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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

De � lm in Het Klooster is terug!
Als het volgens de covid-19 richtlijnen mag, blijven Cultuur Overdag en Cul-
tuur Avonduur films organiseren, in december op donderdagochtend 10 de-
cember (aanvang: 10.30 uur) en vrijdagavond 11 december (aanvang: 20.00 
uur). Toegangsprijs: € 6,-. Per film zijn slechts 30 kaarten beschikbaar. Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur hebben gekozen voor een spannende film! 
Welke? Dat mag, in verband met de licentievoorwaarden, dit keer niet open-

baar bekend worden gemaakt. Maar in Het 
Klooster hangt een poster informatie over de 
film. Kijk voor meer informatie op de website 
www.cultuuroverdag.nl

7.800 inwoners 
van Nuenen c.a. 
ontvangen brief 
over invullen keuze 
Donorregister

Clubs uit 
Nuenen c.a. 
halen €10.311,- 
op met Grote 
Clubactie

Huisartspraktijk Boek
AFWEZIG van

21 tot 25 december 
Voor spoed waarneming volgens 

letterverdeling:
A-K: Dr. D. van de Top, tel. 2837083.

L-Z: Praktijk Anderegglaan, tel. 2837475.

Wegens vakantie afwezig 
21 t/m 25 december

Huisartsen S. van Dongen 
en C. Ringeling-Bouma  

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

In verband met vakantie 
zijn wij gesloten 
van 25 december 
t/m 4 januari

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

Vakgarage van den Wildenberg 
vijftig jaar lid van BOVAG 
Vakgarage van den Wildenberg in Nuenen viert dit jaar een wel heel bij-
zonder jubileum: het autobedrijf is maar liefst vijftig jaar aangesloten bij 
BOVAG. Uit handen van branchemanager Hans Joosten ontving de heer 
Albert van den Wildenberg een speciaal certi� caat. 

Van den Wildenberg staat al meer 
dan een halve eeuw bekend als een 
alom gewaardeerd bedrijf dat ga-
rant staat voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en garantie. “Die drie kern-
waarden zijn precies waar bij BOVAG 
aangesloten bedrijven voor staan”, 
aldus Han ten Broeke, voorzitter van 
BOVAG. “Zekerheid en vertrouwen 
zijn voor klanten van groot belang, 
van den Wildenberg biedt dat bij uit-
stek. En is daarom al 50 jaar aange-
sloten bij BOVAG”. 

Lid sinds 1969 
BOVAG bestaat al sinds 6 mei 1930. 
Veertig garagehouders spraken in 
het Utrechtse café-restaurant Noord-

Brabant over hun gezamenlijke be-
langen en besloten zich te verenigen. 
Die avond werd de Bond van Auto-
mobielhandelaren en Garagehou-
ders geboren. In de loop der jaren 
sloten ook vele andere bedrijven zich 
aan, zoals tweewielerspecialisten, rij-
scholen, caravanbedrijven, wasstra-
ten, tankstations etc. De welbekende 
BOVAG Garantie voor gebruikte au-
to’s werd in 1965 ingevoerd en vijf 
jaar later volgde een soortgelijke ga-
rantieregeling voor onderhoud en re-
paraties. Inmiddels geldt de BOVAG 
Garantie voor vrijwel alle producten 
en diensten die BOVAG-leden aan-
bieden. 

Vakgarage van den Wildenberg
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen info@
vakgaragevandenwildenberg.nl 040-
2831774, bezoek onze website: www.
vakgaragevandenwildenberg.nl

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, onder-
nemers en particulieren in de gelegenheid stelt een kerstbal te kopen, waarin 
een speciale kerstwens geschreven kan worden. Dit jaar wijken we - door de co-
ronacrisis - voor een keer af van deze traditie: We doen het een jaartje anders.

Wij plaatsen je menu en je bezorg- 
en/of afhaaltijden op onze speciale 
kerstpagina in een advertentiefor-
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 

OCN plaatst op verzoek van 
het zorgteam sfeervol   
verlichte kerstboom   
voor Verzorgingshuis Akkers
Bewoners en personeel van Verzorgingshuis Akkers hebben een moeilijk 
jaar achter de rug. Er waren veel Corona-besmettingen en helaas ook 
meerdere gevallen van overlijden te betreuren onder de bewoners. Het 
zorgteam bleef ook niet gespaard en had te kampen met een aantal be-
smette medewerkers.

Het bestuur heeft geen moment ge-
aarzeld om aan dit idee uitvoering te 
geven en inmiddels staat er een 
prachtig verlichte kerstboom te pron-
ken in de ‘voortuin’ van verzorgings- 
huis Akkers. (met dank aan de Nue-
nense ondernemers die dit mogelijk 
hebben gemaakt). De bewoners heb-
ben hun bewondering en dankbaar-
heid hiervoor direct uitgesproken.

OCN wenst allen 
mooie feestdagen toe!

Inmiddels kijken bewoners en perso-
neel met vertrouwen naar het nieu-
we jaar. Om deze positieve kijk op 
2021 te ‘delen’ met de inwoners van 
Nuenen heeft het zorgteam het idee 
opgevat dit letterlijk uit te stralen via 
een sfeervol verlichte kerstboom. 
Omdat het budget van Verzorgings-
huis Akkers hiertoe geen ruimte 
biedt, heeft een van de personeelsle-
den hiervoor het secretariaat van On-
dernemerscontact Nuenen bena-
derd.

De prachtig verlichte kerstboom in de ‘voortuin’ van De Akkers 
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.

Van den Wildenberg staat al meer 
dan een halve eeuw bekend als een 
alom gewaardeerd bedrijf dat ga-
rant staat voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en garantie. “Die drie kern-
waarden zijn precies waar bij BOVAG 
aangesloten bedrijven voor staan”, 
aldus Han ten Broeke, voorzitter van 
BOVAG. “Zekerheid en vertrouwen 
zijn voor klanten van groot belang, 
van den Wildenberg biedt dat bij uit-
stek. En is daarom al 50 jaar aange-
sloten bij BOVAG”. 

Lid sinds 1969 
BOVAG bestaat al sinds 6 mei 1930. 
Veertig garagehouders spraken in 
het Utrechtse café-restaurant Noord-

Toegangs-
bewijzen voor 
kerstvieringen 
Parochie 
H. Kruis
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

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

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

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

AFVALWEETJE:

Als u geen reclamefolders meer wilt 
ontvangen kunt u een Nee-Nee sticker op 
uw brievenbus plakken. Ongeopende 
folderpakketjes mogen alleen in de 
papiercontainer zonder plastic zakje. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

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

OPENING GEMEENTEHUIS 
TIJDENS FEESTDAGEN
Tijdens de feestdagen is het gemeentehuis beperkt open. 
Het gemeentehuis is op donderdag 24 en 31 december 
tot 12.30 uur open. Op vrijdag 25 december en 1 januari 
is het gemeentehuis de hele dag gesloten. 

Telefonische bereikbaarheid 
Op de dagen dat de gemeente is gesloten, is er ook nie-
mand telefonisch bereikbaar. Voor het melden van storin-
gen en calamiteiten gaat u naar onze website.

OPENINGSTIJDEN 
MILIEUSTRAAT 
De normale openingstijden van de milieustraat zijn:
Dinsdag, woensdag, vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de Kerstdagen op vrijdag 25 en zaterdag 26 de-
cember en op Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari is de milieu-
straat gesloten.

AFSPRAAK BIJ GEMEENTE   
IS GRATIS
Bij meerdere gemeente in Nederland komen klachten bin-
nen van inwoners die zijn opgelicht door websites die 
zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken 
bij de gemeente.

Gemeente Nuenen werkt niet samen met deze websites 
en wij adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van 
te maken. Websites zoals ‘mijnonlineloket.nl’ vragen om 
gevoelige persoonlijke informatie en geld voor het maken 
van een afspraak bij de gemeente. Of ze rekenen een hoog 
tarief voor een uittreksel of akte.

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Een 
uittreksel kunt u gewoon eenvoudig zelf bij ons aanvragen. 
Net zo makkelijk en veel goedkoper. Zo kost het aanvragen 
van een uittreksel Basisregistratie Personen(BRP) bij de 
gemeente € 7,75 en een uittreksel Burgerlijke Stand € 13,80. 
Regel dus altijd uw zaken rechtstreeks met de gemeente. 
U kunt een afspraak inplannen via onze eigen website of 
digitaal een uittreksel aanvragen. 

NEPCOLLECTANTEN ACTIEF
Net als in het begin van dit jaar zijn er nu wederom op-
lichters actief die de Corona-maatregelen misbruiken om 
(ouderen) te misleiden. Oplichters gaan langs de deur om, 
namens het Rode Kruis (of een andere organisatie), geld 
op te halen voor de bestrijding van het coronavirus. Er 
wordt op dit moment niet gecollecteerd door organisaties 
voor de bestrijding van het coronavirus. Geef dus niets en 
laat deze oplichters ook niet binnen. 

Meer informatie over welke, nationale en lokale, collectes 
op welk moment plaatsvinden kunt u vinden op: https://
www.cbf.nl/collecterooster 

Wat kunt u zelf doen?
Laat niemand zomaar binnen, wat ze ook verzinnen! Wees 
voorzichtig en doe niet zomaar voor iedereen open. Kijk 
eerst wie er voor de deur staat. Als u toch besluit om de 
deur open te doen, gebruik dan een kierstandhouder. 
Vraag om legitimatie en maak, indien mogelijk, een foto 
van de oplichter.  Ziet u dit in uw omgeving gebeuren, 
informeer de politie hierover via 0900-8844 of bel bij 
spoed 112. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Een gemiddelde tussenwoning in Nue-

nen 1550 m3 gas verbruikt. Een vrij-
staande woning 2590.

• Douchen en koken 20% van het gas-
verbruik uitmaken. Warmte : 80 %.

• In een warm huis het altijd prettig bin-
nenkomen is .

• Het dus slim is door goede isolatie het 
verbruik te beïnvloeden: met minder 
gas verbruik hetzelfde/ meer comfort 
tegen minder kosten.

Bron: impactscan Nuenen nu voor iedereen te lezen 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid

DUURZAAMHEID:   
ISOLATIESUBSIDIES 
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor ei-
genaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. 
Het aanvragen van een SEEH-subsidie  (met de tijdelijk 
verhoogde tarieven van 30%) kan tot uiterlijk 31 december 
2020 23.59 uur.

De regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) 
eindigt op 31 december 2020. Voor isolatiemaatregelen 
kun je ook in 2021 subsidie krijgen, maar dan via de ISDE 
subsidieregeling. De regeling Investeringssubsidie duur-
zame energie (ISDE) wordt dan uitgebreid met isolatie en 
de aansluiting op een warmtenet. De ISDE-regeling krijgt 
een looptijd van 10 jaar. Je kunt deze ISDE-subsidie ook 
aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uit-
gevoerd en betaald zijn in 2020. Tot maximaal 12 maanden 
na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen 
maatregel(en) kun je een subsidieaanvraag voor de ISDE-
regeling indienen.
  
Het tijdelijk verhoogde subsidietarief eindigt eind dit jaar. 
Alleen subsidieaanvragen die ingediend zijn voor 31 de-
cember 2020, 23.59 uur komen in aanmerking voor het 
verhoogde tarief. Vanaf 1 januari 2021 gelden weer de 
normale subsidietarieven (van gemiddeld 20 procent van 
de investeringskosten). 
Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling 
in de Staatscourant gepubliceerd. Op dit moment vindt er 

nog politieke besluitvorming plaats. Na publicatie is de 
inhoud van de regeling definitief. Deze informatie is dus 
nog onder enig voorbehoud.

Welke  uitgevoerde maatregelen komen in aanmerking 
in de ISDE vanaf 2021?
De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, 
gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor 
ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is dat je één  isola-
tiemaatregel mag combineren met een warmtepomp, 
zonneboiler of warmtenetaansluiting. Samen vormt dit het 
minimum van 2 maatregelen. 
Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een 
subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een 
duurzame warmte installatie (warmtepomp, zonneboiler, 
warmtenetaansluiting). Bron: www.RVO.nl

VERGUNNINGEN PERIODE 
01-12-2020 EN 07-12-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Rullen ongenummerd, Wijzigen gebruik tot
perceel B2367 hondenuitlaat
Den Binnen 11 Wijzigen gebruik tot 

autobedrijf
Eikenlaan 22 Oprichten woonhuis 
Rutger van Erplaan 8 Plaatsen dakopbouw

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Gulberg 18 Bouwen ketelhuis
Alvershool 2A Plaatsen tijdelijke units
De Beethof 5 Uitbreiden woning, 

plaatsen opbouw
De Beethof 3 Uitbreiden woning, 

plaatsen opbouw
IJsvogelhof 4, 4A en 4B Splitsen woning tot 

3 appartementen
Kuifmeeshof 5 en 5A Splitsen woning tot 

2 appartementen
Wettenseind 1 Renoveren woonboerderij

Mededeling verlenging omtrent 
besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Parkstraat 33 Uitbreiden woning, splitsing

tot 2 appartementen

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein Standplaats mosselkraam 

zaterdag 16.00 tot 20.00 uur
december 2021

Vincent van Goghplein Standplaats Loempiakraam 
elke woensdag t/m dec. 2021

Dit zijn kennisgevingen en geen o¯ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
o¯ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te ont-
vangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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Rutger van Erplaan 8 Plaatsen dakopbouw

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Gulberg 18 Bouwen ketelhuis
Alvershool 2A Plaatsen tijdelijke units
De Beethof 5 Uitbreiden woning, plaatsen opbouw
De Beethof 3 Uitbreiden woning, plaatsen opbouw
IJsvogelhof 4, 4A en 4B Splitsen woning tot 3 appartementen
Kuifmeeshof 5 en 5A Splitsen woning tot 2 appartementen
Wettenseind 1 Renoveren woonboerderij

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Parkstraat 33 Uitbreiden woning, splitsing tot 2 appartementen

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein Standplaats mosselkraam zaterdag 16:00 tot 20:00 uur

december 2021
Vincent van Goghplein Standplaats Loempiakraam elke woensdag t/m dec. 2021

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
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Van ouderwets lekker gehakt en worst uit eigen keuken 
tot super exclusief Wagyu vlees en Pata negra

Smulvinken
 .............................................................4 stuks 5,95
Boterhamworst
.......................................................... 150 gram 1,75
Hertenbiefstuk
............... met gratis rode wijn/kaneelsaus

Pancettina
.......................................................... 100 gram 1,85
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Gemarineerde
Runderhaasreepjes
 ......................................................... 100 gram 2,55
Bijna al onze belegde broodjes gaan warm de deur uit!!

KOOPJE

SUPER

SPECIAL

TOPPER

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Wij zijn op zoek naar zorgverleners van alle 

niveaus. Je bezoekt cliënten in blokken van 
minimaal 3 tot 24 uur aaneengesloten en 
helpt ze met dagelijkse taken. Daarnaast bied 
je ook verzorging en verpleging waar nodig 
en ben je er als ondersteuning van de 

mantelzorger. We regelen de gehele
 administratie voor jou, zodat jij je kunt richten 
op het verlenen van zorg.

INTERESSE?

Neem dan contact met ons op 
via 088 - 018 02 07, 
secretariaat@standbythuiszorg.nl 
of kijk op onze website
www.standbythuiszorg.nl.

Werken in de thuiszorg 
als zpp’er in jouw regio?

Zorgen dat jij jezelf kan blijven

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar
Smeren maar! En smer

en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Jouw situatie, 
jouw verzekeringen 
op maat.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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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Het Nuenens Levend Kerstverhaal nodigt u uit voor de première 

‘Lichtpuntje in de donkere 
dagen voor kerst’
In 2020 steken de Nuenense kerken het Levend Kerstverhaal in een tijde-
lijk nieuw jasje; een prachtige film met oude en nieuwe beelden, begeleid 
met voice-over. Op 19 december zal de film in première gaan in eigen 
huis. Voor groter publiek komt het kerstverhaal naar u thuis. De film zal 
namelijk ook online te bekijken zijn.

Kom op de première en meld je aan 
via: www.levendkerstverhaal.nl. Mid-
dels een formulier zijn verschillende 
tijdstippen te reserveren. 
De landelijk geldende maatregelen 
zullen uiteraard in acht worden ge-
nomen.
Achteraf zal de film op Youtube terug 
te zien zijn voor iedereen die niet de 
mogelijkheid heeft om naar de pre-
mière te komen. Houd hiervoor onze 
Facebook pagina (Levendkerstver-
haal Nuenen) in de gaten. Daar wordt 
de link naar de film gedeeld. 

Trots en tevreden
Er wordt hard gewerkt om alle ideeën 
uit te voeren. “De groep die dit moge-
lijk maakt, heeft het hart op de juiste 
plek om er iets moois van te maken,” zo 
vertelt Dorine Smilde trots en tevre-
den. “De groep heeft veel talenten en 
daar maken we optimaal gebruik van. 
We kijken uit naar de voorstelling.” 

Zo heeft ook 2020 een uniek Levend 
Kerstverhaal. De traditie wordt onaf-
gebroken hooggehouden. In 2021 
zal het Levend Kerstverhaal naar alle 
verwachting weer in levende lijve 
plaatsvinden. Zoals het evenement 
in Nuenen en omstreken bekend is… 
magisch, verbindend en met een 
warme afdronk van glühwein of cho-
colademelk.

Sinds 2006 wordt traditiegetrouw op 
zaterdag het Levend Kerstverhaal 
georganiseerd. Veel bezoekers, jong 
en oud, wandelen met een gids door 
de Weverkeshof. Het verhaal van 
Bethlehem van 2000 jaar geleden 
komt zo tot leven. Door de intrede 
van corona viel een fysieke editie in 
het water en dus moest het roer om. 
Begin oktober ontstond het idee om 
het kerstverhaal te verfilmen. 

Première in De Regenboog
Oude en nieuwe beelden werden ge-
mixt tot een sfeervol geheel. Pieter 
Flach vervult met verve de rol van 
‘Meneer uit een andere tijd’. Het ver-
haal is ingesproken door Helma de 
Waardt. Regie en montage zijn onder 
andere gedaan door Roger Smilde en 
Karel van der Grinten: “Het zoeken 
naar foto’s van de laatste tien jaar, 
bracht ons achter de schermen gelijk 
in de sfeer van kerst. Daar heeft veel 
tijd in gezeten, maar dat doe je dan 
toch graag,” zo vertelt Karel.

Op zaterdag 19 december vindt de 
première plaats. Op een groot scherm 
in De Regenboog (Sportlaan 5, Nue-
nen) zal deze prachtige film elk uur 
getoond worden vanaf 16.00 uur. Tel-
kens is ruimte voor dertig bezoekers 
(kinderen onder de 12 jaar niet mee-
gerekend). 

Overheid biedt 
gratis (online) 
scholing aan   
voor iedereen   
in Nederland
Vanaf dinsdag 1 december zijn er 
voor iedereen van 18 jaar tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd gratis cur-
sussen en trainingen beschikbaar, 
deze zijn gericht op het versterken en 
verbeteren van vaardigheden. Daar-
naast kan de cursus of opleiding ook 
een eerste stap zijn richting omscho-
ling naar een ander beroep of andere 
loopbaan met betere arbeidsmarkt-
kansen. Zeker in tijden van corona 
verandert de arbeidsmarkt en is het 
belangrijk je te blijven updaten. 

Kijk op hoewerktnederland.nl/on-
line-scholing voor meer informatie 
en het aanbod.

Iedereen kan dankzij de subsidiere-
geling van NL leert door gebruikma-
ken van het kosteloze scholingsaan-
bod. Het maakt daarbij niet uit of je 
werkt met een vast of flexcontract, 
zelfstandig onderneemt of tijdelijk 
niet werkt, aan de start staat van je 
carrière of al richting je pensioen 
gaat.

Om een cursus of training te volgen, 
kunnen deelnemers zich aanmelden 
bij één van de opleiders die een sub-
sidie heeft gekregen. De opleider 
handelt verder de administratie en 
kosten af. Een centraal overzicht van 
het totale aanbod aan opleidingen 
en trainingen is te vinden op de site 
vindjeupdate.hoewerktnederland.nl

Boekenweek 2021: 6 maart t/m 14 maart

Wie schrijft het beste verhaal 
over ‘tweestrijd’
Na het succes in 2019 heeft Cultuur Overdag, samen met Bibliotheek 
Dommeldal, besloten opnieuw een verhalenwedstrijd te organiseren met 
het thema van de Boekenweek als inspiratiebron. Het thema van de Boe-
kenweek 2021 is ’Tweestrijd’. Door de coronacrisis is het thema zeer actu-
eel; tegelijkertijd is het ook tijdloos en universeel. Zijn we immers niet ie-
dere dag in tweestrijd over wat te willen en wat te doen? Over wat we van 
iets vinden en wat we er vervolgens mee doen?

laten) voorlezen tijdens een feestelij-
ke finale waar de winnaar bekend 
wordt gemaakt. De winnaar ont-
vangt een boekenbon, krijgt eeuwi-
ge roem en publicatie in diverse me-
dia.

Zo doe je mee
Voel jij je geïnspireerd en wil je mee-
doen? Stuur je verhaal o.v.v. voor- en 
achternaam en volledig adres vóór 
15 februari 2021 naar verhalenwed-
strijd@cultuuroverdag.nl.

Woon je in Nuenen c.a., Son en Breu-
gel, Geldrop/Mierlo of Heeze/Leen-
de? Houd je van schrijven? Klim dan 
in de pen of grijp je toetsenbord; 
schrijf een mooi en pakkend verhaal 
geïnspireerd door het thema ‘Twee-
strijd’. Laat je fantasie de vrije loop of 
spit in je geheugen naar bijzondere 
ervaringen. 

Zoals bij iedere wedstrijd zijn er ook 
een aantal spelregels zoals: het moet 
gaan om een verhaal (geen gedicht) 
van maximaal 600 woorden dat door 
de schrijver is verzonnen of werkelijk 
is gebeurd. Alle spelregels zijn terug 
te vinden op www.cultuuroverdag.
nl/verhalenwedstrijd

Een driekoppige jury beoordeelt de 
verhalen. De 5 beste inzendingen 
mogen op zondag 14 maart 2021 in 
Nuenen hun eigen verhaal komen (of 

Beste dorpsgenoten
Ook in deze donkere dagen voor kerst, wandel ik regelmatig met mijn ge-
zin door ons prachtige dorp. De bossen en landerijen door, maar ook 
langs de gezellig verlichte huizen en winkelstraten. Wat een feest om hier 
te wonen!

met een kleine donatie bij een aantal 
Nuenense horecazaken in de bus te 
doen, omdat wij graag ons dorp zo 
bourgondisch en levendig willen 
houden als voorheen. Misschien zijn 
er meer culinaire dorpsgenoten die 
een envelopje met inhoud kunnen 
missen. Alle beetjes helpen toch? 
Denk aan de cafés die al maanden 
geen inkomsten hebben en aan nieu-
we restauranteigenaars die niet eens 
op staatsteun kunnen rekenen! Mis-
schien kunnen we samen helpen ons 
bruisend dorpshart te behouden!

Hartelijke groet van 
een Bourgondische dorpsgenoot

Neem ons ééns zo bruisende dorps-
centrum; hier kwamen we vaak sa-
men voor een avondje uit met vrien-
den of familie. Lekker hapje eten, een 
borreltje, dagen lang carnavallen 
met het hele dorp, een biertje bij de 
kermis. Het doet me vrezen voor wat 
er nog overblijft als de horeca nog 
langer dicht moet blijven: Een cen-
trum vol lege panden, donkere ra-
men, geen carnaval meer, geen ko-
ningsdagfeest in het park.
Zo aan het einde van het jaar done-
ren we graag massaal aan goede 
doelen, ‘het Glazen huis’ is daar een 
goed voorbeeld van. Maar dit jaar 
hebben wìj besloten een kerstkaartje 

Seniorenvereniging Lieshout 
verrast leden met kerstattentie
Seniorenvereniging Lieshout verrast haar leden met een smakelijke 
kerstattentie. Door de coronamaatregelen zijn er geen feestelijke bijeen-
komsten rond de jaarwisseling. De traditionele activiteiten, zoals de 
kerstviering, nieuwjaarsinloop en bloemstukken maken, kunnen alle-
maal geen doorgang vinden. Maar het bestuur wil de feestmaand niet zo 
maar voorbij laten gaan. 

nodigingen voor. Het diner is be-
doeld voor ouderen die eenzaam 
zijn. Toch gaat dit jaar niet onopge-
merkt voorbij. Het Ouderenfonds 
heeft aan de Lieshoutse vereniging 
veertig kerspakketten toegezegd. 
Het bestuur zorgt ervoor dat deze op 
de goede plekken terecht komen.

Rabo Clubsupport actie
Een bedrag van 1789,08 euro is het 
prachtige resultaat van de Rabo 
Clubactie. Dit bedrag maakt het mo-
gelijk extra activiteiten te organise-
ren. Dank aan alle stemmers!

Echtparen kunnen een luxe amandel-
staaf ophalen bij Bakkerij Thoonen. 
Voor singles staat er een doos Belgi-
sche pralinen klaar bij drogisterij Mark. 
Er is bewust voor Lieshoutse onderne-
mers gekozen. Inmiddels hebben de 
leden een brief met stickers gekregen. 
Bij inlevering van de brief kan de 
kerstattentie opgehaald worden.

Nationaal Ouderenfonds
Ook het kerstdiner van het Nationaal 
Ouderenfonds kan geen doorgang 
vinden. Seniorenvereniging Lieshout 
ontvangt hier elk jaar een aantal uit-

Kerst in de Bogerd 
Het begint al op een aardige traditie 
te lijken dat er op het Bogerdpleintje 
een fraai opgetuigde kerstboom 
staat. Jan van de Linden is daar de ini-
tiatiefnemer van. Hij is naar de ge-
broeders Van Hoof gegaan met de 
vraag, “willen jullie een kerstboom 
sponsoren en op ons pleintje zetten?”
Spontaan hebben zij gezegd “wij zor-
gen dat jullie daar een gemeen-
schappelijke kerstboom krijgen.”

De bewoners van de Bogerd zijn blij 
en dankbaar met de kerstboom. En 
mochten er nog bewoners zijn die 
nog wat kerstversiering over hebben 
en zin hebben om deze op te han-
gen, ze kunnen deze altijd nog wel 
kwijt in de boom.

Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen toe. 

Piet v.d. Berk. 

Amaryllis voor een   
sprankelende kerstsfeer
Is het niet heerlijk om in december je huis in kerstsfeer te brengen? Denk 
eens aan de Amaryllis. Je verwacht het misschien niet, maar de stoere bol-
len en glamoureuze bloemen zijn ideaal om het juiste kerstgevoel creë-
ren. Je kunt er zelfs mee ‘doe-het-zelven’.

grove behandeling duidelijk te zien 
zijn. Een gouden, fijn geweven kerst-
slinger met sterren maakt het plaatje 
helemaal compleet. Het is betove-
rend om tijdens de feestdagen de 
Amaryllis langzaam maar zeker in 
bloei te zien komen.

Helemaal hip is de glamourtrend. 
Hierin is de Amaryllis onmisbaar. De 
betoverende verschijning brengt 
met haar schoonheid een ware glit-
tersfeer in huis. Combineer amaryllis-
sen in rode en roze tinten. Gezamen-
lijk zullen de imposante bloemen je 
overweldigen met hun sprankelende 
uiterlijk. Combineer de amaryllissen 
met gouden kerstballen en bijpas-
send tafellinnen. Hierna is het alleen 
nog maar genieten geblazen.
Kijk voor meer informatie over bloem-
bollen op www.bloembol.org

Amaryllissen worden ook wel Hip-
peastrum genoemd. De naam Ama-
ryllis zelf komt van het Oudgriekse 
‘amarusso’, wat ‘Ik sprankel’ betekent. 
Het is namelijk een feestje om naar 
de gedaanteverwisseling van bol 
naar bloem te kijken. De stralende 
bloemen groeien als een grote ver-
rassing uit de strakke stengel. Het zijn 
majestueuze bloembollen die uit-
groeien tot even indrukwekkende 
bloemen. Er bestaan daarnaast meer 
dan 70 soorten. 

Ga creatief aan de slag met amaryllis-
sen. Wat je nodig hebt is een amaryl-
lisbol, een oude krant, een glazen 
vaas waar de amaryllisbol in past, 
haarlak en glitters. Gebruik de krant 
als placemat. Spuit de amaryllisbol in 
met haarlak. Strooi direct daarna flink 
wat glitters over de bol. Schud met 
de bol zodat de overtollige glitters 
eraf vallen. Zet de versierde bol in de 
vaas, et voilà!

Houd je van natuurlijk en stoer? De 
grote, robuuste amaryllisbol en de 
groeiende stelen en bloemen passen 
hier goed bij. Accentueer de sfeer 
door een houten bloempot te ge-
bruiken, waarbij de ringen door de 

Bron: iBulb



ROND DE LINDE week 50 Donderdag 10 december 2020

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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Dorpsraad Lieshout blij met 
nieuwe dorpsondersteuner
Bart Heldens is sinds 1 september de nieuwe dorpsondersteuner voor 
Lieshout. In zijn wittebroodsweken is hij meteen aangeschoven bij de 
Dorpsraad Lieshout om zo de samenwerking meteen op te starten. Dorps-
raad Lieshout is op haar beurt blij met de invulling van deze vacante func-
tie. Vanuit sociaal oogpunt is het immers een érg belangrijke functie, die 
bijdraagt aan het leefbaar houden van het dorp.

sing vinden?” meldt Bart “neem dan 
contact met me op en samen met jou 
ga ik op zoek naar hulp. Bij voorkeur 
overigens in de kring van mensen die 
dicht bij je staan” vult hij aan om dui-
delijk te maken, hoe zijn aanpak is. 
Bart heeft voor deze functie de goe-
de kennis van alle mogelijke hulptra-
jecten die er bestaan en beschikt 
daarnaast over veel mensenkennis, 
iets dat hij bij deze ondersteuning 
prima in kan zetten.

Leefbaarheid verbeteren
Dorpsraad Lieshout heeft de nieuwe 
dorpsondersteuner meteen in haar 
armen gesloten en hem direct laten 
aansluiten bij de lopende overleggen 
en activiteiten. ‘Zorg en welzijn’ zijn 
immers belangrijke, permanente aan-
dachtgebieden van de Dorpsraad. 
Om die reden is een nauwe aanslui-
ting heel belangrijk en kan de Dorps-
raad haar rol spelen in het verbinden 

Jongerenwerk
Bart is geen onbekende in het Lies-
houtse. Sinds 1 mei was hij immers al 
jongerenwerker binnen de gemeente 
Laarbeek. En, omdat er wat meer mid-
delen beschikbaar zijn voor het jon-
gerenwerk is het team verruimd naar 
vier personen: Jaccy van den Enden, 
Bram Hartogs, Maartje Keizers en dus 
Bart Heldens. Vanwege deze verrui-
ming is er nu ook ruimte vrijgekomen 
in het contract van Bart om als dorps-
ondersteuner in Lieshout aan de slag 
te gaan. Een functie die sinds enige 
tijd vacant was.

Sociaal werk
Als dorpsondersteuner is Bart dé so-
ciaal werker voor Lieshout. “Heb je 
een vraag of kun je zelf geen oplos-

Oud Nuenenaar Pim de Weerd 
wint prestigieuze mobiliteitsprijs
Op 17 november kreeg oud-Nuenenaar Pim de Weerd, mobiliteitsmana-
ger bij Philips, de prijs voor Europese Smart Mobility Manager of the Year, 
een prijs die wordt uitgereikt aan een mobiliteitsmanager die een alter-
natief en innovatief mobiliteitsbeleid uitrolt. De uitreiking vond online 
plaats tijdens de jaarlijkse Fleet Europe Summit en Pim ontving de prijs 
van Ivan Lequerica, Vice President van Geotab.

rondrijden. Samen met Philips heeft 
hij met succes verschillende mobili-
teitsprojecten opgezet in China, Ne-
derland, de Verenigde Staten en 
Duitsland en stuurt hij verschillende 
initiatieven aan, zoals de mobiliteits-
kaart, carsharing, ridehailing, on-de-
mand shuttle diensten en e-biking.
De door Pim ontwikkelde slimme mo-
biliteitsstrategie richt zich op het op-
timaliseren van de flexibiliteit, 
duurzaamheid en de totale kosten 
van mobiliteit, waarbij rekening 
wordt gehouden met de tevreden-
heid van zowel belanghebbenden als 
werknemers. Het uiteindelijke doel is 
om een end-to-end proces te imple-
menteren (waarbij alles geregeld is) 
dat alle medewerkers in staat stelt om 
alle mobiliteitsoplossingen op één 
plek te plannen, te boeken en te beta-
len. Dit moet leiden tot nul-emissie 
mobiliteit in Nederland in 2025.

Pim de Weerd werkt al meer dan der-
tien jaar bij Philips en is sinds 2017 
wereldwijd verantwoordelijk voor 
het totale grondtransport, waaron-
der een wagenpark van 12.000 auto’s, 
waarvan er weer 4.500 in Europa 

Bij het online uitreiken van de prijs 
vertelde Pim trots dat dit een grote 
stimulans is om zich te blijven inzet-
ten voor dit spannende transforma-
tieproces van vloot- naar mobiliteits-
management. 

Dorpsraad Lieshout is blij met Bart Heldens 
als de nieuwe dorpsondersteuner

van de burgers en de dorpsonder-
steuner. Allemaal met het uiteindelij-
ke doel voor ogen om de leefbaarheid 
van het dorp Lieshout (in de gemeen-
te Laarbeek) verder te optimaliseren.

Contact
Mocht je behoefte hebben aan con-
tact met Bart Heldens neem dan con-
tact met hem op via (tel.) 06-40763470 
of (e-mail) bart.heldens@levgroep.nl. 
Houd er wel rekening mee dat Bart 
werkdagen heeft van maandag t/m 
donderdag. Mocht je fysiek met hem 
af willen spreken dan is hij (nu) op af-
spraak beschikbaar in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg 27 in 
Beek en Donk en na corona is hij daar 
iedere dinsdagochtend beschikbaar.

Voor meer informatie kijk ook eens op 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Wie heeft een goed geheugen en helpt me zoeken
Bij de opening van de nieuwe basisschool ‘de Nieuwe Linde’, in 1985, aan de Vrouw-
kensakker is bij het plaatsen van de lindeboom, voor de hoofdingang, een koker met 
namen en aantekeningen mee de grond ingegaan.
De lindeboom staat er helaas niet meer want deze moest wijken voor de noodgebouwen.
Bij de opening van de hoogbouw, in 2006, is bij het aanbieden door de buurt van een 
nieuwe lindeboom, in de hoek van het schoolplein, waarschijnlijk ook een koker de 
grond ingegaan.
Nu Helpt Elkander op het punt staat om iets met het gebouw en de omgeving te gaan 
doen lijkt het me interessant om de ‘namen koker(s)’ op te graven voordat deze verlo-
ren gaan door graafmachines.
Maar op welke plaats ligt de koker(s) precies?
Zijn er leraren, leerlingen of ouders die zich de plaats(en) kunnen herinneren? Heeft u 
foto’s van de lindeboom en/of het schoolplein. Stuur me aub een berichtje.

Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15, e-mail: NieuweLinde@Meelker.net

Nieuw systeem
Ik word oud. Al 67 jaar woon ik binnen honderd meter van ‘de Loop’ oftewel de 
Hooijdonckse Beek. Op de Aloysiusschool in Nuenen werd me geleerd dat een sloot een 
watergang is om overtollig water af te voeren. Sloten zijn erg belangrijk voor onze wa-
terhuishouding.

Overal in Nuenen, en ook op de Gerwenseweg, wordt het bermen maaien en sloten uit-
diepen volgens een nieuw systeem van de Gemeente Nuenen gerealiseerd. De aanne-
mer slaat stukken over van het maaien en uitdiepen, kortom doet gewoon 10% min-
der. Dit is geen kostenbesparing maar goed voor de natuur volgens een woordvoerder 
van de Gemeente. Moet niet gekker worden. Water loopt niet omhoog volgens mij, dus 
komt de Hooijdonckse Beek droog te staan en zitten we met overtollig water. Wie ver-
zint het: niet volledig werken aan de bermen en sloten maar een gedeelte doen. 

Hennie Merks, Gerwenseweg 2 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

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
Hoe komt uw woning in aanmerking?
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor wo-
ningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie 
en sociale veiligheid. De kans op een geslaagde inbraak neemt tot 
80% af wanneer uw woning voldoet aan het keurmerk. 
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moet uw woning 
minimaal voldoen aan bepaalde eisen, zoals: 

• Er moet goed gekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op 
ramen en deuren aanwezig zijn. De sloten van SKG met 2 of 3 ster-
ren zijn inbraak werend volgens de normen van PKVW;

• Er moet verlichting bij de buitendeuren aanwezig zijn;
• Er moet goed zicht zijn op degene die voor de deur staat wanneer 

er iemand voor de deur staat; 
• Er moeten rookmelders op elke etage aanwezig zijn. 

Voldoet uw woning aan de PKVW-eisen? Dan overhandigt de PKVW-
expert het certificaat Beveiligde Woning. Met de bijbehorende stickers 
kunt u ook buitenstaanders laten zien dat uw woning aan de eisen 
voldoet. 

Meer informatie over het PKVW-certificaat?
Wilt u een Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen en wilt u weten 
welke bedrijven PKVW proof zijn? 
Kijk dan op www.politiekeurmerk.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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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon
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DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

Kerstmenu & 
December Wijnspecials 

  

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!

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

Extra Bezorging
ZONDAG 13 & 20 DECEMBER 10.00-12.00 UUR

(BESTELLEN TOT ZATERDAG 12 & 19 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

COURGETTESOEP 
OF

 GROENTESOEP 
OF

 HAMROLLETJES MET PISTACHECREME 
OF

 SALADE MET GEITENKAAS & RODE BIET 
***

ZALMFILET MET PESTO-TOPPING 
OF

 SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS 
OF

 CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS 
OF

 KIPFILET GEVULD MET TOMATEN-NOTENTAPENADE & SPEK 
OF

 POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

BROWNIE MET SINAASAPPEL CHOCOLADE 
OF

 CHEESECAKE MET SCHUIMKOEKJES

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

DECEMBER

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.30. za t/m zo: 13.00-22.00. feestdagen: 13.00-22.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
DECEMBER

Voor 2 personen

€1995
* Mini loempia’s (6 stuks)

* Kipsaté (2 stuks)

* Tjap Tjoy 
 Diverse gewokte groenten

* Babi Pangang

* Gefrituurde tongscharfilet in pikante saus

* Kip in zwarte pepersaus
 plakjes maiskipfilet in zwarte pepersaus

* Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
 Mihoen een toeslag van 2,-

WE ZIJN MET KERST 
OPEN & BEZORGEN!

www.vansantvoort.nl
Paterslaan 2a -  Helmond  -  tel. 0492-525552  -  info@helmond.vansantvoort.nl

Gezocht voor serieuze opdrachtgever:
Object met bestemming Wonen of Plattelandswoning,

geschikt voor het hobbymatighouden van paarden.

* Gelegen in Nuenen, Mierlo, Laarbeek, Son en Breugel, Sint Oedenrode 
en omstreken.
* Perceelsoppervlak minimaal 5.000 m².
* Verbouwings- en sloopwerkzaamheden zijn geen bezwaar.

Uw informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. 
U kunt contact opnemen met Dirk van Santvoort, van Santvoort Makelaars,     
bereikbaar via telefoonnummer 0492-52 55 52 of 
per e-mail: dirk@vansantvoort.nl

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

Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

KOOPZONDAG 13 DECEMBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

GELDIG T/M 24 DECEMBER

CHRISTMAS DEALS
20% KORTING OP PAKKEN, COLBERTS EN GILETS

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl



ROND DE LINDE week 50 Donderdag 10 december 2020

Bezoek tennispieten    
bij TV Wettenseind!
Afgelopen woensdag 2 december kregen de trainers van TV Wettenseind 
onverwachte hulp van twee tennispieten die aanwezig waren bij alle trai-
ningen van de jongste jeugd van de club.

De tennispieten deden zelf ook fanatiek mee met alle kinderen en deelden aan 
iedereen iets lekkers uit na afloop van de training. Ook zongen ze samen met 
de kinderen sinterklaasliedjes op de baan.

Sinterklaas op     
Kindcentrum De Wentelwiek
Dat het soms moeilijk is om de weg te vinden, is donderdag 3 december 
maar weer eens gebleken. Wat was het weer spannend om te bedenken of 
Sinterklaas op De Wentelwiek zou komen dit jaar. Vol verwachting en en-
thousiasme stonden de leerkrachten en de kinderen op het schoolplein 
op de Sint en zijn pieten te wachten. Zoekende en bewapend met een ver-
rekijker en een wegenkaart, kwam Sinterklaas met zijn pieten uiteinde-
lijk te voet op school aan. Gelukkig waren er overal in de wijk borden met 
de juiste route naar school opgehangen.

Alle groepen hadden een dansje of 
liedje ingestudeerd, deden een 
kunstje of lieten horen hoe goed zij al 
kunnen rijmen.
In de groepen 5 tot en met 8 hadden 
de kinderen geweldige surprises en 
prachtige gedichten gemaakt. Tot 
slot kreeg elke groep een passend 
klassencadeau dat de Sint met zorg 
had uitgezocht.
De Sint en zijn pieten zijn heel trots 
op Kindcentrum De Wentelwiek en 
komen volgend jaar graag weer te-
rug.

Uit volle borst werd er gezongen en 
Sinterklaas werd hartelijk welkom 
geheten door meester Kees. Maar het 
feest was nog niet ten einde, want de 
Sint en de pieten namen na het bui-
tenspektakel plaats op het podium in 
de aula. Al jaren gingen de Sint en 
zijn pieten bij alle groepen op be-
zoek. Maar dit jaar was het andersom. 
Alle groepen brachten een bezoek 
aan de Sint en zijn pieten. Zo kon Sint 
ook lekker in zijn gemakkelijke stoel 
blijven zitten, want hij is tenslotte de 
jongste niet meer.

Goedemorgen lieve kinderen, 
goedemorgen meester van groep 5, 
Wat leuk om weer in Nederland te zijn. Wat zijn jullie allemaal heel erg groot geworden in een jaar tijd. Tjonge jonge…
Het was een beetje een gek jaar he, alles was helemaal anders. Daarom dacht ik, we doen het dit jaar ook eens helemaal anders.

Als het goed is, is een van mijn pieten vannacht hard aan het werk geweest in school om voor jullie dingen te verstoppen. Ik hoop maar dat hij het heeft gesnapt, want doordat ik dit jaar thuis werk gaat er toch wel van alles mis.
Laten we maar eens beginnen…
Ik wens jullie heel veel plezier en succes. En natuurlijk een heel fijn sinterklaasfeest.
Nou, dag hoor…Sinterklaas

Ohja, voor ik het vergeet, de eerste aanwijzing is…. 
DIGIBORD

Sinterklaas viert zijn   
verjaardag dit jaar anders
Het is 4 december 2020, de dag waarop Sinterklaas zijn verjaardag viert 
op Kindcentrum de Nieuwe Linde. Echter was dit jaar alles anders en 
bleek ook de Sinterklaasviering anders dan anders.  

Sinterklaas toch langs bij 
Kindcentrum Crijns Society
Omdat Sinterklaas dit jaar vanuit thuis moest werken, waren wij niet zo 
zeker van een bezoek op onze school. Sint en zijn Piet konden het niet la-
ten en zijn op gepaste wijze toch even op bezoek geweest bij Kindcen-
trum Crijns Society.

Na een korte opening op het podium 
van het schoolplein mochten Sint en 
Piet plaats nemen op het warme en 
gezellige podium in de speelzaal van 
de Crijnsschool. De kinderen van 
groep 1 t/m 5 mochten om de beurt 
een bezoekje komen brengen in de 
zaal. Sint en Piet vonden het erg fijn 

om ondanks alles de kinderen toch 
even in het echt te zien. De groepen 6 
t/m 8 kregen tijdens het uitpakken 
van de surprises een zak cadeautjes 
bezorgd via het raam. Wij danken Sint 
en zijn Piet voor het gezellige bezoek. 

Tot volgend jaar!

Nieuw Keuzevak 
‘Technologie 
binnen Zorg en 
Welzijn’ bij het 
Stedelijk College 
Eindhoven
Het Stedelijk College Eindhoven, loca-
tie Oude Bossche Baan (OBB) heeft in 
samenwerking met het Summa Colle-
ge en een aantal andere partijen een 
nieuw keuzevak ontwikkeld: ‘Techno-
logie binnen Zorg en Welzijn’. Dit vak 
is net goedgekeurd door het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Met dit keuzevak kunnen exa-
menleerlingen in de bovenbouw van 
de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg zich verdiepen in technologi-
sche hulpmiddelen die zorgbehoe-
vende mensen helpen bij hun manier 
van leven (leefstijl), zelfredzaamheid 
en veiligheid. Wij vinden het belang-
rijk om onze vmbo-leerlingen toe-
komstgericht voor te bereiden aange-
zien onze samenleving vergrijst en 
dat vraagt om technische oplossin-
gen voor de Zorg. Dit keuzevak is een 
verdieping op de profielmodule Mens 
en Zorg en zal vanaf het nieuwe 
schooljaar (2021-2022) op de locatie 
OBB worden aangeboden

De meester of juf van de groepen 1 
t/m 5 vonden een brief op hun bu-
reau welke eerst voorgelezen moest 
worden aan de klas.

Vol goede moed en met veel plezier 
gingen de kinderen aan de slag. De 
kinderen vonden opdrachten in de 
eigen klas, moesten luisteren naar 
een liedje op het digibord, vonden 
aanwijzingen in het atelier en moes-
ten een koffer met een cijfercode 
open maken in de koffiekamer. Toen 
eindelijk de koffer open was bleek 
dat de kinderen als laatste opdracht 
naar de aula moesten gaan. En wat ze 
daar aantroffen… Een slapende Piet. 
Piet was tijdens het klaarzetten van 
de opdrachten en het verstoppen van 
de kadootjes in slaap gevallen in de 
aula. Na een kort samenzijn bij Piet 
kregen de kinderen een zak kadoo-
tjes mee om in de klas open te maken. 

De groepen 6 t/m 8 hebben de sinter-
klaasviering traditioneel gevierd met 
een surprise ochtend. De mooiste 
creaties zijn er gemaakt. Natuurlijk 
werden ook zij verrast met een zak 
vol kadootjes voor iedereen.

Het was een geslaagde 4 december, 
alles was anders. Maar gelukkig was 
er toch nog iets hetzelfde.. Er waren 
heel de dag heel veel blije, vrolijke en 
enthousiaste kinderen.
Op naar volgend jaar Sinterklaas. Ho-
pelijk is dan weer alles normaal! 

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.
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Lambertus Concerten presenteert:

Ensemble Música Temprana 
met Spaanse kerstmuziek
Op zaterdagavond 12 december treedt het internationaal gerenommeerde 
ensemble Música Temprana op in de Trudokerk, Dorpsstraat 34 Helmond/
Stiphout. Op het programma staat Spaanse kerstmuziek onder de titel ‘Es-
trella Oriental (oosterse ster). Aanvang: 20.00 uur. Entree: €10,- tot €15,-.

rijke (inter)nationale festivals, zoals 
het Festival Oude Muziek Utrecht, 
Musica Sacra in Maastricht, het Festi-
val van Vlaanderen, en op festivals 
van Scandinavië tot Tokyo. 
Het is daarom heel bijzonder dat het 
ensemble zich nu in Helmond pre-
senteert en onder de titel Estrella 
Oriental (oosterse ster) kerstmuziek 
uitvoert uit het 16e-eeuwse Spanje. 
Liederen over Maria, de Drie Konin-
gen, het Kind Jezus en de herders, 
met een zeer intieme vocale en in-
strumentale klank. Daarbij wisselen 
zangstukken en instrumentale mu-
ziek elkaar af. Deze klanken worden 
voortgebracht door de vihuelas, de 
snaarinstrumenten uit die tijd, ge-
streken en getokkelde vihuelas en de 
renaissanceharp. Op het programma 
staan werken van Juan del Encina, 
Lope de Vaena, Pedro de Escobar en 
Diego de Ortiz, rustig maar ook on-
stuimig, passend bij het Spaanse 
temperament. 

Dit concert vormt zo een prachtige 
opmaat naar kerst in een sfeervolle 
entourage. Niet te missen dus! Meer 
actuele info is te vinden op: www.
lambertusconcerten.nl 

Wilt u in de adventstijd genieten van 
bijzondere en originele kerstmuziek, 
dan is het concert van Música Tem-
prana een must. Vanaf de oprichting 
in 2001 heeft Música Temprana on-
der leiding van Adrián Rodriquez Van 
der Spoel baanbrekende program-
ma’s gebracht met muziek uit Bolivi-
aanse missieposten, Peruaanse 
straatmuziek uit de 18e eeuw en de 
muzikale voorgeschiedenis van de 
beroemde Misa Criolla. De cd-opna-
me van dit laatste programma werd 
door het tijdschrift Luister bekroond 
met een 10! 

Dirigent en oprichter Adrián Rodrí-
guez van der Spoel (Argentinië,1963) 
volgde een brede muziekopleiding, 
in Buenos Aires en in Amsterdam, 
waar hij koordirectie en compositie-
leer volgde bij resp. Daniel Reuss en 
Daan Manneke. Hij specialiseerde 
zich in de oude muziek bij grote na-
men als Jos van Veldhoven en Paul 
van Nevel. Als dirigent, gitarist, slag-
werker en zanger werkt hij met en-
sembles als La Sfera Armoniosa, Cap-
pella Amsterdam, en Holland Baro-
que. Met zijn ensemble Música Tem-
prana geeft hij concerten op belang-

Fijn passende hoeslakens!
Niks is zo vervelend als dat het hoeslaken niet mooi om het matras zit. Te 
klein, dan schiet het los. Te groot, dan lubbert het. Te hard, dan ligt het niet 
fijn en is het een mix van dit alles dan weet je zeker dat het een ramp is!

toen en 3% elastan en kun je na het 
wassen en drogen direct over het ma-
tras doen zonder het eerst te moeten 
strijken. Dit type hoeslaken staat be-
kend onder de naam Bella Donna en is 
van ongeëvenaarde kwaliteit. Er zijn 
goedkopere maar zeker geen betere 
jersey hoeslakens van dit merk!

Ook normale hoeslakens zijn er te 
pas en te keur. Van de gewone (iets 
stuggere) katoenen hoeslakens naar 
de wat soepelere percal of nog soe-
pelere satijnen hoeslakens. Ook al 
deze hoeslakens zijn in de diverse uit-
voeringen verkrijgbaar en leverbaar 
in vele kleuren. Heb je eventueel 
maatwerk nodig omdat het matras 
extra lang, breed of dik is? Géén enkel 
probleem want wij kunnen ook maat-
werk leveren in alle kwaliteiten en 
kleuren. Schroom niet om naar de 
mogelijkheden te vragen want de 
kans dat wij het kunnen laten maken 
en leveren, is enorm groot.

Daarnaast beschikken wij ook over 
100% zijden kussenslopen van de 
moerbeiboom die ervoor zorgen dat 
de haren gedurende de nacht beter 
blijven zitten. Heb je veel last van klit-
ten of haren die telkens in een bui-
tensporig model komen te zitten, 
dan zijn deze kussenslopen van een 
ultra fijne zachte kwaliteit een echte 
aanrader.

Goed en fijn passende hoeslakens 
klinken heel logisch maar zijn voor 
menigeen nog steeds een behoorlij-
ke uitdaging. De een zweert bij glad 
en koel beddengoed terwijl de ande-
re niet zonder zijn dikke warme fla-
nellen onderlaken kan. Het geeft in 
ieder geval aan hoe persoonlijk het is 
en dat er grote verschillen zijn tussen 
de diverse soorten hoeslakens.

Er zijn tegenwoordig zoveel soorten 
slaapsystemen dat ook de hoesla-
kens hier goed op afgestemd moe-
ten worden. Het begint uiteraard met 
de lengte en de breedte maar zeker 
net zo belangrijk is de hoogte van het 
matras. Daarnaast spelen ook nog de 
soort, zoals een topdekmatras of de 
gewone uitvoering, wel of geen split 
en zo ja, hoe groot is de split dan, een 
belangrijke rol. Voor al deze uitvoe-
ringen bestaat de juiste maat hoesla-
kens zodat jouw matras altijd voor-
zien kan worden van het meest per-
fect passende onderlaken.

Bij de jersey hoeslakens (met rek) kun 
je kiezen uit de basisuitvoering die 
naar één zijde rekt en niet al te dik is. 
Je kunt uiteraard ook kiezen voor de 
luxere dikkere uitvoering, het twee-
draads getwijnde jersey hoeslaken, 
dat naar alle zijden rekt en dat als een 
biljartlaken zo strak om het matras 
past. Deze laatste bestaat uit 97% ka-

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

De beddenspecialist

7.800 inwoners van Nuenen c.a. 
ontvangen brief over  invullen 
keuze Donorregister
Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiter-
lijk 11 december een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 
7.800 inwoners van Nuenen c.a.

niet op de brief te wachten. Je kunt 
je keuze op ieder moment invullen 
óf wijzigen via www.donorregister.
nl.

Inwoners die nog geen keuze heb-
ben ingevuld, ontvangen de eerste 
brief rond 11 december. Als je zes 
weken na ontvangst van de brief 
geen keuze hebt ingevuld, krijg je 
een tweede brief. Onderneem je 
daarna nog steeds geen actie, dan 
kom je met ‘Geen bezwaar tegen or-
gaandonatie’ in het Donorregister. 
Ook hierover ontvang je een beves-
tigingsbrief. 

Tot 1 november 2020 vulde 59,3% 
van de inwoners van Nuenen c.a. 
vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- 
en weefseldonatie in. Van de inge-
vulde keuzes gaat het bij 60,1% om 
toestemming voor orgaandonatie 
na overlijden. 25,9% wil geen or-

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland 
een nieuwe donorwet. Iedereen 
vanaf 18 jaar komt in het Donorre-
gister. Je kunt je keuze zelf invullen 
op www.donorregister.nl. Maak je 
geen keuze? Dan kom je in het regis-
ter met ‘Geen bezwaar tegen or-
gaandonatie’. Dat betekent dat je or-
ganen en weefsels na je overlijden 
naar een patiënt kunnen gaan. Mi-
nister van Ark van het ministerie van 
VWS: “Orgaandonatie is geen mak-
kelijk onderwerp om over te praten, 
maar het is belangrijk dat iedereen 
bewust zijn of haar keuze invult in 
het Donorregister.”

Om mensen die nog een keuze 
moeten invullen hieraan te herinne-
ren, verstuurt het ministerie van 
VWS brieven. Bij de brieven zit een 
formulier waarop je je keuze kan in-
vullen. Als je al weet welke van de 
vier mogelijkheden je kiest, hoef je 

Ook voor inbrekers is   
december een feestmaand 
In deze bijzondere tijden verwachten meer mensen thuis te zijn met de 
feestdagen dan in voorgaande jaren. En uitjes naar bijvoorbeeld kerst-
markten of wintersportplaatsen worden nu niet gemaakt. Bovendien 
wordt er veel meer thuis gewerkt. Inbrekers hebben daarom, zo lijkt het, 
minder kans om rustig hun gang te gaan bij een inbraak. De voorzitter 
van de stichting Nationale Inbraak Preventie, Coen Staal, denkt echter 
dat we ons niet rijk moeten rekenen want een kwart van de respondenten 
uit het onderzoek onder 554 huishoudens in juli 2020 geeft aan toch niet 
thuis te zijn tijdens de feestdagen: “Juist als meer huizen bewoond zijn, 
vallen de lege huizen extra op. Inbrekers zijn altijd op zoek naar de zoge-
naamde ‘makkelijke prooien’, dat zijn woningen waar overduidelijk geen 
mensen in aanwezig zijn én waar je niet heel veel moeite hoeft te doen 
om in te breken.”

ten deuren of ramen. Die vind je een-
voudig op ons voorlichtingsplatform 
www.inbraakmislukt.nl”, aldus Staal. 

Toch niet thuis?
Zorg bij afwezigheid in ieder geval 
voor een bewoonde indruk. Dus niet 
1 of 2 lampjes aan, maar gewoon als 
het donker wordt alle lampen aan la-
ten gaan die je normaal gesproken 
ook aan doet. Tegenwoordig kan dat 
met allerlei apps heel gemakkelijk, 
zelfs op afstand. En met simpele tijd-
schakelaars kom je al een heel eind. 

Wat doe je er tegen?
“De allerbeste manier om inbrekers 
jouw woning voorbij te laten gaan, is 
zorgen voor goede sloten. Uit onze 
onderzoeken blijkt dat mensen, vaak 
ten onrechte, denken dat een stevig 
slot wel voldoende zal zijn om een in-
braak te voorkomen en dat hun slo-
ten wel okay zijn. In zeker 30 tot 40% 
blijkt dat echter niet het geval te zijn. 
Maar waar let je op als je geen sleu-
telspecialist bent? Daarvoor ga je on-
line op zoek naar tips en adviezen 
over betere beveiliging van alle soor-

Huis maakt bewoonde indruk

Dienstverlening Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op 
oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden al-
leen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd 
de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

gaandonor worden en 14% laat 
deze keuze over aan de partner, fa-
milie of iemand anders.

Welke keuze je maakt over het do-
neren van organen en weefsels, be-
paal je zelf. Ook kun je je keuze altijd 
veranderen in het Donorregister. 
Vind je het lastig om een keuze te 
maken? Dan kan het helpen om de 
verhalen van mensen die al een keu-
ze maakten te lezen.

Ga voor meer informatie naar do-
norregister.nl. Ook kun je kijken op 
hoewerktorgaandonatie.nl. Daar 
krijg je stap voor stap uitleg over 
hoe orgaandonatie werkt.

Zet ook de radio aan, zodat je de in-
breker zoveel mogelijk op het ver-
keerde been zet. Goede beveiligings-
camera’s (die ook in donkere omstan-
digheden voor goed beeld kunnen 
zorgen) hebben een afschrikkende 
werking en helpen dus mee om in-
brekers van je woning weg te hou-
den.
Houd er rekening mee dat de meeste 
inbraken tijdens de feestdagen tus-
sen 5 uur ’s middags en 10 uur ’s 
avonds worden gepleegd. Maar in-
brekers gaan ook nog vaak genoeg 
‘gewoon’ in de nachtelijke uren op 
pad. 

De overheid noemt een inbraak of 
een inbraakpoging een ‘High Impact 
Crime’, een misdaad met flinke gevol-
gen voor de slachtoffers. Drie kwart 
van de slachtoffers van een inbraak 
zegt hier nog maandenlang last van 
te hebben. Men slaapt slecht, is bang 
om ’s avonds thuis te komen en kin-
deren kunnen nachtmerries hebben. 
Met goede sloten kun je al die ellen-
de voorkomen. Misschien heeft men 
in de feestmaand meer tijd om dat 
klusje aan te pakken. Op www.in-
braakmislukt.nl kun je zien hoe je dat 
het beste doet.”
www.stichtingnipw.nl

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke kerstdagen 
willen wij u natuurlijk het best moge-
lijke vervoer bieden. Wij adviseren u 
daarom om op tijd uw ritten voor de 
kerstdagen te reserveren. De ver-
voerders kunnen dan het beste in-
spelen op uw vervoervraag en alvast 
een passende ritplanning maken. Re-
serveert u vóór dinsdag 22 decem-
ber, 16.00 uur, dan kunnen wij uw rit 
op het gewenste tijdstip inboeken. 
Reserveert u later, dan is de kans gro-
ter dat uw rit niet geheel volgens uw 
wens gepland kan worden.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oudjaars-
avond eerder dan normaal. De laatste 
Taxbusritten op 31 december wor-
den om 21.30 uur gereden. 

Voor rolstoelgebonden klanten 
wordt een uitzondering gemaakt 
omdat zij doorgaans geen alterna-
tieve mogelijkheden hebben om 
vervoer te regelen. Zij kunnen op 
verzoek ook tijdens de nieuwjaars-
nacht door Taxbus worden ver-
voerd. Voor rolstoelritten tijdens de 
nieuwjaarsnacht gelden de volgen-
de voorwaarden:

De rit kan geboekt worden t/m maan-
dag 28 december, 16.00 uur via de re-
serveringslijn van Taxbus (0800-0234 
795).
De ophaaltijden liggen tussen 00.30 
en 01.30 uur. Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid kan het voorkomen 
dat klanten niet helemaal op het ge-
wenste tijdstip worden vervoerd. 
In de nieuwjaarsnacht kan per pas-
houder maximaal één sociaal of me-
disch begeleider meereizen. 

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e of 2e kerstdag of 
op Nieuwjaarsdag willen maken, die-
nen dit apart en tijdig door te geven.

Taxbus is een vorm van openbaar ver-
voer van deur tot deur voor gehandi-
capten en senioren. De opdrachtge-
ver voor Taxbus is een samenwerking 
tussen de gemeenten Asten, Bergeijk, 
Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oir-
schot, Reusel- De Mierden, Someren, 
Valkenswaard en Waalre en de Provin-
cie Noord Brabant. Meer info zie 
www.taxbus.nl

In de nieuwjaarsnacht kan per pas-
houder maximaal één sociaal of me-

Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e of 2e kerstdag of 
op Nieuwjaarsdag willen maken, die-

Taxbus is een vorm van openbaar ver-
voer van deur tot deur voor gehandi-
capten en senioren. De opdrachtge-
ver voor Taxbus is een samenwerking 
tussen de gemeenten Asten, Bergeijk, 
Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oir-
schot, Reusel- De Mierden, Someren, 
Valkenswaard en Waalre en de Provin-
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 december 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 13 december 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor P. 
Clement en pastoraal werker P. Pe-
ters. 
Zondag 13 december 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor P. 
Clement en pastoraal werker P. Pe-
ters. 

Misintenties
Zaterdag 12 december 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart; Leentje en Len-
nard de Haas; Ernest, Will en Gerard 
de Haas; Marietje van Rooij - Kooij-
mans.
Zondag 13 december om 09.30 uur 
en 11.00 uur: Julia Moonen - Kwinten 
en Janus Moonen; Cees IJzermans; 
Jeanne Cuppers - van der Kooij; Fran-
cien van Helvoirt - van Gompel; An-
nie Maas - Pijnenburg; Jan van 
Liempt; Jeanne Straathof - Scholtes; 

Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Antoon van der Linden en klein-
dochter Kim; Cees Meulendijks; Ma-
rietje de Vries - Klomp (vanwege ver-
jaardag).

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakketten bedroeg in 
Nuenen € 224,55.
Hartelijk dank hiervoor. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Dora van Rooij.

Mededeling
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakketten bedroeg in 
Gerwen € 126,83.
Hartelijk dank hiervoor. 

Zie mededelingen bij Nuenen over 
de diensten met Kerstmis. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Zondag 13 december 09.30 uur: vie-
ring, opgeluisterd door orgelmuziek, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties 
Jan en Anna van Genugten en Tonny 
van Genugten.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de kerstpakketten bedroeg in 
Nederwetten € 75,20.
Hartelijk dank hiervoor. 

Zie mededelingen bij Nuenen over 
de diensten met Kerstmis. 

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

Zondag 13 december is de 3e Ad-
ventszondag. In de dienst is ds. Ad 
Wijlhuizen uit Apeldoorn onze voor-
ganger. Ook zal er weer kinderneven-
dienst zijn voor kinderen van de 
basisschool. U kunt de dienst bijwo-
nen als u zich aanmeldt via www.
pgn-nuenen.nl/aanmelding of via 
onze Nieuwsbrief. De dienst is thuis 
te volgen via een video livestream. 
De link voor beeld en geluid staat op 
de website.(pagina Verbinding). Er 
wordt een collecte gehouden voor 
het ZWO-project in India. Iedereen 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 10 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent; 
gedachtenis van H. Melchiades, paus 
en martelaar.
Vrijdag 11 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Damasus I, paus en belijder; 
gedachtenis van de Advent.
Zaterdag 12 december. 09.00 uur H. 
Mis van de Advent. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.
Zondag 13 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 08.00 uur 
gelezen H. Mis; 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 14 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.
Dinsdag 15 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.
Woensdag 16 december. 06.30 uur 
Gulden Mis; gedachtenis van de Qua-
tertemperwoensdag in de Advent. 

Komend weekend extra collecte  
adventsactie 2020
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en 
droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen 
gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren 
veel te weinig op en in sommige dorpen is ruim 25 procent van de kinde-
ren ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Door 
het watergebrek groeit er te weinig gras om het vee te voeden. Daardoor 
wordt vee verkocht en akkers verkleind met een negatieve spiraal als 
gevolg.

Het doel van het project is om 144 ge-
zinnen met ondervoede kinderen in 
Palacagüina te leren hun moestuinen 
op een duurzame manier te bewer-
ken. Dat betekent dat ze leren hoe ze 

hun grond dus ook op de langere ter-
mijn vruchtbaar houden en de cirkel 
van armoede en ondervoeding door-
breken. Het project komt ten goede 
aan een kleine 700 mensen.

Toegangsbewijzen voor de    
kerstvieringen Parochie H.Kruis 
In deze onzekere tijd waarin onze contacten met elkaar op de proef ge-
steld worden en dat zeker in de komende kersttijd, zoeken we naar moge-
lijkheden om met Kerstmis toch bij elkaar te komen. Dit geldt ook voor 
onze parochie H. Kruis. De kerken worden op een veilige manier opge-
steld tijdens de kerstvieringen om toch bij elkaar te komen. 

Om alles in goede banen te leiden en 
niet te veel mensen in de kerk te krij-
gen zijn we genoodzaakt om met 
toegangsbewijzen te werken. Er mag 
tijdens een viering een maximum 
aantal personen in de kerk aanwezig 
zijn. Dit aantal is per kerk verschillend 
en de bekende regels van het RIVM 
moeten daarbij gehanteerd worden; 
o.a. 1,5m afstand, handen desinfecte-
ren en de ruimte wordt geventileerd.
Om deze adviezen veilig na te leven 
werken we met toegangsbewijzen 
om grote drukte te voorkomen en de 
veiligheid te hanteren.
In de week van 14-18 dec. kunt u tele-
fonisch, via mail, of bij het secreta-
riaat langskomen, om toegangsbe-
wijzen te bestellen voor een van de 
kerstvieringen en de nieuwjaarsvie-
ring op 1 januari.

Op de website www.parochienue-
nen.nl kunt u de tijden van de kerst-
vieringen vinden.

Telefonisch 040-2831210,
Mailadres: aanmeldingkerstviering@
parochienuenen.nl.

In de week daarna van 21-23 dec. 
kunt u de toegangsbewijzen ophalen 
in het parochiecentrum, 
Park 55 van 09.00-12.00 uur.

U krijgt alleen toegang tot de viering 
met een geldig toegangsbewijs. 
Deze regeling geldt voor alle 3 de 
kerken in onze parochie.

U kunt ook via de LON enkele kerst-
vieringen meevieren vanuit de H. 
Clemenskerk Nuenen.

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Over fabrikant Bertus Raessens,   
de Protestanten hoek     
en kolenhandel Paans 
In de nieuwe uitgave van de Drijehornickels gaat het hoofdartikel over de 
bekende Nuenense familie Raessens, destijds een van de grootste werk-
gevers in Nuenen c.a. Hans Verboom, historicus, zelf een telg uit het ge-
slacht Raessens, liep na zijn pensionering als leraar al een tijdje rond met 
de gedachte om een artikel aan zijn grootvader Bertus Raessens te wij-
den. De bewaard gebleven documenten, het beeldmateriaal, maar ook 
de verhalen die nog lang binnen zijn familie over de persoon van zijn 
grootvader rondgingen, aangevuld met archiefonderzoek en verdere in-
formatie, verkregen na een oproep in onder meer Rond de Linde, vormen 
de basis van dit artikel. 

denkt achterhaald te hebben welke 
exemplaren van een uil en een ka-
long daarvoor model hebben ge-
staan. 

Uitgave heemkundekring Het full-co-
lour cultuurhistorisch magazine Drij-
ehornickels wordt drie keer per jaar 
door heemkundekring De Drijehor-
nick uitgegeven en wordt gedrukt bij 
Drukkerij Messerschmidt. De leden 
van de heemkundekring krijgen de 
Drijehornickels gratis in de bus. Voor 
andere geïnteresseerden is het tijd-
schrift voor € 4,50 te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Primera-
Risjamo Kernkwartier, het Vincentre 
aan de Berg en bij Bruna Parkstraat. 

‘Bertus Raessens, Pater familias, fabri-
kant, man van geloof’, zo luidt de titel. 
Hans heeft zijn taak ruim opgevat. Het 
is een veel breder artikel geworden 
dan alleen een biografische schets. 
Bovendien blijft ook Bertus’ doen en 
laten gedurende de Tweede Wereld-
oorlog niet onbelicht. En dan komt 
nog niet eens het bedrijf Raessens’ 
Houtindustrie ter sprake, waarvan Ber-
tus samen met zijn moeder de oprich-
ter was. Inmiddels is Hans Verboom al 
weer druk bezig met het tweede deel 
van het artikel over het bedrijf. 

Protestanten hoek 
De omgeving van het huidige ge-
meentehuis aan de Papenvoort werd 
vroeger ‘de protestanten hoek’ ge-
noemd. Hier woonden vanaf het ein-
de van de achttiende eeuw altijd wel 
één of enkele rijke protestantse fami-
lies. Wie tot deze uitgelezen groep 
behoorden? Louis Bressers beschrijft 
het in zijn artikel. 
Op de locatie waar nu het winkelcen-
trum Parkhof is, stond tot 1970 de 
boerderij van Dirk Paans. Deze boer-
derij was gebouwd in 1869 door de 
Protestantse Maatschappij van Wel-
stand. In de rubriek ‘Terugbeeld’ een 
historische terugblik. Vincent van 
Gogh heeft in zijn Nuenense periode 
stillevens van opgezette dieren op 
het doek vastgelegd. Jack van Hoek 

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

Het gezin Raessens-van Hombergh omstreeks 1900. Bertus Raessens tweede van links. 

Op de omslag van de nieuwe Drijehor-
nickels de verwijzing naar de artikelen 
over Bertus Raesssens, de protestanten 
hoek en over een kerkuil en een kalong. 

De lokale non-profit organisatie Oc-
tupan voert dit project uit met onder-
steuning van:

Adventsactie
De gezinnen krijgen training in duur-
zame landbouwtechnieken, om zo 
de opbrengst van de moestuinen te 
verbeteren en kennis en bewustwor-
ding van goede voeding te verho-
gen. Er zijn workshops over organi-
sche bemesting, kweken van groen-
ten, plantenziektes en hoe, ook met 
tijden van droogte, gevarieerd en 
voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leer-
krachten om kinderen vertrouwd te 
maken met gezond eten en om ze te 
leren hoe ze schooltuinen kunnen 
aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket 
dat bestaat uit een schoffel, gieter en 
pikhouweel en zaden voor onder an-
dere tomaten, uien, zoete aardappe-
len en wortels om zo hun eigen 
groenten te kunnen kweken. Verder 
ontvangen zij vouchers die in noodsi-
tuaties zijn in te wisselen voor voed-
selpakketten. 

U kunt geld overmaken voor de Ad-
ventsactie naar: 
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
o.v.v. project Nicaragua
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  9,95
  7,95

  10,95
  8,95

Bottega Chianti DOCG 
Toscane Italië 

harmonisch en evenwichtig 
met lichte tannines en een 
intens aangename afdronk

Rigo Chardonnay DOC 
Piemonte Italië 

elegante en fluweelzachte 
Chardonnay, droog, 

harmonisch met florale 
aroma’s van tropisch fruit.

Topwijn!Topwijn!

Jou aan de juiste wijn helpen, 
daar zorgen wij voor!”

Heel veel mooie wijnen uit 
o.a. ItaIië, Frankrijk, Spanje.

Hulp nodig bij het kiezen, kijk 
op wijngeheimen.nl

Veilig betalen doe je met:

Gratis bezorgen v.a. 35,- 
Altijd gratis afhalen bij onze servicepunten in 

Nuenen en Lieshout

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 50

Horizontaal: 1 wilddief 6 brandstof 12 fris 13 titel 14 Frans lidwoord 16 proef 18 kapot 
19 tegenover 20 grote bijl 22 vrouwelijk dier 24 vlaktemaat 25 droog 27 waakzaam 
29 Bijbelse priester 30 grondtoon 31 scheepsvloer 33 domoor 35 met name 37 olm 
38 tegenstand 39 pausennaam 40 lage rivierstand 41 vallei 42 seconde 44 de oudste 
45 nageslacht 47 vergissing 50 loterijbriefje 52 bovenste dakrand 54 pl. in Gelderland 
56 heftig 58 landbouwwerktuig 59 riv. in Spanje 61 getroffen 64 Romanum Imperium 
65 wreed heerser 66 verschoten 68 groot hert 69 spel.

Verticaal: 1 rustteken 2 rooms-katholiek 3 wilde haver 4 uiteinde v.e. spier 5 priem 7 takje 
8 smal 9 baal 10 in memoriam 11 loopvogel 15 likdoorn 17 doortochtgeld 18 Engelse titel 
19 tijdvak 21 selenium 23 jungle 24 reeds 26 muziekschijfje 27 welpenleidster 28 test 
29 voegwoord 30 nachtvogel 32 bijbelse fi guur 34 roem 36 gevangenis 41 titel 
43 laatstleden 46 ego 48 vogel 49 Europeaan 51 voegwoord 52 draaikolk 53 wachthuisje 
55 echt 57 gevaarlijk 59 plechtige gelofte 60 strafwerktuig 62 wees gegroet 63 toiletgerei 
65 de onbekende 67 bergplaats.

A F G A N G O M G A N G
T L A D E A R I A A
E T A L A G E S P I R A A L
M O T M P U P L S A P
P L E K G E N I E E T R E
O R A D E N L I N I E N

P U B S I K
G D E S E M P E P E R H
A B E L D O N O R L A M A
M O K R D U O V V IJ L
M A S S A G E K R O K A N T
A E I R E E N I G E

A L M E L O S U K K E L

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

Oplossingen wk 49
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

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

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.

AANSTELLER
AFSTOOT
AMIGO
AMPERE
ARMADA
BALSA
BAZAAR
BLOED
CONTO
DEKEN
ELZENKATJE
ETENSWAAR
HOENDER
INWILLIGEN
JERICHO
KATOEN
KEGELAAR
KLANK
KLOOF
LAFBEK
LOLTRAPPER
MASSEREN
ONBEWAAKT
ORDENEN
PAPPA
PRESENT
PROFEET
RUGSLAG
SHIRT
SMALEN
STIFT
TUINFEEST
UNFAIR
VANDAAG
VANZELF
VEDETTE
VELDRIT
WASBORD
WOONVORM
ZAKLOPEN
ZWEET
ZWOEGEN

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

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

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

9 7 5 1 8
6

3 6 1
3 9 6

6 5
2 3 7

9 2 5
2

5 1 4 9 3

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 48, Dhr. Frans Manders, Mariahout.

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

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

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

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

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

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

TE KOOP
Elke woensdag,

zaterdag en zondag

KERST
BOMEN

Alle maten
Vers van het land

Gebr. van Hoof
Ruiterweg 14, Gerwen

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

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

Hij is er weer; de omslag-
kalender van 2021! 
GRATIS verkrijgbaar bij 
Slaapstudio Stijn.

BeterKliniek 
Helze 27
5662 JE Geldrop

Nieuw in Nederland is PEMF (Pulsed Electro Magne-
tic Field). PEMF is een nieuwe therapie om klachten te 
verminderen bij chronische aandoeningen zoals artro-
se, reuma, hernia’s, nekklachten en carpaal tunnelsyn-
droom. 

Herkenbaar! Laat ons u helpen. ……….

Uit onderzoeken is gebleken dat PEMF-therapie bij pa-
tienten met artrose de pijn vermindert. 
Bij PEMF therapie worden gepulste elektromagneti-
sche velden gebruikt om het celgedrag in uw lichaam 
aan te passen. Dit verbetert onder andere de bloedtoe-
voer en activeert de cellen in uw lichaam. Cellen wor-
den geregenereerd, de opname van calcium in de bot-
ten wordt verhoogd en de kwaliteit van het kraakbeen 
wordt verbeterd. De PEMF therapie is tevens geheel 
pijnloos.

BeterKliniek combineert PEMF met integrale behan-
delmethoden. A�ankelijk en in goed overleg met u 
kunnen we de PEMF behandeling aanvullen met me-
dicatie, voedingssupplementen en eventueel gerichte 
infusen.  Kijk voor meer informatie op onze website.  

Maak een afspraak voor een gratis informatief tele-
fonisch gesprek of plan meteen een intakeconsult bij 
onze kliniek.

Artrose en PEMF

T: 040-7117337
E: info@beterkliniek.nl
I: www.beterkliniek.nl

 ZONDAG 13 DECEMBER 
GEOPEND VAN 

11.00 TOT 16.00 UUR

Eeneind 27 5674 VR  Nuenen  Tel: 06 20 99 75 07

 ZONDAG 13 DECEMBER 

11.00 TOT 16.00 UUR

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerde-
re keren per week ververst met 
nieuwe onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 50 en 51 (onder 
voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien:

• Gesprek met 
 de burgemeester op 16-12
• Actieplatform Nuenen-Zuid
• Nieuwe basisschool 
 ‘Het Mooiste Blauw’
• Nieuwe Van Goghfilm 
 ‘Becoming Vincent’
• Dagopvang Jo van Dijkhof
• Bezorgers Nuenense Krant
• Opbouw kerstboom aan de Berg
• Nieuwe sportschool 
 Cardo Premium Sports Club
• Trailer komende comedyserie 
 ‘Brammetje’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de gemeen-
teraad op 10 december wordt 
rechtstreeks door LON TV uitge-
zonden.

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

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

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

Volop coronamaatregelen  
bij Badminton Club Lieshout 
Met de invoering van de mondkapjesplicht is er wéér een extra verplich-
ting bij gekomen voor de sporters van BCL. Ondanks de nog steeds toe-
nemende coronamaatregelen kan en mag er echter nog wél steeds ge-
badmintond worden: iets waar zowel de jeugd als senioren érg blij mee 
zijn. De jeugd heeft zelfs een mooi ganzenbord-Sinterklaas-toernooi 
kunnen spelen !

Senioren
Die registratie geldt ook voor de se-
nioren. Ook van hen wordt exact bij-
gehouden wie wanneer binnen is. 
Verder mogen de senioren duidelijk 
minder dan de jeugd. Zij mogen niet 
dichter dan 1,5 meter bij elkaar ko-
men, waardoor dubbel-spelen vrij-
wel onmogelijk zijn. Ook is het trai-
nen met een onderlinge afstand van 
1,5 meter nauwelijks te waarborgen: 
om die reden heeft de vereniging 
ook besloten geen trainingen meer 
voor de senioren te organiseren. Wat 
resteert voor de senioren is enkel het 
single-spelen. Dat is de enige spel-
vorm die binnen alle regels is toege-
staan. En, omdat er door deze spel-
vorm en de grootte van de sporthal 
maar maximaal 14 sporters tegelijk 
kunnen badmintonnen moeten de 
senioren vooraf een tijdzone reser-
veren. 

Toch badmintonnen
Kortom, zowel bij de jeugd als bij de 
senioren zijn er restricties. Bij de ene 
groep wat meer dan bij de andere 
groep maar vooralsnog kunnen de 
sporters nog vooruit: iets dat veel an-
dere zaalsporters niet kunnen. Om 
die reden prijzen de badmintonners 
zich érg gelukkig.

Extra maatregel
Het pakket maatregelen dat geld voor 
binnen/zaalsporters is wederom uit-
gebreid. Omdat een sporthal een ‘pu-
blieke ruimte’ is, moeten de zaalspor-
ters nu ook mondkapjes dragen ín de 
sporthal. Gelukkig mogen de kapjes 
af, zodra de sporters écht gaan bad-
mintonnen. Buiten de speelvelden en 
tijdens het omkleden moeten de kap-
jes echter wel steeds op. Deze mond-
kapjesplicht komt bovenop de ande-
re, al eerder ingevoerde, maatregelen. 

Jeugd
Bij de jeugd vallen die coronamaatre-
gelen nog enigszins mee. De jeugd 
mag ‘gewoon badmintonnen’ en alle 
spelvormen spelen; óók dubbelpar-
tijen. De jeugd mag daarnaast ‘ge-
woon trainen’ en volop binnen 1,5 
meter van elkaar bewegen. Ook zijn 
er geen maxima gesteld voor het 
aantal aanwezigen. Om die reden 
heeft de jeugdbegeleiding ter gele-
genheid van Sinterklaas een leuk 
ganzenbord-Sinterklaas-toernooi ge-
speeld. De jeugd mag op dit moment 
geen gebruik maken van kleedruim-
tes en/of douches. Ook mogen bren-
gers en halers de sporthal niet bin-
nen en wordt iedereen geregistreerd 
die de sporthal binnen treed.

De jeugd mag, ondanks alle regels, gelukkig nog volop badmintonnen: 
ook een ganzenbord-Sinterklaas-toernooi !

Diplomazwemmen
Op maandag 30 november mochten de kinderen van het stickerzwemmen ein-
delijk diplomazwemmen! Deze keer was er gekozen voor het onderdeel Snor-
kelen, maar het werd extra moeilijk gemaakt doordat er in de groepen rekening 
moest worden gehouden met drie verschillende niveaus. Ondanks dat dit wel 
wat extra vroeg van de examinator, hadden de kinderen gelukkig heel goed ge-
oefend en wisten ze precies wat de bedoeling was. Ze lieten prachtige hoekdui-
ken zien, konden fantastisch ademhalen door de snorkel en ook nog eens hard 
het water er weer uitblazen. Ze zijn allemaal met vlag en wimpel geslaagd! 
Ian, Noah, Pepijn, Anna en Eveline behaalden hun Snorkelen 1 diploma, Sam, 
Nienke, Lonneke, Gijs en Roos hun Snorkelen 2 diploma en Eva zelfs haar Snor-
kelen 3 diploma. Van harte gefeliciteerd! 
Bij de recreatieve afdeling van Zwem- en Polovereniging Nuenen kunnen de 
kinderen oefenen voor zwemdiploma C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Lijkt het 
jou ook leuk om te zwemmen en/of te oefenen voor je diploma’s? Kijk dan eens 
op onze website (www.zpvnuenen.nl) of op onze facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) en neem contact op voor een proefles. 

Clubs uit Nuenen c.a. halen 
€ 10.311,- op met Grote Clubactie
Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te 
verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Nuenen c.a. lukte het verenigin-
gen om in totaal € 10.311,- op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300 vereni-
gingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen 
euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende 
clubs verbreken hiermee alle records.

Meer clubs dan vorig jaar
“Dit is de grootste opbrengst in de 
48-jarige geschiedenis van de Natio-
nale Grote Clubactie.” Directeur Frank 
Molkenboer kan zijn geluk niet op: “Ik 
ben supertrots dat iedereen zo zijn 
best heeft gedaan. Juist in deze moei-
lijke tijden is dit soort saamhorigheid 
belangrijk.” De afgelopen jaren daal-
de het aantal clubs dat deelnam aan 
de Grote Clubactie. Die trend is vol-
gens Molkenboer nu “krachtig door-
broken”. Dit jaar doen er zelfs weer 

Dit jaar deden in Nuenen c.a. de vol-
gende clubs mee en zij haalden de 
volgende bedragen op. Hiervan gaat 
80% naar de club!

Nuenen c.a.: 
Zwem- en Polovereniging Nuenen 
€ 3.294,-, TV Wettenseind € 2.187,-, 
Voetbalvereniging EMK € 2.094,-, 
Zwem- en Polovereniging Aegir 
€ 786,-, Juventud € 774,-, Jongeren-
koor Jocanto € 762,-, Volleybalvereni-
ging Nuvo 68 € 414,-.

Kinderen onthullen de totaalopbrengst van de Grote Clubactie 2020 

Werkgevers en werkzoekenden 
via LinkedIn op zoek naar match 
De coronacrisis heeft veel invloed op de arbeidsmarkt. Om werkgevers en 
werkzoekenden - juist nu - samen te brengen, organiseerde het Werkge-
versservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) op 1 december de 
WSPNOB Online Banenmarkt.

WSPNOB Online Banenmarkt. Vooral 
de Zoom-sessies waren waardevol: je 
spreekt mensen direct en het is lek-
ker interactief. Voor ons heeft het ook 
echt wat opgeleverd: een samenwer-
king én een nieuwe werknemer!”

Volgende editie op 2 februari 2021
Gezien de enorme belangstelling is 
de tweede editie alweer gepland. 
Deze vindt plaats op dinsdag 2 fe-
bruari 2021. Wilt u daar bij zijn? Meld 
u dan vast aan voor de WSPNOB On-
line Banenmarkt. Log in op LinkedIn 
en zoek in de zoekbalk op ‘WSPNOB 
Online Banenmarkt’. Klik vervolgens 
op ‘lid worden’. U krijgt binnen 24 uur 
bericht dat u lid bent geworden van 
de groep.

De WSPNOB Online Banenmarkt is 
een initiatief van het Werkgeversser-
vicepunt Noordoost-Brabant (WSP 
NOB); een samenwerkingsverband 
van de 16 gemeenten uit de regio, 
het UWV en de ontwikkelbedrijven 
Weener XL, WSD en IBN. De WSPNOB 
Online Banenmarkt wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Provincie Noord-
Brabant.
https://wspnoordoostbrabant.nl/

De WSPNOB Online Banenmarkt
De WSPNOB Online Banenmarkt 
werd georganiseerd via een besloten 
LinkedIn-groep. Tijdens de banen-
markt konden werkgevers hier actue-
le vacatures en werkzoekenden hun 
CV of pitch delen. Online, dus hele-
maal coronaproof! Met ruim 600 
deelnemers kunnen we spreken van 
een zeer succesvolle editie. In totaal 
werden er meer dan 200 oproepen 
geplaatst. We hebben van alles voor-
bij zien komen: van sterk geschreven 
pitches tot gitaarliedjes (!) en van 
mooi vormgegeven CV’s tot power-
point-presentaties van werkgevers.

12 Zoom-sessies met werkgevers 
uit de regio
Tegelijkertijd met de WSPNOB Online 
Banenmarkt organiseerden wij 12 
Zoom-sessies met werkgevers uit 
specifieke sectoren. Werkzoekenden 
konden zich hier van tevoren voor 
aanmelden. Het doel van deze Zoom-
sessies was om werkgevers en werk-
zoekenden direct met elkaar in con-
tact te brengen. Stan van Hoof - re-
cruitment specialist bij T-zorg - deed 
mee aan zo’n Zoom-sessie: “Ik heb 
een hele positieve ervaring met de 

De organisatie is blij met het succes 
van de eerste editie van 

de WSPNOB Online Banenmarkt 
(Afbeelding: WSP) 

meer clubs mee dan vorig jaar. “Dit 
laat zien dat de loterij nog steeds 
springlevend is. En dat is fijn, want 
ook in de toekomst hebben vereni-
gingen onze loterij keihard nodig om 
financieel gezond te blijven.”

Grote Clubactie op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds 
‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij 
voldoende afstand werd bewaard. 
Daarnaast werden vanwege de coro-
nacrisis krachtige nieuwe online mid-
delen ingezet. Zo kon de verkoop vol-
ledig coronaproof doorgaan. Met suc-
ces, in totaal werden 3.173.719 loten 
verkocht, waarvan maar liefst 1,2 mil-
joen loten online. De verkopers ble-
ken digitaal enorm creatief: QR-codes, 
e-mail, social media en WhatsApp 
werden ingezet om loten te verkopen. 
Duizenden video’s werden online ge-
deeld om familie en vrienden aan te 
zetten tot het kopen van een lot of an-
deren te enthousiasmeren. Voor het 
eerst gebeurde dit ook via TikTok. Kin-
deren deelden talloze filmpjes met de 
hashtag #groteclubactie.

Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende 
clubs, ook voor alle mensen die een 
lot hebben gekocht, is het een bij-
zonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk 
veel meer prijzen te winnen en de 
prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. 
De winkans is dit jaar zelfs 1 op 10. 
Check uw lot(en) vanaf 10 decem-
ber via de lotchecker op clubactie.nl 
om te kijken of er een prijs op is ge-
vallen.



ROND DE LINDE week 50 Donderdag 10 december 2020

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K5
0

FIETSEN
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Alles tegen concurrerende prijzen

ONDANKS ALLES 
WENSEN WIJ U 

FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN VOORSPOEDIG 2021
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cadeautip 1|RdL

Op alle fietstassen, 
manden en kratten* 

20% korting
cadeautip 2|RdL

Op alle regenkleding 
van Agu* 

20% korting
*aanbiedingen geldig t/m zaterdag 19 december 2020
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ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  
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