D
E V E N A L S A C H T S T E
H E N M O O K T S O L
O R D E E F F E N N E R F
E A R E N A N E M E N T

K I T V A T
D P E K E L V E T E R D
E M I R R E E E L L E V E
R U L S U I T Z M A L
D I A M A N T E C O L I N E
E A U T O A N IJ S N

U R G E N T O P E N E R

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

Oplossingen wk 48
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

BAGAGERUIMTE

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.

AANKOPEN
ALEER
AUDIO
BAGNO
BETER
BEVER
BLEEK
BOEKET
BOVENARM
CREATIE
CUPJE
ELEGANT
FURORE
GRIEZEL
HANGLAMP
HANNIBAL
HEREMIET
HONGERDOOD
IDEAAL
KAPEL
KRING
LIEFDE
LUCHTHAVEN
MEERDERE
NAGEL
NOPJES
NOTIE
PEREN
POKERAAR
POOTAFDRUK
RUCOLA
SANDELHOUT
SLOEPEN
SNOER
SONNET
STEEK
STEVIGHEID
TAXUS
TRIEST
VERTELLING
VISMETHODE
WELRIEKEND

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

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

7 3
5 4 6 9

8 5 2 3
6 1

2 4
7 6

7 8 6 9
2 9 3 8

2 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 47, Mw. M. Links, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nlICT-ER MET DE VUT

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten
Vers van het land

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14, Gerwen

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)

SinterklaasKindermenu
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 6 DECEMBER 11.00 - 19.00 UUR

(BESTELLEN TOT ZONDAG 6 DECEMBER 17.30 UUR)
ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

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 € 10,-

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

Wijn

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Pedicure ALTA GRACE
wenst u hele fijne feestda-
gen en een gezond 2021 
toe! Tot volgend jaar! Tel: 
06-50571183.

Hij is er weer; de omslag-
kalender van 2021! 
GRATIS verkrijgbaar bij 
Slaapstudio Stijn.
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Taizé-vesper    
in     
‘de Regenboog’
Komende zondag 6 december is er 
weer een Taizévesper. Deze zondag is 
de tweede adventszondag. Dan nog 
twee weken en dan is het kerst. De 
adventsperiode is de weken voor 
kerst en staat in het teken van Ver-
wachting en Hoop. Ook deze keer is 
de vesper in ‘de Regenboog’.

In deze tijd sta je stil bij wie én ook bij 
wat je lief is. Je wil graag proberen te 
delen met die ander. In deze vesper 
proberen we momenten te vinden 
om na te denken hoe het allemaal de 
afgelopen tijd is gegaan en we vra-
gen ons af hoe het in de toekomst 
gaat worden?

In ‘de Regenboog’ maken we het heel 
erg sfeervol. We zoeken momenten 
van rust, we lezen mooie teksten en 
luisteren naar muziek. Niet alleen pi-
ano-improvisaties tijdens voor en na, 
maar ook afgewisseld met mooie 
muziek uit Taizé. Rust, nadenken en 
even tot jezelf komen. Het zoeken 
van een rustpunt in het leven van al-
ledag….. 

Als je wilt komen is het gewenst, dat 
je je aanmeldt op de link www.pgn-
nuenen.nl/verbinding). De vesper 
begint om 19.30 uur. Vooraf is er pia-
nomuziek. 

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

ACTIVITEITENAGENDA

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

t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie

Nuenen c.a.

 t/m woensdag 23 december
Inleveren DE-punten t.b.v. Voedselbank 
Nuenen. Inzamelpunten: Albert Heijn, 

Jumbo Ton Grimberg, Jumbo Kernkwartier 
en Jan Linders

Vrijdag 4 december
16.00 uur PvdA-wandeling in Nuenen-West

bij Het Goed

Zaterdag 5 december 
13.00 uur en 15.00 uur Opruiming 

computermateriaal t.b.v. Stichting Leergeld
Parkstraat 38 (voor de voormalige apotheek)

Zondag 6 december
19.30 uur Taizé-vesper

in ‘de Regenboog’, Sportlaan Nuenen

Donderdag 10 december
10.30 fi lm Cultuur Overdag

Het Klooster Nuenen

Vrijdag 11 december
20.00 uur fi lm Cultuur Avonduur

Het Klooster Nuenen

Zaterdag 12 december
‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ Kerstpakket-

tenactie anders! Inzameling voor de Voed-
selbank Nuenen bij Albert Heijn, Jumbo Ton 

Grimberg en Jan Linders 

Zondag 13 december 
Wereldlichtjesdag Nuenen

Op afstand, maar toch samen 
overleden kinderen herdenken

Zondag 13 december
13.30 en 15.15 uur Papillon Harmonicas

Van Goghkerkje Nuenen

1 t/m 6 februari
Collecteweek van de Hersenstichting 

Maandag 5 april, tweede paasdag 2021
Wielerronde ‘Grote Ronde van Gerwen’

Start en fi nish centrum van Gerwen

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

Hans Janssen
hebben ons goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Dit was voor ons een grote steun.

Mia Janssen-Verhoeven en kinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 december, 18.30 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 6 december 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker J. Dec-
kers. 
Zondag 6 december 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker J. Dec-
kers. 

Misintenties
Zaterdag 5 december 18.30 uur: Ma-
rietje van Rooij - Kooijmans; Leny 
Durville; Herman en Atty Durville - 
Bakx; Ben Gosselink.
Zondag 6 december om 09.30 uur en 
om 11.00 uur: Koosje van der Velden - 
Karremans; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Annie Maas - Pijnen-
burg; Harrij van der Velden.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Derk 
van den Bosch, Wiellewaallaan 38. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

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 a.s. wederom 
grafmonumenten (geen graven) wor-
den 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

Zondag 6 december 11.00 uur: vie-
ring, voorgangers leden van de werk-
groep.

Misintenties
Jan van de Ven; Overleden fam. De 
Groot - Vrijaldenhoven; Dora van Rooij.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 december 09.30 uur: vie-
ring, voorgangers leden van de werk-
groep.

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

Zondag 6 december is de tweede Ad-
ventszondag. Om 10.00 uur begint 
de dienst, die wordt voorgegaan 
door kerkelijk werker Pieter Flach. U 
kunt de dienst bijwonen als u zich 
aanmeldt via www.pgn-nuenen.nl/
aanmelding of via onze Nieuwsbrief. 
De dienst is thuis te volgen via een vi-
deo livestream. De link voor beeld en 
geluid staat op de website. (pagina 
Verbinding). Er wordt een collecte 
gehouden voor het diaconaal inloop-
huis ’t Hemeltje in Eindhoven. 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 3 december. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus; gedachtenis van 
de Advent en van de H. Franciscus Xa-
verius, belijder. 

Vrijdag 4 december. Eerste vrijdag van 
de maand. 17.30 Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus;
gedachtenis van de Advent en van de 
H. Petrus Chrysologus, bisschop, be-
lijder en kerkleraar. 
Zaterdag 5 december. Eerste zater-
dag van de maand. 09.00 uur H. Mis, 
votiefmis van het Onbevlekte Hart 
van Maria; gedachtenis van de Ad-
vent en van de H. Sabbas, abt. Daarna 
uitstelling tot 13.00 uur. 10.30 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 6 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 7 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent; gedachtenis van 
H. Ambrosius, belijder en kerkleraar. 
Dinsdag 8 december. Feest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 
maagd Maria. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, gedachtenis van de Advent.
Woensdag 9 december. 7.15 uur H.
Mis 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').

Het grondwerk voor de nieuwe uitbreidingen en ontwikkelingen 
van De Luistruik. (foto: Hans Bijleveld)

Verantwoord stoken in Nuenen
Om de leefbaarheid in Nuenen te vergroten heb ik ontdekt dat heel veel mensen in 
Nuenen zich niet realiseren wat ze een ander aandoen. Ikzelf ben een vervend stoker 
van hout in de houtkachel, hierbij gebruik ik een hulpmiddel om te voorkomen dat an-
dere last van mijn stookgedrag hebben.

Hiervoor zijn er gelukkig al vele voor mij die het stookgedrag aan passen aan de hulp-
middelen die er zijn.
Het allergrootse hulpmiddel is een internetsite zoals www.stookwijzer.nl. Hierop kun je 
nadat je je eigen postcode hebt ingevuld meteen zien of het verantwoord is, om hout te 
stoken zonder dat je veel kwaad bloed zet bij je omgeving.
Het viel me op dat afgelopen donderdag heel veel mensen toch een openhaard of 
houtkachel aan het stoken waren terwijl er veel aanwijzingen via de stookwijzer aan-
gaven om dit niet te doen.
Nu ben ik inmiddels er ook achter gekomen dat de wil van de mensen er wel is maar 
niet weten wanneer wel en wanneer je beter niet kunt stoken.

Ook een tip die allang bestaat om je roet uitstoot te reduceren is de Zwitserse metho-
den om het vuur aan te maken.
Deze methode is omgekeerd zoals ik het ooit geleerd heb, onderin grotere stukken hout 
en daarop kleinere houtjes met daarop een of meerdere aanmaakblokjes. Het is dan 
een genot om je vuurtje te bewaken zoals de ‘Zwitserse methode’.
Ook deze methode is op internet te vinden. Je zult zien uit je eigen schoorsteen dat de 
roetvorming stukken lager is doordat het opstoken wel iets langer duurt maar je geniet 
dan ook meer van de vlammen die je behoorlijk zelf kan regelen.

Veel plezier met deze tip.

Adrie Hurkx, Julianastraat 6, Nuenen 

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

Ingezonden brieven
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Een groen tegenluid op de shop-dag van het jaar!

Black Friday      
werd Green Friday 
Afgelopen week was het kringloopwarenhuis van Het Goed groen ge-
kleurd, met als afsluiter Green Friday op 27 november. Groen om te laten 
zien dat het anders moet, én anders kan. Dus geen hoge Black Friday kor-
tingen maar een groen tegengeluid met de 1=1 boodschap; 1 kg herge-
bruik = 1 kg CO2-besparing. Een heldere en impactvolle boodschap.

Samen maken we het groen
Bij Het Goed vinden ze het belangrijk 
te werken aan deze bewustwording; 
bij elke kilogram aan hergebruikte 
spullen krijg je ‘gratis’ een kilogram 
CO2-besparing. Dat geeft niet alleen 
op Green Friday maar elke dag een 
extra goed gevoel. Koop bewust en 
geef herbruikbare spullen een twee-
de leven. Samen laten zien dat het 
anders kan. Het motto is dan ook: ‘Sa-
men maken we het groen’.
Wil jij ook van betekenis zijn in een 
circulaire economie en ben je be-
nieuwd wat jij kan bijdragen? Het 
Goed nodigt je uit om in gesprek te 
gaan. En voor wie nu of later inspira-
tie zoekt om te verduurzamen of ge-
woon op de hoogte wil blijven van 
activiteiten, volg Het Goed dan ook 
online via Facebook of Instagram. Sa-
men maken we het groen. www.
facebook.com/HetGoedNuenen

Wethouder Ralf Stultiëns van de ge-
meente Nuenen heeft uit handen 
van Dian (Teamleider) en Jesse (Alge-
meen medewerker allround) van Het 
Goed een mooie CO2-besparingsche-
que in ontvangst mogen nemen. 
Voor Het Goed Nuenen stond de tel-
ler eind november 2020 op 1.250.000 
CO2-besparing. Dit komt overeen 
met een CO2-opname van ruim 
171.240 bomen, die met elkaar een 
bos zouden vormen ter grootte van 
ruim 685 voetbalvelden.

Deze CO2-besparing levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan een 
duurzame en leefbare wereld. Een 
groot dank je wel aan klanten en 
gunners bij Het Goed is dan ook op 
zijn plaats. De uitreiking vond plaats 
op gepaste afstand, in de winkel van 
Het Goed aan De Pinckart 12 te Nue-
nen.

Help je club; doe mee   
met de Jantje Beton Collecte
Clubs en verenigingen kunnen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton 
Collecte. Van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart 2021 gaan ruim 40.000 
vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas 
en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor de ei-
gen club en 50% is voor Jantje Beton.

Scouting Nederland en Jantje Beton 
hebben hiernaast een fonds opge-
richt om scoutinggroepen een extra 
financiële steun in de rug te bieden. 
Hiermee wordt het voor de ruim 
1.000 scoutinggroepen in Neder-
land mogelijk om hun clubgebouw 
en/of buitenruimte toekomstbe-
stendig te maken. Op deze manier 
werken beide jeugdorganisaties sa-
men aan meer en betere speelruim-
te voor kinderen en jongeren.

Veilig collecteren
Collecteren gebeurt altijd op een 
veilige en vertrouwde manier en dat 
is juist nu extra belangrijk. Huis-aan-
huis op 1,5 meter afstand met de be-
kende collectebus en de iDEAL QR-
code. Of gewoon thuis vanaf de 
bank met een persoonlijke online 
collectebus. 
Meer informatie: 
jantjebeton.nl/collecte

Eén keer per jaar organiseert Jantje 
Beton een grote collecte. Samen 
met tienduizenden vrijwilligers ha-
len deelnemende clubs en vereni-
gingen geld op. De helft van de op-
brengsten besteedt Jantje Beton 
aan speelprojecten in heel Neder-
land. Met speciale aandacht voor 
kinderen in kwetsbare speelposities. 
De andere helft is voor de eigen 
clubkas van deelnemende vereni-
gingen en clubs. Niet alleen Scou-
tinggroepen, sport- en jeugdclubs 
kunnen deelnemen aan de collecte; 
ook speeltuinen en maatschappelij-
ke organisaties zoals buurtcentra, 
jongerenwerk en kinderboerderijen 
kunnen meedoen. 
De financiële gevolgen van CO-
VID-19 zijn voor veel jeugd- en jon-
gerenorganisaties groot. Terwijl bui-
tenspelen en ravotten met andere 
kinderen bij een club of een plek in 
de buurt juist enorm belangrijk is. 
Via de Jantje Beton Collecte kunnen 
organisaties geld ophalen voor bij-
voorbeeld de aanschaf van speelma-
terialen. 50% van de opbrengst is 
voor de eigen clubkas en 50% is voor 
projecten van Jantje Beton.

Oproep
Die aardige mevrouw die voor mij 
op 17 november op haar knieën 
ging bij de Action om enkele T-shirts 
te zoeken maat XL met ronde hals.
Bel me a.u.b. Tel: 06 4349 8666

DE-punten voor Voedselbank 
Koffie is niet alleen lekker, maar staat ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zelden voor in de pakketten van de 
Voedselbank. 

Lionsclub helpt Voedselbank Nue-
nen met het inzamelen van Douwe 
Egberts-punten. De afgelopen vier 
jaar was dezelfde inzamelactie een 
groot succes. Alle reden om op-
nieuw zegels te verzamelen. 

Inzamelpunten
In Nuenen doen vier supermarkten 
mee: Albert Heijn, Jumbo Ton Grim-
berg, Jumbo Kernkwartier en Jan 
Linders. Daar kunt u vanaf nu t/m 
woensdag 23 december uw DE-pun-
ten inleveren in de speciale dozen 
(zie foto).

De ingeleverde waardepunten wor-
den verzilverd voor pakken DE-kof-
fie. Douwe Egberts steunt deze actie 
door 15% extra pakken te leveren, 
want het merk wil mensen in Neder-
land dichterbij elkaar brengen. 

Stichting KiKa KinderKampen 
blij verrast 
Agora Club de Kempen, een enthousiaste groep dames die zich naast ge-
zelligheid en vriendschap ook inzet voor goede doelen, heeft dit jaar 
Stichting Kika Kinderkampen Eindhoven/Veldhoven en Omstreken uitge-
kozen om te ondersteunen.

lijk voor deze mooie donatie. Wij zijn 
er ontzettend blij mee en kunnen in 
2021 veel betekenen voor onze kin-
deren. We zullen er leuke dingen mee 
organiseren, maar vooralsnog hopen 
we vooral dat we weer op kamp mo-
gen gaan.

Meer informatie over Stichting Kika 
Kinderkampen vindt u op de site:
www.stichtingkika.nl

Het verkopen van chocoladeletters 
aan bedrijven, instellingen en ie-
dereen die de actie wil ondersteu-
nen, is ieder jaar een vaste activiteit 
van deze dames. Van elke verkochte 
chocoladeletter gaat een deel naar 
het goede doel. Stichting Kika Kin-
derkampen Eindhoven/Veldhoven 
en Omstreken was dit jaar één van de 
gelukkige winnaars die het prachtige 
bedrag van € 2.650,00 mocht ontvan-
gen. De overhandiging had, met een 
kleine afvaardiging van beide partij-
en, toch een feestelijk tintje (ondanks 
alle coronamaatregelen). 

Namens alle vrijwilligers van Stich-
ting KiKa KinderKampen danken wij 
Angora Club De Kempen heel harte-

www.stichtingkika.nl

TopSupport,   
St. Anna ziekenhuis 
en Fysiotherapie 
Van Hoof starten 
spreekuur   
voor onbegrepen 
knieschijfklachten
Met ingang van 25 november kun-
nen jonge mensen met onverklaar-
bare klachten aan de knie(schijf ) te-
recht bij TopSupport bij het nieuwe 
knieschijf expertise spreekuur. Een 
unieke samenwerking tussen Top-
support, St. Anna Ziekenhuis en Fy-
siotherapie Van Hoof die jonge pa-
tiënten het perspectief biedt op een 
pijnvrij leven. Het spreekuur is ge-
richt op mensen tussen 10 en 30 jaar, 
die extreme pijn in de knie(schijf ) 
hebben, waar nog geen verklaring 
voor gevonden is. 

Een grote groep jongeren loopt lan-
ge tijd met knieklachten, waar geen 
oorzaak voor gevonden wordt. Door 
de pijn lopen zij vast in het dagelijks 
leven (school, sport, thuis). We spre-
ken dan van het patellofemoraal pijn-
syndroom (PFPS). Het nieuwe spreek-
uur is speciaal bedoeld voor deze 
groep. Door middel van een samen-
werking tussen orthopeed en fysio-
therapeut, worden de klachten van-
uit een holistisch oogpunt benaderd. 
Dit betekent dat we verder kijken dan 
het normale lichamelijk onderzoek 
en ook mentale factoren die een rol 
kunnen spelen, meenemen in het on-
derzoek. 

Snel duidelijkheid
Na verwijzing door de huisarts en 
een digitale intake vindt in één af-
spraak het onderzoek door ortho-
peed en fysiotherapeut plaats, inclu-
sief röntgenfoto en volgt er meestal 
direct een diagnose. Aansluitend 
wordt het vervolgtraject met de pati-
ent doorgenomen en worden even-
tuele vervolg behandelingen ge-
pland. Zo weet je in één afspraak 
waar je aan toe bent. 
Meer weten over dit spreekuur? 
Kijk op topsupport.nl/knieschijf-
expertise-spreekuur.

Afgelopen week was het kringloopwarenhuis van Het Goed groen ge-
kleurd, met als afsluiter Green Friday op 27 november. Groen om te laten 
zien dat het anders moet, én anders kan. Dus geen hoge Black Friday kor-
tingen maar een groen tegengeluid met de 1=1 boodschap; 1 kg herge-

Bij Het Goed vinden ze het belangrijk 
te werken aan deze bewustwording; 
bij elke kilogram aan hergebruikte 
spullen krijg je ‘gratis’ een kilogram 

-besparing. Dat geeft niet alleen 
op Green Friday maar elke dag een 
extra goed gevoel. Koop bewust en 

Clubs en verenigingen kunnen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton 
Collecte. Van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart 2021 gaan ruim 40.000 
vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas 
en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de opbrengst is voor de ei-
gen club en 50% is voor Jantje Beton.

Eén keer per jaar organiseert Jantje 
Beton een grote collecte. Samen 
met tienduizenden vrijwilligers ha-
len deelnemende clubs en vereni-
gingen geld op. De helft van de op-
brengsten besteedt Jantje Beton 
aan speelprojecten in heel Neder-
land. Met speciale aandacht voor 
kinderen in kwetsbare speelposities. 
De andere helft is voor de eigen extra goed gevoel. Koop bewust en 

geef herbruikbare spullen een twee-
de leven. Samen laten zien dat het 
anders kan. Het motto is dan ook: ‘Sa-

Wil jij ook van betekenis zijn in een 
circulaire economie en ben je be-

De andere helft is voor de eigen 
clubkas van deelnemende vereni-
gingen en clubs. Niet alleen Scou-
tinggroepen, sport- en jeugdclubs 
kunnen deelnemen aan de collecte; 
ook speeltuinen en maatschappelij-
ke organisaties zoals buurtcentra, 

bij elke kilogram aan hergebruikte 
spullen krijg je ‘gratis’ een kilogram 

-besparing. Dat geeft niet alleen 
op Green Friday maar elke dag een 
extra goed gevoel. Koop bewust en 

brengsten besteedt Jantje Beton 
aan speelprojecten in heel Neder-
land. Met speciale aandacht voor 
kinderen in kwetsbare speelposities. 
De andere helft is voor de eigen 

Sinterklaas    
bij de bakker
Deze foto’s zijn door een van onze le-
zers gezien en gefotografeerd bij een 
bakker in Nuenen.

Bijzondere kerststallen
René Berkenfeld uit Veghel maakt kerststallen en heel veel andere din-
gen van hout. En wie ze koopt, steunt ook nog eens een goed doel. Een 
prachtige gedachte in deze naderende kersttijd.

guurzaag en kwast en maakt YouTu-
be-filmpjes over zijn werk. Soms 
maakt hij werkstukken die hij zelf be-
denkt, maar het liefst iets voor een 
klant op bestelling.
War Child is een organisatie die zich 
sinds 1995 wereldwijd inzet voor 
honderdduizenden kinderen die op-
groeien in oorlog en geweld. De or-
ganisatie werkt aan het versterken 
van de weerbaarheid en het welzijn 
van deze kinderen. In het dagelijkse 
werk richt War Child zich op psycho-
sociale steun, bescherming en on-
derwijs, maar ook op snelle hulp in 
noodsituaties. De organisatie bestaat 
uit een internationaal netwerk van 
onafhankelijke organisaties in Neder-
land, Duitsland, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk, Canada, Verenigde Sta-
ten, Australië en Ierland met het doel 
om kinderen in oorlog te helpen. Alle 
organisaties voeren hetzelfde logo 
en werken daar waar het kan met el-
kaar samen, zowel juridisch, operati-
oneel als financieel.
Op Rene’s website staan foto’s met de 
prijzen van zijn werkstukken. Daar 
kunnen Sinterklaas en de Kerstman 
niet alleen een indruk krijgen, maar 
ook een bijzonder waardevol ge-
schenk bestellen.

www.renevoorwarchild.nl
www.warchild.nl

“Ik wil de oorlog graag uit de kinde-
ren halen,” vertelt René op zijn web-
site. In zijn werkplaats maakt hij van 
alles, van kerststukken en kerststallen 
tot leuke groeimeters voor kinderen, 
sleutelrekjes, servethouders, onder-
zetters en nog veel, veel meer.

Geboren met spasmen, maar nooit 
bij de pakken neer blijven zitten. Hij is 
een echte vechter. In zijn werkplaats 
knokt hij voor zijn doel: de oorlog uit 
de kinderen halen. En daarvoor haalt 
hij alles uit de kast. Hij hanteert de fi-

circulaire economie en ben je be-
nieuwd wat jij kan bijdragen? Het 
Goed nodigt je uit om in gesprek te 
gaan. En voor wie nu of later inspira-
tie zoekt om te verduurzamen of ge-
woon op de hoogte wil blijven van 
activiteiten, volg Het Goed dan ook 
online via Facebook of Instagram. Sa-

www.

ke organisaties zoals buurtcentra, 
jongerenwerk en kinderboerderijen 
kunnen meedoen. 
De financiële gevolgen van CO-
VID-19 zijn voor veel jeugd- en jon-
gerenorganisaties groot. Terwijl bui-
tenspelen en ravotten met andere 
kinderen bij een club of een plek in 
de buurt juist enorm belangrijk is. 
Via de Jantje Beton Collecte kunnen 
organisaties geld ophalen voor bij-
voorbeeld de aanschaf van speelma-
terialen. 50% van de opbrengst is 
voor de eigen clubkas en 50% is voor 
projecten van Jantje Beton.

Oproep
DE-punten voor Voedselbank 
Koffie is niet alleen lekker, maar staat ook voor een moment van ontspan-
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Nieuw jaar, nieuw energielabel 
Met een nieuw jaar dat langzaam in zicht komt, komen altijd ook weer nieuwe 
of gewijzigde regelingen om de hoek kijken. Een opvallende wijziging is dit 
keer het energielabel voor woningen dat op een heel andere manier zal wor-
den vastgesteld. Daarnaast word je nu verplicht om - als je een woning te koop 
of te huur aanbiedt door een advertentie in commerciële media - een geldig 
energielabel in die advertentie te vermelden. Tot nu toe was die plicht er alleen 
als er een geldig energielabel was afgegeven. 
De meeste verkopers-eigenaren zijn dus ‘energielabelplichtig’, al zijn er een 
paar uitzonderingen (bijvoorbeeld bij monumenten). Belangrijkste verande-
ring is echter dat het Vereenvoudigde Energielabel verdwijnt en wordt vervan-
gen door een uitgebreider label. Dit wordt vastgesteld na onderzoek door een 
vakbekwaam energieadviseur. Die komt een kijkje nemen in de woning en be-
kijkt de afmetingen, de aanwezige installaties (ketel, zonnepalen, etc.) en de 
isolatie. Dat zal toch 1 à 2 uur tijd in beslag nemen, inclusief het vaststellen van 
de berekening voor het label en aanbevelingen voor verbetering. Die energie-
adviseurs bepalen zelf hun prijs, maar aangenomen wordt dat zo’n onderzoek 
voor een appartement ongeveer €100 gaat kosten en voor een eengezinswo-
ning rond de €190.
Je kunt overigens tot 31 december van dit jaar nog tegen veel geringere kos-
ten het huidige Vereenvoudigde Energielabel aanvragen (via www.energiela-

belvoorwoningen.nl) en na toekenning is dat ook nog 10 
jaar geldig als het hele proces wordt afgerond voor 1 

april 2021. Hier vul je zelf gegevens over de woning en 
het verbruik in en die worden dan op afstand beoor-
deeld door een deskundige. 
Uiteraard moet iedereen zelf afwegen of het lonend 
is nog snel voor het eenvoudige label te gaan. Het be-
spaart kosten, maar anderzijds biedt de nieuwe me-

thode meer inzicht en wellicht ook goede adviezen 
voor verlaging van de energiekosten. En uiteraard heeft 
een betere energieprestatie effect op de verkoopprijs 

van de woning. De mate waarin is uiteraard afhanke-
lijk van de bereikte zuinigheid, maar ook van de 
waarde die een nieuwe eigenaar daaraan hecht.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Verdraaide darm? Minder operaties 
door verbeterde scantechniek
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is erin geslaagd om obesitaspati-
enten die als gevolg van een bypass-operatie onverklaarbare buikpijn 
krijgen, sneller en beter te diagnosticeren. Na een maagverkleining komt 
ongeveer 13 procent van de geopereerde patiënten op de eerste hulp of 
op de polikliniek met klachten die lijken op een verdraaiing van een 
darm. Tot voor kort ondergingen die patiënten vaak een kijkoperatie om 
het probleem op te sporen en te verhelpen. Maar het aantal daadwerke-
lijke verdraaiingen ligt rond de 2,5 procent. Waardoor veel patiënten dus 
onnodig werden geopereerd.

Meerdere ziekenhuizen hebben zich 
al gemeld bij het Catharina Zieken-
huis om deze werkwijze over te ne-
men. Want hiermee worden onnodi-
ge operaties en de bijbehorende zie-
kenhuisopnames voorkomen. Bo-
vendien kunnen patiënten sneller 
gerustgesteld worden.

Het obesitascentrum van het Ca-
tharina Ziekenhuis behoort in Ne-
derland tot de absolute top. In het 
centrum worden de meest geavan-
ceerde technieken gebruikt om pa-
tiënten met morbide obesitas te 
helpen. Het ziekenhuis biedt pa-
tiënten een vijfjarig traject, waarin 
een multidisciplinair team patiën-
ten begeleidt. 
www.catharinaziekenhuis.nl

In het Catharina Ziekenhuis is de laat-
ste jaren intensief onderzoek gedaan 
naar de inzet van een CT-scan om te 
achterhalen of er sprake is van een 
verdraaiing van de darm. “We willen 
mensen snel duidelijkheid kunnen 
geven en het aantal patiënten dat on-
nodig wordt geopereerd zo klein mo-
gelijk maken,” zegt obesitaschirurg Si-
mon Nienhuis. Na verloop van tijd 
bleek dat met behulp van de CT-scan 
in ruim 86 procent van de gevallen de 
juiste diagnose kon worden gesteld. 
Onder leiding van radioloog Joost 
Nederend werkt het ziekenhuis te-
genwoordig met een standaardver-
slag voor het stellen van een diagno-
se. De radioloog beoordeelt de CT nu 
aan de hand van 10 kenmerken en 
geeft een waarschijnlijkheid voor de 
diagnose ‘verdraaide darm’ op een 
schaal van 1 tot 5. Met dit standaard-
verslag spoort het ziekenhuis nu in 
ruim 93 procent van de gevallen een 
verdraaide darm op. 

Jan Linders Nuenen  ontvangt 
erkenning Mantelzorg   
Vriendelijke Werkgever
Op 1 december heeft Jan Linders Nuenen de erkenning Mantelzorg Vrien-
delijke Werkgever ontvangen uit handen van de wethouder sociale zaken 
Ralf Stultiëns. Het doel van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap is om 
werk en mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. Zo kunnen 
ziekteverzuim en overbelasting worden voorkomen. 

mantelzorgers. Zij werken, studeren 
en zijn jonge mantelzorger voor een 
broer of zus, met bijvoorbeeld autis-
me of ADHD, of voor een ouder met 
een chronische ziekte, zoals NAH, 
kanker of depressie. Het is ook voor 
hen belangrijk om mantelzorg be-
spreekbaar te maken en hen te steu-
nen in deze combinatie van werk, stu-
die en mantelzorgtaken.

Het Steunpunt Mantelzorg Nuenen 
van de LEV-groep en Jan Linders 
Nuenen hebben hard gewerkt om 
aan alle voorwaarden voor de erken-
ning te voldoen. Daarmee zetten zij 
hopelijk de toon voor andere onder-
nemingen in de gemeente Nuenen.

Wilt u meer lezen over mantelzorg-
vriendelijk werkgeverschap kijk dan 
op www.werkenmantelzorg.nl of 
over het project bij Jan Linders in 
Nuenen https://www.werkenman-
telzorg.nl/projecten/alle-erkende-
organisaties/

Mantelzorg (langdurige en onbetaal-
de zorg voor een chronisch zieke, ge-
handicapte of hulpbehoevende naas-
te) wordt steeds belangrijker. Op dit 
moment is 1 op de 4 werknemers in 
Nederland mantelzorger. Als steun-
punten mantelzorg, gemeenten en 
werkgevers samen werken aan een 
goede werk privé-balans van mantel-
zorgers, komt dat onze hele samenle-
ving ten goede. 

Een mantelzorgvriendelijke organisa-
tie levert winst op voor de werkgever 
én de werkende mantelzorger. Werk-
gevers die hun medewerkers in deze 
combinatie steunen, kunnen een er-
kenning voor mantelzorgvriendelijk 
werkgever krijgen. De erkenning be-
staat uit een bordje dat buiten of bin-
nen opgehangen kan worden. Het 
wordt uitgereikt door Werk & Mantel-
zorg, mits men aan een aantal voor-
waarden voldoet. Jan Linders Nuenen 
is de tweede supermarkt in Neder-
land die de erkenning ontvangt. Zij 
hebben niet alleen aandacht voor de 
werkende mantelzorgers die in dienst 
zijn, maar hebben daarnaast ook spe-
ciale aandacht voor de jongeren en 
studenten tot 25 jaar die zij in dienst 
hebben. Onder hen zijn er de jonge 

Sloop garage Janssen voor luxe 
woningen aan besloten hoftuin
Maandag 30 november startte de sloop van de voormalige Peugeot gara-
ge Janssen aan het Laar 12 in Gerwen. Symphony Estates uit Eindhoven 
ontwikkelde op deze locatie Hof aan het Laar, een exclusief woonhof met 
tien gelijkvloerse woningen voor senioren. Alle woningen zijn reeds ver-
kocht en de oplevering wordt over circa een jaar verwacht. Toekomstige 
bewoners zijn afkomstig uit Gerwen, Nuenen en Eindhoven, maar ook 
buiten de regio.

vloers willen wonen, maar die de stap 
naar een appartement te groot vin-
den, omdat ze bijvoorbeeld graag 
een tuin willen houden”, zo licht 
Symphony Estates directeur Olaf 
Schoofs toe. “De woningen worden 
gerealiseerd rondom een binnenhof, 
dat we parkachtig inrichten met 
heesters, bomen en bloeiende plan-
ten, zodat mensen een fraai uitzicht 
krijgen aan de voorzijde. Daarnaast 
beschikt elke woning over een privé 
achtertuin. Zowel qua opzet - de lig-
ging rondom een hof - als qua archi-
tectuur krijgt het de sfeer van een be-
gijnhof zoals we dat kennen van 
vroeger, zij het in een moderne vorm 
en met het comfort van nu. Ook 

Hof aan het Laar als voorbeeld
Het plan voor het nieuwe woonhof 
kwam tot stand in goed overleg met 
de direct omwonenden. Over deze 
aanpak is gemeente Nuenen erg po-
sitief. Wethouder Caroline van Brakel: 
“Hof aan het Laar is bijzonder goed 
ontvangen door de Raadscommissie. 
Vooral het gesprek met omwonen-
den vooraf is in zekere zin als voor-
beeld gesteld. Meerdere partijen 
hebben hun complimenten uitge-
sproken over deze aanpak.”

Opzet en sfeer 
van historisch begijnhof
“Wij richten ons op vitale medioren 
en senioren die op termijn gelijk-

wordt in de architectuur duidelijk 
verwezen naar de oude Sint-Cle-
menskerk, die op zeer korte afstand 
van de locatie ligt. Het worden wo-
ningen van 1 bouwlaag met een 
schuine kap, witte gevels en een rijke 
detaillering zoals mooie dakkapellen, 
met architraven omlijste deuren, lui-
fels, ramen met roedeverdeling en re-
liëf in het metselwerk.” De bewoners 
van de nieuwe buurt krijgen toegang 
vanaf het Laar via een fraaie poort.

Duurzame woningen
Uiteraard worden de woningen niet 
alleen qua plattegrond toekomstbe-
stendig met de mogelijkheid voor 
een gelijkvloers programma, ook in 
technisch opzicht zijn ze helemaal 
anno nu. Zo hebben ze geen gasvoor-
ziening, maar worden uitgerust met 
een warmtepomp en zonnepanelen. 
Door de zeer goede isolatie zijn de 
woningen extra energiezuinig.

Over Symphony Estates
Symphony Estates is een vastgoed-
ontwikkelbedrijf uit Eindhoven, dat 
zich richt op kleinschalige binnenste-
delijke ontwikkeling in het middelho-
ge en hoge marktsegment. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om (gelijkvloerse) 
woningen aan een hof, appartemen-
tenvilla’s of herontwikkeling van cul-
tureel erfgoed. Het bedrijf, gevestigd 
in Eindhoven ontwikkelde eerder een 
soortgelijk exclusief woonhof in Ros-
malen en op dit moment in Domme-
len, bij Valkenswaard. Typerend is de 
aandacht voor detail en het directe 
klantcontact zonder tussenkomst van 
een makelaar.
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EVERT TEBAK,
keurslager

EVERT VERT TTEBAK,

Kerst in coronatijd bij 

Veel lekkers 
voor een gezellig avondje!

Varkenshaas 
Medaillons  .......................4 stuks 7,95
Shoarma Pakket
“500 gram vlees, 5 broodjes en saus”  .............. 7,50
Uiige Bal
.......................................................... 100 gram 1,60
4 Gegrilde 
Kippenbouten ....................... 5,00
100 gram Gebraden Gehakt +
150 gram Filet Americain .................. 2,95
2e Rookworst
.............................................halve prijs

TOPPER

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Parkstraat 12b Nuenen
Telefoon 040 - 284 23 11

info@tebak.keurslager.nl
www.tebak.keurslager.nl

Kerst in coronatijd bij 

Het zijn vreemde tijden. Maar we gaan erg ons best 
doen om het zo goed mogelijk voor u te regelen. 
Het doel is om de drukte zoveel mogelijk te spreiden. 

We zijn 21-22-23 december open van 08.00-20.00 uur. 
24 december zijn we open van 08.00-17.00 uur. 

Veel dingen kunt u van tevoren ophalen, wij kunnen 
vlees vacumeren waardoor het met gemak een week 
in de koelkast houdbaar is. U kunt ook invriezen als 
u dat fi jner vindt. Gourmet, wild, rollades en schotels 
moet u dit jaar WEL bestellen. Deze zijn 24 december 
op te halen achter de winkel in onze werkplaats aan 
de parkeerplaats. 

Hierdoor spreiden we de drukte. Om kwaliteit te 
garanderen en zo vers mogelijk te werken zal al het 
overige in de winkel afgehaald moeten worden.
Bedenk van tevoren goed wat u allemaal nodig heeft, 
maak een lijstje. Dit om verplaatsing binnen de winkel 
zo veel mogelijk te beperken en om u snel van dienst 
te kunnen zijn. 

In deze week mogen 
er 7 klanten in de 
winkel. Mondkapjes 
verplicht. 
En 1 persoon per 
gezin naar binnen 
(tenzij onder 
de 12 jaar).

We beseffen dat 
het allemaal een 
hele aanpassing is. 
Maar we maken er 
iets van met zijn 
allen.
Wij wensen u een 
smakelijke kerst 
toe, 

Team Tebak

Black Angus 
vlees
Uitzonderlijk om zijn volle zachte 
smaak en mooie vet structuur

Onze werkplaats
Hier maken we dagelijks vers 
gehakt met door ons zelf samen 
gestelde kruiden en verwerken we 
het vlees dat dagelijks vers binnen 
komt. Daarnaast maken we er 
onze vleeswaren en maaltijden. 
We hebben geen geheimen, u mag 
gerust een kijkje nemen in onze 
werkplaats.

BBQ en 
bufetten
Alles op maat gemaakt, 
geheel verzorgd.

Respect voor mens en dier
Tebak verkoopt vlees uit de eigen regio met een verhaal. Maatschappelijk 
verantwoord met oog voor het milieu, dierwelzijn en gezondheid. Rundvlees, 
een constant product vol van smaak en supermals, varkensvlees met een fi jne 
smaak door het intramusculaire vet, en mals kalfsvlees fi jn van structuur en 
zacht van smaak.

Bij Evert Tebak, zijn we helemaal gek 
van het slagersvak.
De liefde voor het slagersvak heeft Evert van geen vreemden. In 1922 begon zijn 
opa Evert een slagerij op het Stratums Eind in Eindhoven. Everts vader Frans 
nam het bijltje later van hem over. In 2001 vond Evert zelf de geschikte locatie 
voor een eigen zaak in Nuenen. Keihard werken en doorzetten heeft hij van zijn 
vader en de klantvriendelijkheid van zijn moeder.
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AANBIEDINGEN WEEK 49

Persoonlijke 
aandacht,  
respect    
voor de klant
We vinden het niet 
vanzelfsprekend dat de klanten 
naar ons komen, hiervoor belonen 
we ze met aandacht en lekkere 
producten. De klant bepaalt voor 
een groot deel wat we doen, we 
willen ze het beste bieden, het is 
ons daarbij niet snel te gek.
We werken aan een goede 
onderlinge sfeer, onze 
medewerkers zijn vaak al vanaf 
het begin bij ons, dat zegt iets. 
Het zijn stuk voor stuk ervaren 
medewerkers die elkaar aanvullen 
en samen een professioneel team 
vormen. Ze zijn gepassioneerd 
en hebben hart voor de klant. 
Regelmatig praten we onderling 
bij over eventuele verbeterpunten. 
Het heeft een positieve uitwerking 
op de klant in de winkel. Die gaat 
bij ons met het gevoel gewaardeerd 
te worden, naar huis.
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