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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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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl

Diamanten 
echtpaar 
Sijs en Jo

Petitie voor alle 
Nuenense bewoners 
in de buurt van de 
Smits van Oyenlaan

Nuenense band 
Tip Jar brengt 
vijfde album uit 
in coronatijd

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

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

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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onderhoud tuin- en parkmachines

(Actie loopt van november 2020 t/m februari 2021)

www.josmartens.nl    0499-423131

10% KORTING
OP HET ARBEIDSTARIEF!

Deze week als bijlage  

HeelNuenenLoopt tocht
Wil jij er ook zo graag even uit? Lekker naar buiten en een frisse neus ha-
len? Dat terwijl je een leuke, leerzame een spannende tocht kunt lopen? 
Doe dan de HeelNuenenLoopt tocht! Deze is door scouting Rudyard Kip-
ling samen met het jongerenwerk van de LEVgroep bedacht en uitgezet! 
Denk jij dat je alle opdrachten weet en kunt uitvoeren? Daag jezelf uit en 
maak kans op hele leuke prijzen!

Een wat uitgebreidere uitleg:
1. Deze tocht mag op elk moment 

(bij daglicht) gelopen worden 
vanaf zaterdag 23 januari tot en 
met zondag 7 februari.

2. Het is belangrijk dat je een tele-
foon bij je hebt met een QR-code 
scanner erop (onder aan de tekst 
een uitleg over QR-codes).

3. Team: Iedereen in Nuenen mag 
meedoen (houd je aan de RIVM 
richtlijnen). Elk team wat de vra-
genlijst invult, maakt kans op een 
prijs, mogelijk gemaakt door de 
gemeente Nuenen c.a..

3. Er zijn 2 routelengtes, met ver-
schillende opdrachten

 a.  Tocht 1: Doelgroep : 5 - 12 jaar 
  (basisschool), 
  Rood Scouting Logo
 b. Tocht 2: Doelgroep: 12 - 18 jaar 
  (middelbare school), 
  Groen Scouting Logo.
5. De opdrachten zijn onderweg 

weergegeven door een QR code. 

Waarom deze tocht?
Vanwege de lockdown had scouting 
Rudyard Kipling een heuse Familie-
Boerenkool-Wandel-Speur-Doe tocht 
in het leven geroepen. Deze tocht 
werd zo goed ontvangen dat er be-
sloten is om twee nieuwe tochten te 
maken, maar dan gericht op de Nue-
nense jeugd en hun families. Deze 
tocht is uitgezet door Scouting Ru-
dyard Kipling en de LEVgroep Nue-
nen. De prijzen zijn mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten.

De kortste uitleg is: ga naar onze Blok-
hut (van Scouting Rudyard Kipling) 
aan de Papenvoortse Heide 5a in 
Nuenen en lees het bord wat we daar 
tegen de boom hebben opgehangen. 
Voor een korte uitleg in filmvorm: 
scan de QR code bij het startpunt.

Gemeente Nuenen 

NUENEN

weergegeven door een QR code. weergegeven door een QR code. 

GGD Brabant-Zuidoost        
stroopt de mouwen op

ben deze locatie gekozen omdat wij 
hier de mogelijkheid hebben om op 
te schalen en meer vaccinaties kun-
nen zetten, zodra de leveringen van 
de vaccins dat toelaten”.

GGD vervult rol van ‘prikker’
Het ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de vac-
cinatiestrategie (wie komt wanneer 
aan de beurt) en verzorgt de publieks-
campagne, het RIVM is verantwoorde-

“We zijn blij dat we als GGD Brabant-
Zuidoost naast het testen, het bron- 
en contactonderzoek nu ook het vac-
cineren toe kunnen voegen aan de 
mix van ingrediënten die ons hope-
lijk snel van dit virus verlost” vertelt 
Gonny van Loon, programmanager 
COVID-19 van de GGD Brabant-Zuid-
oost. “Er is de afgelopen weken met 
allerlei landelijke en regionale part-
ners, waaronder de Veiligheidsregio, 
hard gewerkt om ook dit project te 
realiseren. Zorgvuldigheid vóór snel-
heid is het devies geweest. We heb-

Directielid Thieu Smeets stroopt ook de mouwen op en vaccineert mee

6. De gehele groene route heeft bij 
elke opdracht ook een Bootcamp 
opdracht. Deze kun je uitvoeren, 
als je dat leuk vindt. Hier zijn geen 
prijzen mee te winnen, wel een 
goede conditie.

7. Het antwoordblad is te vinden via 
google forms: deze ontvang je 
met een QR code bij het startpunt.

8. Het antwoordblad en je foto’s kun 
je aan het einde mailen naar: Heel-
NuenenLoopt@gmail.com. Ver-
meld overal duidelijk je team-
naam.

9. Verder heb je nodig: een mobiele 
telefoon met QR reader en came-
rafunctie (voor de groene tocht 
heb je daarnaast ook een email 
functie nodig op je telefoon). Tip: 
gebruik twee telefoons tijdens de 
tocht, één voor de opdrachten en 
één voor het opslaan van de ant-
woorden.

10. Heb je verder nog vragen? Mail 
gerust naar HeelNuenenLoopt@
gmail.com.

Hoe werkt een QR-code scanner?
Een QR-code is een vierkant blokje 
met allemaal kleine vierkantjes erin. 
Als je deze met je telefoon scant, 
komt er in beeld een link te staan die 
je kunt openen. De link kan naar een 
pdf-je of een ander bestand of een 
filmpje leiden.

Op een Apple telefoon zit een QR-co-
de standaard ingebouwd in de camera 
app. Dus open je camera (als of je een 
foto wilt maken) en houd deze voor de 
QR-code. In beeld verschijnt dan iets 
waarop je kunt klikken om verder te 
gaan. Op een telefoon met Android zit 
die applicatie ook, zie de beschrijving 
bij Apple hierboven. Maar een wat ou-

der model of een ander merk werkt 
weer wat anders. Dus als je telefoon in 
de camera app niets laat zien, moet je 
een aparte app downloaden ( je kunt 
ook kijken of Google Lens op je tele-
foon zit, deze werkt ook). Dan ga je 
naar de Play Store op je telefoon en 
zoek je naar QR-code scanner. Dit zijn 
er veel! Als je er één installeert, werkt 
deze hetzelfde als bij de Apple tele-
foon hierboven beschreven. Dus open 
de App en houd deze voor de QR-co-
de. Waarschijnlijk krijg je bij een geïn-
stalleerde App meteen reclame (tja, 
daar leven ze van...).

E-mail functie:
Voor één opdracht in de groene route 
moet je naar een e-mail adres mailen. 
De volgende aanwijzing, om verder te 
kunnen, krijg je via mail terug. 

Veel plezier!

Vrijdag 15 januari is GGD Brabant-Zuidoost gestart met het vaccineren 
van zorgmedewerkers. Het vaccineren vindt plaats in het Indoorsport-
centrum Eindhoven aan de Theo Koomenlaan 1. 7 dagen per week gaat de 
GGD daar de vaccinaties verzorgen. In de eerste periode worden er ruim 
400 vaccinaties per dag gezet. Het aantal vaccinaties dat gezet kan wor-
den is afhankelijk van de levering van het aantal doses.

lijk voor de medische informatie rond-
om de vaccins en de communicatie 
met professionals. De GGD zet de prik 
bij de doelgroepen die VWS aan de 
GGD toewijst. Daaromheen organi-
seert de GGD de locaties, het perso-
neel op locatie en faciliteert de GGD 
GHOR Nederland dat mensen een af-
spraak kunnen maken voor een vacci-
natie.

Vragen over vaccineren
Zodra mensen aan de beurt zijn voor 
een vaccinatie ontvangen zij een uit-
nodiging met daarin de benodigde 
informatie. Tot die tijd is informatie te 
vinden op:
• www.coronavaccinatie.nl of via 
 het telefoonnummer 0800-1351
• Vragen en antwoorden 
 coronavaccin | RIVM
• Vaccinatiestrategie-Tijdschema | 
 Publicatie | Rijksoverheid.nl
 -wie is wanneer aan de beurt

De laatste kerstpakketten
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, via de contacten van de 
Oud Prinsen haalt Voedselbank Nuenen de laatste restanten van de 
kerstpakketten op bij een leverancier in Helmond. Soms zijn het de 
originele pakketten, vaak zijn het losse ingrediënten. Maar het is al-
tijd wel een kleine vrachtwagen vol.
Elk jaar weer haalt Toon Rooijackers, vicevoorzitter Voedselbank deze 
spullen op. Hij is altijd weer blij als de loods vol staat met dozen. Wat 
heeft hij dit jaar opgehaald? Vruchtensappen, peperkoek, blikjes paté 
en groenten, kinderchampagne, chips, bonbons en nog meer lekkers.
De komende weken gaan vrijwilligers de dozen uitpakken, selecteren, 
in de schappen van het magazijn zetten of direct aan de klanten 
meegeven.
Voedselbank Nuenen bedankt de Oud Prinsen voor hun jaarlijkse 
betrokkenheid. Zeker dit jaar, want er is meer opgehaald dan voor-
gaande jaren.
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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:

Wist u dat van 4 plastic fl essen een big 
shopper gemaakt kan worden.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

giebesparing, warmte en grootschalige opwek aan bod. 
Er wordt ingegaan op relevante thema’s voor de regio en 
vervolgens krijgt u de ruimte om zelf uw vragen te stellen 
tijdens één van de Q&A sessies. 

Wilt u deze online inloopbijeenkomst bijwonen? 
De sub-regionale online inloopbijeenkomst vindt plaats 
op donderdag 11 februari van 18.00-21.00 uur via Micro-
soft Teams. U bent welkom om op ieder gewenst moment 
digitaal in en uit te lopen. Voor meer informatie over het 
programma en inschrijving, ga naar:
https://energieregiomre.nl/agenda/1860175.aspx

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• de energiebesparingsactie voor woning-
 eigenaren loopt tot 31 maart 2021
• inmiddels 1800 vouchers zijn uitbetaald
• er nog voor 1000 bewoners budget is 
• dit cadeau van 70 euro een jaarlijks 
 cadeau is door (C02) besparing
• de genomen maatregelen deze winter 
 direct zijn werk doen

heeft inmiddels voldoende stembureauleden en tellers 
gevonden. Maar wellicht zijn onze buurgemeenten nog 
op zoek. Kijk op www.elkestemtelt.nl en meld je aan.

DUURZAAMHEID
Online inloopbijeenkomst Energietransitie 11 februari 
De doelstellingen 
vanuit het Klimaat-
akkoord zijn duide-
lijk: in 2050 is Neder-
land bijna geheel 
energieneutraal. Met 
de energietransitie doelen we daarom op een overgang van 
fossiele brandsto¢ en naar volledig groene energie. Een 
behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietran-
sitie voor uw regio of uw eigen situatie? En wat staat er 
eigenlijk in zo’n regionale energiestrategie (RES 1.0)? Ont-
dek het op onze sub-regionale online inloopbijeenkomst 
van gemeente Eindhoven (en omringende gemeenten).

Wij nodigen u graag uit op donderdag 11 februari om aan 
te sluiten bij de sub-regionale online inloopbijeenkomst 
die relevant is voor u als inwoner van gemeente Nuenen. 
Tijdens de inloopbijeenkomst staat het thema energie-
transitie centraal. Binnen een half uurtje wordt u bijgepraat 
over de ontwikkelingen van de regionale energiestrategie 
binnen uw regio. Hierin komen onderwerpen zoals ener-

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

BRANDGEVAARLIJK AFVAL
De afvalbranche wordt 
regelmatig getroffen 
door brand. Afvalver-
werkers willen dit zo-
veel mogelijk voorko-
men en daarom doen 
ze een beroep op u! 
Eén van de oorzaken 
die zorgt voor brand is 
de aanwezigheid van (lithium-ion)batterijen en accu’s in 
het reguliere afval. Lever daarom batterijen en accu’s apart 
in bij de milieustraat of bij een ander inleverpunt bij u in 
de buurt. Op de website www.legebatterijen.nl is meer 
informatie te vinden.

VERKIEZINGEN
Voldoende stembureauleden en tellers gevonden; help 
buurgemeenten!
Vorige week plaatsten wij hier een oproep voor stembu-
reauleden en tellers. Hierop hebben veel mensen gerea-
geerd. Bedankt voor het enthousiasme! Gemeente Nuenen 

de energiebesparingsactie voor woning-

• inmiddels 1800 vouchers zijn uitbetaald
• er nog voor 1000 bewoners budget is 

• de genomen maatregelen deze winter 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blij� in lockdown
Het aantal coronabesme�ingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown e�ect hee�. 

Om de daling door te ze�en, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

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

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

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

Vervoer en reizenThuis

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

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

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

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Bijna al onze belegde broodjes,
gaan warm de deur uit!!

4 Varkens Oesters +
4 Gehakt Ballen  ................ 8,95
3 Peper Steaks ...................... 7,95
100 gram Gebraden Rosbief +
100 gram Gebraden Gehakt ............ 3,75
Chicken Basterd
“Kippendijen vlees met een Oosterse Twist” 
.......................................................... 100 gram 1,25
Ham Gehakt
Wellington
“20 minuutjes op 180°C”  ....................per stuk 1,75
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Kijk ook eens op www.tebak.keurslager.nl 

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

Henegouwenlaan 2 / (t)vwo / (t)havo / (t)mavo         Oude Bossche Baan 20 / vmbo - alle leerwegen

Deelname aan onze online open dagen
is mogelijk via: 
www.stedelijkcollege.nl/welkomgroep8 
Of scan de QR-code. 

www.stedelijkcollege.nl

Open
dagen

29 & 30 
januari 

2021

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

Wil Schuts 
schildersbedrijf v.o.f.

Voor al uw voorkomende 
schilderwerkzaamheden.
Ambachtelijk uitgevoerd.

Tel. 06-146 178 66

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

Begane grond ± 375 m2

1ste verdieping ± 250 m2

Beneden verdieping ± 200 m2

Afgesloten terrein
Voldoende eigen parkeerplaatsen

Prima geschikt voor timmer-, 
interieur- of productiewerkplaats

Gelegen te: 
Laar 78, 5674 PB Nuenen

Voor informatie:
A. Dekkers 

Tel. 06-51271302

TUINMAN WORDEN OP EEN LANDGOED!
Voor een opdrachtgever van ons zijn wij op zoek naar een allround hovenier voor allround hovenier voor allround hovenier
het bijhouden van een landgoed. Deze functie betreft een fulltime of parttime 
dienstverband (minimaal 3 dagen in de week).

Het 15 ha grote landgoed is gelegen ten zuiden van Eindhoven, regio Aalst-Waalre 
en Valkenswaard. 3 ha van het landgoed betreft een parkachtige tuin met daarin 
gelegen 2 woningen met siertuin.

Kan je goed zelfstandig werken en beheers je het vak dan is dit wellicht je 
droombaan. Een goede salariëring en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn 
vanzelfsprekend bij bewezen diensten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvende afspraak. 

Stuur een mail naar: j.vanleuken@jacquesvanleuken.nl of bel naar: 
06-29013930 Jacques van Leuken Tuin- en Landschapsontwerper

ROND DE LINDE  IEDERE  
WOENSDAG  AL DIGITAAL  OP  

WWW.RONDDELINDE.NL 
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Stedelijk College Eindhoven 

Vernieuwend en  toekomst-
gericht onderwijs
Het Stedelijk College Eindhoven biedt leerlingen de mogelijkheid om 
zich persoonlijk te ontwikkelen, heeft creativiteit hoog in het vaandel 
staan, vindt communiceren belangrijk, maar zorgt ook voor een dynami-
sche leeromgeving. 

Op onze locatie aan de Oude Bossche 
Baan bieden we de volgende leerwe-
gen op het vmbo aan: basis, kader en 

mavo. Binnen de mavo bieden we 
onderwijs, gericht op een overstap 
naar mbo 4 of havo. Vanaf schooljaar 

Wellantcollege, CITAVERDE en 
Helicon starten 2021 samen
Wellantcollege, CITAVERDE en Helicon zijn per 1 januari 2021 bestuurlijk 
gefuseerd. De bestuurlijke fusie is een voorloper van de instellingenfusie 
in augustus 2021. Hét moment dat de drie scholenorganisaties samen 
gaan als één opleider, onder een nieuwe naam. 

kennis. We kunnen onze onderwijs-
kwaliteit verder versterken en zo-ook 
in de toekomst-ons unieke onderwijs 
blijven bieden, dichtbij en persoon-
lijk,” zegt voorzitter Raad van Bestuur 
Annemarie Moons. 

Nieuwe naam
Hoe de nieuwe organisatie gaat he-
ten, dat blijft nog even spannend. De 
nieuwe naam wordt ergens in januari 
onthuld. De onthulling is te volgen 
op een speciaal YouTube kanaal nieu-
wenaamtv Vanaf augustus is de in-
stellingen-fusie rond en prijkt de 
naam op de gevels. 
De nieuwe organisatie is straks met 
53 scholen, 21.000 leerlingen en 
2100 onderwijsprofessionals één van 
de grootste, groene opleiders in 
vmbo, mbo en cursussen. 
Meer weten? Kijk op: 
wellant.citaverde.helicon.nl 

Eind december hebben de drie on-
derwijsinstellingen het akkoord van 
het ministerie van OC&W ontvangen. 
Bestuursvoorzitter Annemarie Moons: 
“De bestuurlijke fusie is een mooi be-
gin van dit nieuwe jaar. Een jaar waar-
in we samen de toekomst in gaan.” 

De drie partijen tekenden in april 
2020 een intentieverklaring om te fu-
seren. De drijfveer achter deze fusie is 
tweeledig. Persoonlijk en dichtbij on-
derwijs blijven verzorgen én innova-
tiekracht bundelen. “Wij willen écht 
van betekenis zijn voor onze leerlin-
gen, studenten, cursisten, en ook 
voor onze medewerkers en de regio. 
We zijn hun ‘thuis in de toekomst’ om-
dat we ons bezighouden met thema’s 
die er toe doen, zoals klimaat, ener-
gie, water, voeding en welzijn van 
mens en dier. Door samen verder te 
gaan bundelen we onze krachten en 

Zondag 24 januari, 10.00-15.00 uur 

Online open dag Summa College 
Summa College organiseert 24 januari een online open dag vol interac-
tieve online sessies, vlogs en livestreams. Zo kunnen oriënterende leer-
lingen tóch de sfeer binnen de Summa scholen proeven. Het Summa Col-
lege heeft 26 mbo-scholen in de Brainportregio met in totaal meer dan 
300 beroepsopleidingen. 

(vavo), een interessant programma 
aan. Interessant voor de student die 
een middelbare schooldiploma wil 
halen op een hoger niveau, of een 
ander profiel of extra vakken wil vol-
gen om zo een betere aansluiting te 
hebben bij de gewenste vervolgop-
leiding. De school is gelieerd aan het 
Summa College. 

Over Summa College 
Het Summa College bestaat uit 26 
scholen voor middelbaar beroepson-
derwijs en heeft ruim 16.000 studen-
ten. We bieden meer dan 300 be-
roepsopleidingen in verschillende 
leerwegen en op verschillende ni-
veaus. Summa onderscheidt zich 
door een actieve, persoonlijke bege-
leiding van studenten. De keuze voor 
een passende opleiding en het bege-
leiden van studenten naar hun be-
stemming staan daarbij centraal.

Contact met docenten en studenten
Juist nu is het belangrijk om leerlingen 
van het voortgezet onderwijs zo goed 
mogelijk te helpen met een vervolg-
opleiding. Met het interactieve online 
programma maken jongeren uitge-
breid kennis met het Summa College 
en mbo-onderwijs. Bezoekers kunnen 
sfeer proeven in de scholen met vlogs 
en direct contact hebben met docen-
ten en studenten van het Summa Col-
lege via WhatsApp, Instagram en mail. 

Aanmelden niet nodig 
Alle activiteiten worden aangeboden 
via summacollege.nl. Aanmelden is niet 
nodig. Ook ouders zijn van harte uitge-
nodigd. Voor jongeren die nog twijfelen 
over de juiste opleiding, kan een goed 
geïnformeerde ouder een grote steun 
zijn. Samen helpen we jongeren hun ta-
lenten te ontdekken en ontwikkelen, en 
ze op bestemming te brengen. 

Ook voor vavo 
Tijdens de open dag van 24 januari 
biedt ook Ster College, voortgezet 
onderwijs voor (jong)volwassenen 

Tal van nieuwe regels 
Er zijn in 2021 weer heel wat veranderingen voor mensen met een eigen woning 
of mensen die een woning gaan kopen. Dat voor starters op de woningmarkt de 
overdrachtsbelasting per 1 januari op 0% is gekomen, heeft al veel publiciteit ge-
kregen. Starters zijn in dit geval jonger dan 35 jaar. Ze moeten wel schriftelijk ver-
klaren dat ze de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Per 1 april is er een aan-
vullende voorwaarde: je maakt alleen aanspraak op vrijstelling van de over-
drachtsbelasting als de koopprijs lager is dan €400.000. Als de startersvrijstelling 
niet van toepassing is, geldt het tarief van 2%. Het algemene tarief in de over-
drachtsbelasting gaat van 6% naar 8%. Dat is voor commerciële ruimten, maar 
ook voor woningen die niet als hoofdverblijf van de koper dienen. Dat kunnen 
vakantiewoningen zijn, maar ook woningen die door beleggers worden aange-
kocht of woningen die ouders voor hun kind kopen.
Dan is de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) opgetrokken van 
€310.000 naar €325.000 en voor woningen waarbij energiebesparende maatre-
gelen zijn getroffen naar €344.500. De premie die je ervoor betaalt (eenmalig) 
blijft 0,7% over het hypotheekbedrag. Je krijgt daarvoor korting op de hypo-
theekrente en je kunt gebruikmaken van een vangnet als je de hypotheek niet 
meer kunt betalen en het huis zou moeten verkopen.
De hypotheekrenteaftrek loopt in 2021 terug van 46% naar 43%. Je kunt dus min-
der aftrekken van de belasting. De komende jaren wordt dit tarief elk jaar met 3% 

afgebouwd tot in 2023 een percentage van 37,05 wordt bereikt. 
Ook de Hillen-aftrek loopt terug, dit jaar met 3,5% naar 

90%. De Wet-Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als 
je geen of een geringe eigenwoning-schuld hebt. Een 
verlaging met 3,5% is elk jaar te verwachten tot 2048, 
dan is deze aftrekpost geheel vervallen.
De gemiddelde WOZ-waarde (de geschatte markt-
waarde van je woning) stijgt dit jaar naar verwachting 
met 6 tot 8%. Het eigenwoningforfait is voor 2021 vast-

gesteld op 0,5% (2020: 0,6%) op de WOZ-waarde voor wo-
ningen tussen €75.000 en €1.060.000. Dit bedrag wordt bij 

je inkomen geteld als de woning je hoofdverblijf is. Ui-
teraard zijn er meer veranderingen en meer voor-
waarden. Stel je goed op de hoogte bij makelaar of 
financieel adviseur.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nieuw overheerlijk steppegras 
bij De Heerlijkheid
De meiden van Broodjesbar De Heerlijkheid dachten onlangs ‘als we niet 
naar België kunnen, dan halen we België toch naar hier!’ En naast het al 
grote succes van de ruim belegde smoskes, kon dan ook een steppegras-
menu zeker niet uitblijven.

Convenant Buurtbemiddeling      
getekend

Steppegras is vanaf deze week elke 
donderdagavond van 16.00 tot 19.00 
uur bij De Heerlijkheid te verkrijgen. 
Dit in combinatie met varkenshaas, 
varkensschnitzel of kipsaté en inclu-
sief een salade en champignonroom-
saus, pepersaus of satésaus. Het step-
pegrasmenu kost slechts € 13,95 (al-
leen afhalen). Mocht ons steppegras, 
net als de smoskes een succes wor-
den, dan breiden we onze keuzes ver-
der uit. U kunt uw bestelling direct 
doorgeven op 040-2833839 en dan 
zorgen wij ervoor dat het op afge-
sproken tijdstip klaar staat, maar ui-
teraard kunt u ook gewoon bij ons aan 

de balie bestellen. Met de huidige co-
ronaregels kunt u het helaas nu niet 
bij ons opeten, maar we hopen dat 
dat heel snel wel mogelijk is.

Broodjesbar ‘De Heerlijkheid’ is van 
ma. t/m do. 10.00-14.30 uur en op 
vrij. 10.00-14.00 uur geopend voor 
ons gebruikelijke assortiment. En 
wist u dat we ook zakelijke lunches 
bezorgen? Kijk voor meer informatie 
op Facebook: De heerlijkheid brood-
jes of op Instagram: de.heerlijkheid 

Huufkes 14, 5674 TM Nuenen (bedrij-
venterrein Eeneind) 040-2833839

2021-2022 gaan onze mavo leerlin-
gen in de bovenbouw een uitgebrei-
der praktijkgericht programma vol-
gen. Deze nieuwe leerweg integre-
ren wij als een van de eerste Eindho-
vense scholen in ons onderwijspro-
gramma. Hierbij voldoen we aan de 
vraag van veel mavo leerlingen. Tij-
dens onze online open dagen infor-
meren we ouders en leerlingen ook 
graag over onze horizongebieden in 
de onderbouw: TechnoWorld, Life-
Style en SportPlaza.

Op locatie Henegouwenlaan kun je 
terecht voor vwo, havo en mavo. Ook 
hier begeleiden we je optimaal in je 
nieuwe omgeving. Mentoren helpen 
je met plannen en het vinden van de 
juiste studievaardigheden. Je kunt 
kiezen uit vwo (gymnasium/athene-
um), tweetalig vwo, havo, tweetalig 
havo, mavo en tweetalig mavo. Wist 
je dat er een Wetenschap brugklas 
vwo is? Met vwo-WON bereiden we 
je voor op wetenschappelijk onder-
wijs. 

Nieuwsgierig naar alle activiteiten 
op onze scholen? Neem eens een 
kijkje op www.facebook.com/sc.
eindhoven of volg ons op www.in-
stagram.com/sc_eindhoven 

Rondom buurtbemiddeling werken meerdere partijen samen, namelijk 
de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, de woningcorporaties Helpt 
Elkander, Woonbedrijf, Wooninc. en Compaen en de Politie Zuidoost-Bra-
bant. De LEV-groep voert buurtbemiddeling in hun opdracht uit. Om dat 
te kunnen doen, hebben deze partijen het Convenant Buurtbemiddeling 
Dommelvallei ondertekend. Door goede samenwerkingsafspraken kan 
buurtbemiddeling succesvol worden ingezet. Hieronder leest u wat 
buurtbemiddeling is en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Buurtbemiddeling
De meeste buren kunnen het goed 
met elkaar vinden: ze gaan prettig met 
elkaar om, maken een praatje en ko-
men misschien bij elkaar over de vloer. 
Maar dit is helaas niet altijd het geval: 
het kan zijn dat de relatie met de bu-
ren niet goed is. De oorzaak daarvoor 
is vaak iets kleins, wat langzaam uit-
groeit tot zo’n groot conflict, dat het 
uiteindelijk zelfs van invloed is op het 
woonplezier van iemand. Gelukkig 

komt dit niet heel vaak voor. Over-
komt het u toch, dan kunt u een be-
roep doen op buurtbemiddeling. Een 
goed gesprek doet soms wonderen. 

Wanneer kunt u buurtbemiddeling 
inschakelen?
In een heleboel gevallen kan buurt-
bemiddeling helpen. Daarbij gaat 
buurtbemiddeling er wel van uit dat 
u zelf ook geprobeerd heeft om het 
probleem bespreekbaar te maken. U 

kunt buurtbemiddeling bijvoorbeeld 
inschakelen voor onder andere de 
volgende problemen: geluidsover-
last, problemen over de tuin, dieren, 
rommel/troep.

Hoe werkt het?
Een bemiddeling start altijd met een 
melding bij Buurtbemiddeling. Dit 
kan door een inwoner, woningcorpo-
ratie, politie of andere hulpverlener 
worden gedaan. Er volgt een telefoni-
sche intake en er worden twee bemid-
delaars geselecteerd. De bemidde-
laars voeren eerst een gesprek met de 
melder en daarna met de buren. Daar-
na volgt, indien beide partijen ak-
koord zijn, een bemiddelingsgesprek 
met beide partijen samen en worden 
er afspraken gemaakt. Na enige tijd 
nemen de bemiddelaars nogmaals 
contact op met beide partijen, om te 
kijken hoe het ervoor staat.

Geen rijdende rechter
Buurtbemiddelaars zijn geen rijden-
de rechters. Het zijn vrijwilligers die 
geschoold zijn in het bemiddelen. Zij 
doen geen uitspraken en hebben hier 
ook geen bevoegdheid voor. Daarom 
is het noodzakelijk dat beide partijen 
willen meewerken aan buurtbemid-
deling. In 70% van de gevallen komen 
we samen tot een oplossing.

Contact
Mocht u een beroep willen doen op 
buurtbemiddeling, dan kunt u zich 
aanmelden per mail via BBdommel-
vallei@levgroep.nl of telefonisch via 
06-41042264. 

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

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

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

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

© 2021-“Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij electronisch, mechanisch, door foto-
kopieën, opnamen of op enige andere ma-
nier zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
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In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Ter hoogte van Spegelt 52 Bouwen geluidsscherm 
Olen 23 Wijzigen gebruik tot kantoorpand 
De Spijkert ongenummerd,  Oprichten woonhuis
perceel naast nummer 21  
De Spijkert ongenummerd,  Oprichten woonhuis, aanleg inrit
perceel naast nummer 17  
De Tienden 10 Gebruiken gronden voor autohandel 
Rullen 3 Plaatsen zonnepanelen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bakelaer 2 Oprichten woonhuis 
Pijlkruidhof 7 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Parkstraat 33 en 33A Uitbreiden woning en wijzigen gebruik 

in 2 appartementen 
Rullen percelen B3295  Tijdelijk wijzigen gebruik tot honden-
en 3296 uitlaatservice en tijdelijk hekwerk 
Rullen 15 Herbouwen en verlengen 

akkerbouwloods (Loods 1) 
Rullen 15 Bouwen en wijzigen gebruik loods

(Loods 2) 
Kruisakker 3 Plaatsen erfafscheiding 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Pijlkruidhof 7 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 

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

Petitie voor alle Nuenense 
bewoners in de buurt van de 
Smits van Oyenlaan
Een aantal politieke partijen binnen Nuenen maakt zich zorgen om de 
leefbaarheid in Nuenen. Ook wij als burgers zijn bezorgd en willen hierin 
gehoord worden.

staten en worden de toekomstige 
verkeersplannen van de regio moge-
lijk goedgekeurd. De Smits van Oyen-
laan wordt in dit meerjarenplan nau-
welijks genoemd maar is van wezen-
lijk belang voor het slagen van deze, 
voor Nuenen slechte, MIRT-plannen.

Zoals u wellicht weet is de Smits van 
Oyenlaan enkele jaren geleden on-
derdeel geworden van een zgn. bun-
delroute. Deze bundelroute is cruci-
aal voor de bereikbaarheid van met 
name Eindhoven en Helmond. De be-
doeling is om het (regionale) verkeer 
van ondergeschikte routes over te 
nemen, te bundelen. Het gevolg is 
dat deze weg steeds vaker gebruikt 
wordt en in de nabije toekomst nog 
drukker zal worden. Een toename 
van 20-30% is niet ondenkbaar.
Al jaren, sinds 1995, zijn wij in discus-
sie met de gemeente over de overlast 
die wij dagelijks ervaren van de Smits 
van Oyenlaan. Gezien de MIRT-toe-
komstplannen voor de regio zal de 
overlast alleen maar toenemen!
Onlangs is in de wijken Refelingse Er-
ven, Witte Put en Zandschel een 
handtekeningen actie geweest inza-
ke de overlast zowel in geluid, CO2 en 
uitstoot van fijnstof met betrekking 
tot de Smits van Oyenlaan. Een nu al 
onhoudbare situatie! Maar liefst 175 
handtekeningen (adressen) zijn hier-
voor opgehaald.
Buiten genoemde wijken hebben wij 
vernomen dat elders in de nabijheid 
van de Smits van Oyenlaan er ook 
sprake is van overlast. Daarom zijn wij 
ervan overtuigd dat ook andere be-
woners hun stem willen laten horen.

Nuenen zit op zwart zaad
‘Het water staat Nuenen aan de lippen’, zo lezen we in het ED van 15/01. Althans dat is 
de conclusie van de accountants van de BDO ( een internationale accountants organi-
satie), die de financiële toestand van alle 355 gemeenten in Nederland heeft onder-
zocht op basis van de jaarrekeningen over 2019 en de analyse van de begrotingen voor 
2021. Nuenen staat er financieel slecht voor en behoort tot de slechts boerende ge-
meenten van Nederland. Dit in tegenstelling tot de buurgemeente Son en Breugel die 
er warmpjes bij zit. Met andere woorden: Nuenen zit op zwart zaad. Niet zo verwonder-
lijk als je bedenkt dat dit wel eens het gevolg zou kunnen zijn van de nogal ambitieuze 
en geldverslindende plannen die door het gemeentebestuur op touw zijn gezet, zoals 
de renovatie van het cultureel centrum Het Klooster en sporthal De Hongerman, toch 
samen goed voor enkele tientallen miljoenen euro’s. Voorts dreigt een miljoenenverlies 
van een nog steeds niet in exploitatie gebracht industrieterrein, diverse gevoerde dure 
rechtszaken waarbij de gemeente aan het kortste eind trok en nog gaat trekken en een 
te dure verkeersontsluiting van de nieuwbouwwijk Nuenen-West, alsmede weinig ver-
mogen en vele miljoenen euro’s aan schulden. Maar de wethouder van financiën, Joep 
Pernot, ligt er schijnbaar niet wakker van en schiet bij deze tegenvallende conclusie van 
de BDO niet in de stress, m.a.w. wil hij eigenlijk zeggen: Nuenenaren ga maar rustig sla-
pen. Hij blijft, samen met zijn bestuurlijke collega’s, nog steeds denken dat hij de (te) 
grote broek voor Nuenen op kan blijven houden. De Nuenense belastingbetaler zal 
hem daarbij moeten helpen, want die wacht ongetwijfeld een forse gemeentelijke be-
lastingverhoging de komende jaren in zijn brievenbus. Immers geldt ook hier: na falen 
komt betalen. In de voorbije jaren heeft de gemeente Nuenen in haar strijd tegen sa-
menvoeging met Eindhoven met verdeeld succes haar zelfstandigheid weten te verde-
digen, doch het zou zo wel eens kunnen zijn dat door dit alles men nu een koekje van ei-
gen deeg dreigt te krijgen. Het kan daarom zo maar weer eens actueel en onvermijde-
lijk gaan worden dat de plannen van de samenvoeging met de regiogemeenten of fu-
sering met de rijke buurgemeente Son en Breugel weer actueel gaan worden. Met de op 
handen zijnde viering van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten in de komende twee jaar kan het dan misschien wel eens de laatste eeuw-
feestviering worden. 

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof, 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

Prettig wonen voor         
verschillende doelgroepen

bod beter aan te laten sluiten bij de 
kwalitatieve woningbehoefte. Met 
name het vergroten van het aantal be-
taalbare huur- en koopwoningen voor 
starters en geschikte appartementen/
woningen voor senioren.
In 2020 is woningbouwvereniging 
Helpt elkander een samenwerking aan-
gegaan met Ad Hoc leegstandbeheer 
uit Den Bosch. Met als doel: de apparte-
menten aan de Vinkenhofjes, die leeg 
komen te staan, tijdelijk te gaan verhu-
ren. Ad Hoc en ondergetekende heb-
ben hier wekelijks contact over.
Voor met name de jongeren die graag 
in Nuenen willen blijven wonen, is dit 
een unieke kans. Zij zijn verzekerd van 
een woning en kunnen de periode 
overbruggen tot hun (starterswoning) 
klaar is in Nuenen-West. In 2020 heb-

Het is voor W70 belangrijk dat er extra 
nadruk wordt gelegd op de bouw van 
sociale huur- en koopwoningen. Er 
moeten plannen komen, om het aan-

Prettig wonen voor         

50PLUS in Nuenen
Onlangs werd in Nuenen een fractie van de 50PLUS partij opgericht om 
ook in Nuenen de belangen van 50-plussers beter te behartigen.

aantrekkelijk gemaakt om 50-plussers 
in dienst te nemen.
50PLUS Nuenen streeft naar een 
groen, milieuvriendelijk en veilig Nue-
nen.
50PLUS komt op voor mensen die in 
de verdrukking zitten of dreigen te ko-
men. 
50PLUS is de enige landelijke politieke 
partij die strijdt voor een fatsoenlijke 
AOW en pensioen voor u voor nu en in 
de toekomst. En die strijd is hard nodig 
zoals u weet. Sluit u dus aan bij 
50PLUS(www.50pluspartij.nl). 
De Nuenense fractie van 50PLUS be-
staat uit Marleen Abbringh-Polee, 
Edwin de Kousemaeker en Carel La 
Grouw. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met laatstgenoem-
de via cmlagrouw@gmail.com of mo-
biel 06-20470376.

Fractie 50PLUS Nuenen i.o.

50PLUS Nuenen wil betaalbare senio-
renwoningen, zowel huur- als koopap-
partementen, maar ook bungalows en 
hofwoningen. Een goede doorstro-
ming op de woningmarkt vergroot de 
beschikbaarheid van woningen voor 
jongeren en jonge gezinnen. Wij wil-
len transparantie en invloed op het 
woningbouwprogramma van de ge-
meente Nuenen. Het Nuenens college 
van B&W en de gemeenteraad bepaalt 
wat en waar er gebouwd gaat worden 
in Nuenen. De rol van projectontwik-
kelaars in het woningbouwprogram-
ma moet kritisch bekeken worden.
50PLUS Nuenen wil een betaalbaar 
zorgpakket voor Nuenenaren die dag-
besteding, mantelzorg of thuiszorg 
nodig hebben.
50PLUS Nuenen spant zich specifiek in 
voor oudere werkzoekenden om weer 
aan een betaalde baan te komen. Voor 
Nuenense ondernemers wordt het 

Op 22 januari a.s. staat de MIRT (Meer-
jaren Infrastructuur Ruimte en Trans-
port) op de agenda van provinciale 

Wij willen dat status bundelroute 
Smits van Oyenlaan geschrapt wordt 
en dat men BREDER gaat kijken naar 
een oplossing.
Voordat de MIRT besproken wordt 
willen wij u hierbij betrekken. U als 
bewoner aan of in de buurt van de 
Smits van Oyenlaan. Vele onderteke-
ningen kunnen het verschil maken! 
(Degenen die getekend hebben voor 
de handtekeningenactie Refelingse 
Erven, Witte Put en Zandschel, ver-
zoeken wij deze petitie te tekenen.)
Laat uw stem horen. Laten wij ons 
verenigen. Teken onze petitie liefst 
vóór 22 januari a.s. en anders z.s.m.
Wij willen een leefbare woonomge-
ving, u toch ook? 
Teken de petitie via de volgende link: 
h t t p s : / / w w w . p e t i t i e s . c o m /
o p ro e p _ a a n _ a l l e _ b ewo n e r s _
w o o n a c h t i g _ a a n _ o f _ i n _ d e _
buurt_van_de_smits_van_oyen-
laan_in_nuenen

ben we al tientallen jongeren kunnen 
huisvesten in de Vinkenhofjes en staan 
meerdere geïnteresseerd op een 
wachtlijst. 
Om ook in de nabije toekomst te kun-
nen voorzien in woningen die bereik-
baar zijn voor starters blijft de gemeen-
te Nuenen ook in 2021 de startersle-
ning aanbieden. Hiervoor is een be-
drag van 500.000,- euro beschikbaar. 
W70 is van mening dat er proactief ge-
communiceerd moet worden met wo-
ningeigenaren over o.a: Subsidie, moge-
lijke splitsing van een woning, aanpas-
singen van parkeervoorzieningen en 
mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen.
Zeker met het doel om voldoende be-
taalbare woningen beschikbaar te heb-
ben maar ook om duurzamer met de 
beschikbare ruimte om te gaan.

De vraag naar woningen in onze gemeente kent een gedifferentieerd 
beeld. Met de geplande woningbouwprojecten wordt in principe voor ie-
dere doelgroep een aanbod gecreëerd.
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse? Mail
admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 179,-
200 cm hoog p.m. € 189,-
Drie kleuren of hout  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

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

Laat ik me wel of niet 
vaccineren tegen Covid-19?
De site www.vaccineerikwelofniet.nl geeft een 
vragenlijst die een hulpmiddel wil zijn om tot een 
bewuste keuze te komen.
Bij een bewuste keuze hoort een eigen 
zoektocht. Daarom worden er op de site geen 
antwoorden gegeven en geen stellingen ingenomen, 
maar staan er informatie-links op die jou kunnen 
helpen zelf antwoorden te vinden op de vragen.
Met steun van o.a. artsen, pedagogen en 
psychologen ben ik als gezondheidswetenschapper 
dit initiatief gestart om een open, ongedwongen 
gesprek over het vaccineren tegen Covid-19 te 
bevorderen. Het doel is om een veelzijdige en 
genuanceerde informatievoorziening aan te bieden 
waarbij eerbied voor de wil van de ander voorop 
staat. 

Mede namens de initiatiefgroep, 
Willem-Jan van Mierlo MSc.

Ga naar de site via qr-code:

advertentie

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)

VENKELSOEP
OF

WILDBOUILLON
OF

MAKREELRILLETTES MET BIET
OF

PATÉ MET CHUTNEY & TOAST
***

KABELJAUWFILET MET BANAAN & AMANDEL
OF

ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

VARKENSHAAS MET RODE WIJNSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

GEBAKKEN APPELTJES MET CAKE & VANILLECRÈME
OF

STOOFPEREN CHEESECAKE
OF

CHOCOLADE MOUSSE MET ORANJE CHOCOLADE GANACHE

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

JANUARI

Bezorging
MAANDAG T/M ZATERDAG

ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART 
(ZIE WEBSITE -/- 10% BEZORGKORTING)

ONTBIJT € 16,50
HIGH TEA € 19,50

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

Bezorg Specials
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS & SLAGROOM € 4,75
CHILI CON CARNE MET TORTILLACHIPS & SALADE € 9,50
MACARONI MET GERASPTE KAAS & SALADE € 9,50
KIP PILAV MET CASHEWNOTEN & SALADE € 9,50
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 € 13,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 13,50
WILDSTOOFPOTJE 
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN € 16,50

DiepvriesMaaltijden
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

To Go
WARME DRANKEN, SMOOTHIES, YOGHURT 
MET GRANOLA, AARDBEI & BLAUWE BES, 

APPELFLAPPEN, BROODJES (DIVERS BELEG),
TOSTI’S & WRAPS (DIVERS BELEG)

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

GEVRAAGD Huishoude-
lijke Hulp voor ongeveer 
4 uren per week. Tel. 06-
30540995.

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

DRESSOIR VAN KERSENHOUT TE KOOP 
Mooi groot degelijk dressoir van kersenhout 
met 4 laden en 2 matglas deurtjes met elk een 
legplank. Afmeting 235bx86hx54d. Ziet er nog 
erg mooi uit! € 150,-. Tel. 06-51373272.

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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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

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar:

UITVAARTVERZORGER 
 (gemiddeld 20 uur per week)

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
www.degroofuitvaart.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 januari 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker J. Deckers.
Zondag 24 januari 09.30 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.
Zondag 24 januari 11.00 uur: viering, 
vocale omlijsting, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties 
Zaterdag 23 januari 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 24 januari 09.30 uur en 11.00 
uur: Jos Collin; Harrie van den Boo-

men; Piet Saris (vanwege sterfdag); 
Willemien Coolen-van Santvoort; 
Harrie van den Nieuwenhof.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 jan. 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Willy van ’t Hof; Riet Prinsen-de Win; 
Theo Maas-Köhnen, vanwege sterf-
dag; Jan van de Ven.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 januari 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Piet Coolen.

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

In de komende drie diensten zullen 
predikanten uit onze regio bij elkaar 
voorgaan. In deze eerste z.g. carrou-
seldienst zal bij ons ds. Ada Rebel de 
gastpredikant zijn. De dienst begint 
om 10.00 uur en is via livestream te 
volgen. De link daarvoor kunt u vin-
den op de website. Klikt u dan op 
kerkdienstgemist.nl Er zal een collec-
te worden gehouden voor de Voed-
selbank in Nuenen. U wordt van har-
te uitgenodigd om deze dienst mee 
te vieren.

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 21 januari. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Agnes, maagd en 
martelares.
Vrijdag 22 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Vincentius en Anastasius, martelaren.
Zaterdag 23 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Raymundus van Pennafort, belij-
der; gedachtenis van H. Emerentiana, 
maagd en martelares. 10.30 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 24 januari. Derde zondag na 
Driekoningen. 08.00 uur gelezen H. 
Mis; 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 25 januari. 18.30 uur H. Mis, 
bekering van de H. apostel Paulus.
Dinsdag 26 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Polycarpus, bisschop en martelaar.
Woensdag 27 januari. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes Chrysostomus, bis-
schop en kerkleraar.

Ik voel nog steeds in mijn palm
het laatste drukken van jouw hand
daarin lag al die liefde
die je altijd hebt gegeven.

Heel trots zijn wij, zo een moeder, schoonmoeder en oma te hebben gehad. 
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Claar van den Boogaard-Teelen
echtgenote van

Gijs van den Boogaard †

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Diana en André

Bert en Mariëlle
    Winnie
    Gijs en Pleun

Geldrop, 15 januari 2021

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
T.a.v. familie Van den Boogaard 
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop 

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Onze dank gaat uit naar dr. Schoenmaker en naar de buren 
van ons mam, in het bijzonder Tina en Frans.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor de vele blijken van medeleven en de donaties aan 

KWF Kankerbestrijding na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Piet Stappers
Joke Stappers - Borrenbergs

Bram en Mariam 
Ruben, Tobias 

Rob en Angrid 
Luc, Tim

Diamanten echtpaar Sijs en Jo

van de Donk en ze vestigden zich in 
1926 op de Opwettenseweg waar hij 
een café bouwde met bovenwoning, 
Café Wilton (later De Break). Ernaast 
hadden zij een limonadefabriek en 
een wielerbaan. In die omgeving van 
levendigheid en ondernemerschap 
groeide Sijs op, als jongste van twaalf 
kinderen. Al vroeg ontstond zijn lief-
de en latere hobby voor het repareren 
van legervoertuigen toen hij als jong 
ventje zittend op het stoepje adem-
loos keek naar de parade. Sijs heet ei-
genlijk Leo, maar toen hij zichzelf na 
een kappersbeurt vergeleek met een 
‘kaal sijsje’, is men hem zo blijven noe-
men. Zelfs Jo kreeg pas bij hun huwe-
lijk te horen dat Sijs zijn bijnaam is. 

Een terugblik
Sijs van Hout komt uit een bekende 
Nuenense ondernemersfamilie. Zijn 
vader, botenjager en veenarbeider, 
trouwde een meisje van de familie 

De huur- en zorgtoeslag in 2021
De seniorenverenigingen SENERGIEK en PVGE brengen u op de hoogte 
van de aanpassingen bij de huur- en zorgtoeslagen voor 2021. 

Zorgtoeslag 2021
Ook zorgtoeslag moet worden aan-
gevraagd bij de belastingdienst en 
ook daarbij kunnen wij assisteren. Dit 
zijn de inkomensgrenzen om in aan-
merking te komen voor zorgtoeslag:
• Voor een éénpersoonshuishouden: 
 € 31.138,-
• Voor een aanvrager met toeslag- 
 partner: € 39.979,-
• Vermogensvrijstelling éénpersoons-
 huishouden: €118.479,-
• Vermogensvrijstelling met 
 toeslagpartner: €149.819,-

LET OP! Ook bij de zorgtoeslag die-
nen wijzigingen in het inkomen, ver-
mogen, alleen of samenwonen, di-
rect te worden doorgegeven aan de 
belastingdienst om problemen met 
terugbetalingen te voorkomen.

U kunt op de site van de belasting-
dienst proefberekeningen maken 
voor beide toeslagen om te zien of u 
in aanmerking komt en wat uw toe-
slag zou kunnen zijn. 
Vragen? Neem contact op met 
SENERGIEK of PVGE en u wordt ge-
holpen. Mail naar de coördinator ts@
senergiek-nuenen.nl

Huurtoeslag 2021 
voor AOW gerechtigden
Huurtoeslag wordt aangevraagd bij 
de belastingdienst en daarbij kunnen 
wij u helpen. Eenmaal in de molen 
van de huurtoeslag, wordt er elk jaar 
opnieuw een toeslag toegekend. 
Maar LET OP! Als er veranderingen 
zijn, bijvoorbeeld een hoger inko-
men, huurverhoging, alleen of sa-
menwonen, enzovoorts en dit wordt 
NIET doorgegeven, dan zal het teveel 
ontvangen bedrag aan huurtoeslag 
moeten worden terugbetaald.

De hoogte van de toeslag is afhanke-
lijk van de combinatie van huurbe-
drag en inkomen. Onderstaande be-
dragen geven de grenzen aan, bij een 
lagere huur hoort ook een lager inko-
men. Het huurbedrag is inclusief de 
servicekosten.
• Maximaal huurbedrag per maand:
 € 752,33
• Inkomensgrens alleenstaande 
 AOW’er: € 23.725,-.
• Inkomensgrens meerpersoons-
 huishouden AOW’er: € 41.986,-.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Door Janneke Mes

Op 27 januari zijn Sijs en Jo van Hout zestig jaar getrouwd. Al eerder ston-
den ze in deze krant voor hun gouden bruiloft, waarbij ze destijds per-
soonlijk thuis door de burgemeester gefeliciteerd werden. Nu tien jaar 
verder vieren ze hun diamanten huwelijk. Samen hebben zij dus een flin-
ke geschiedenis opgebouwd. 

Zij leerden elkaar kennen bij het 
zwemmen in het kanaal. Sijs was 18 
jaar toen hij verliefd werd op knappe 
Jo uit Geldrop. Hij zat op de vaart 
maar gaf dat op om bij Jo te kunnen 
zijn en het duurde niet lang of Jo 
werd zwanger. Zij hadden een plech-
tige huwelijksmis met drie heren. 
Haar ouders sloten Sijs al snel in hun 
hart. Nadat zij even bij hen inwoon-
den, zijn ze voor een paar jaar gaan 
wonen in de voormalige brandweer-
kazerne. Daarna verhuisden ze naar 
de Margrietstraat, waar zij nu, 55 jaar 
later, nog steeds met veel plezier wo-
nen. Jo bestierde het huishouden en 
gezin, en Sijs had samen met zijn va-
der en broers een grond- en sloop-
werkbedrijf. Later begon hij voor 
zichzelf. Hij groef vele bouwputten 
op verschillende plekken in Nuenen. 
Ze kregen vijf kinderen. Twee kinde-
ren zijn overleden wat uiteraard veel 
verdriet gaf en littekens heeft achter-
gelaten. Het gezin deed veel samen. 
In het weekend deed Sijs aan auto-
cross en Jo verkocht ijs terwijl hun 
kinderen speelden. Hun huis is altijd 
een zoete inval geweest en anderen 
blij maken is belangrijk voor hen. Jo is 
actief geweest in Nuenen voor de 
jeugd, zieken en bejaarden. En in het 
weekend vonden zij hun geluksmo-
menten in het stijldansen wat zij vele 
jaren deden.

Samen verder
Jo en Sijs zijn geheel verschillende 
personen maar vormen een hechte 
eenheid, samen met hun kinderen, 
kleinkinderen (en inmiddels ook ach-
terkleinkind) die wekelijks nog aan 
hun gedekte tafel aanschuiven. Ze 
zijn de laatste jaren fysiek minder 
mobiel maar velen weten de (achter)
deur van hun huis te vinden voor ge-
zelligheid, een spelletje, goede raad, 
of technische vragen voor ‘Willie 
Wortel’-Sijs. De enorme poort aan de 
achterzijde, samen met Jo’s bloe-
menpracht in de tuin, is symbolisch 
te noemen voor hun gastvrijheid. 
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Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Corona-inventiviteit: de tekenlessen 
gaan gewoon door, op afstand
De poort van ons Nuenense hobbycentrum is al wekenlang dicht. Helaas, 
het kan nu even niet anders. Maar… een aantal tekenende hobbyisten 
zijn in deze coronatijd gewoon doorgegaan! Thuis, op afstand. Hun te-
kenopdrachten krijgen ze via hun ‘coronakrant’ digitaal thuisgestuurd. 
Inmiddels zijn we al 32 (!) coronakranten verder, met dank aan de drie ini-
tiatiefnemers die zich in deze lastige tijd niet uit het veld laten slaan.

deelnemers 1 keer per 2 weken ont-
vangen. Op die manier zien ze wat 
anderen hebben getekend en vooral 
ook hóe. Dat geeft dan weer inspira-
tie, zo doe je als tekenaar steeds nieu-
we ideeën op.
Door de inzet van een aantal begelei-
ders gaan er bij het Nuenense hobby-
centrum ook een aantal conversatie-
groepen -in verschillende talen- ge-
woon door. Weliswaar beperkt, via in-
ternet en in kleine groepjes, maar wel 
onder deskundige begeleiding.
Nuenen kan ook in deze moeilijke tij-
den nog steeds een beroep doen op 
een heleboel vrijwilligers. Ook bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
is dat het geval. Hulde en dank aan 
deze mensen!

Hans van der Linden

We hebben het hier over Hans Köne-
mann, Els van Amelsfort en Anne-Mie 
Smals, in die volgorde staan ze v.l.n.r. 
op de foto (vóór de crisis gemaakt). 
Drie leden van Atelier Nuenen, maar 
daarnaast ook begeleider bij het 
Nuenense hobbycentrum, vrijwillig. 
In coronatijd gaan ze onverdroten 
door met het geven van tekenop-
drachten, met uitleg daarbij.
Voordat de coronaperikelen uitbra-
ken wisselden Hans, Anne-Mie en Els 
elkaar af om bij toerbeurt in het Nue-
nense hobbycentrum tekenles te ge-
ven aan twee tekengroepen. Professi-
oneel, met directe, persoonlijke aan-
wijzingen. Als het nodig was demon-
streerden ze even op je tekenvel hoe 
je iets het beste kunt aanpakken. Maar 
zo kan het nu dus even niet. Daarom 
zocht het trio een tijdelijk alternatief 
en dat blijkt prima te werken.
Alle tekenopdrachten worden nu di-
gitaal gegeven, via internet. De deel-
nemers werken die uit en sturen 
daarvan foto’s in. Hans Könemann 
verwerkt de inzendingen in de digi-
tale coronakrant die de aangesloten 

Nuenense band Tip Jar brengt 
vijfde album uit in coronatijd
En opeens was daar One Lifetime, het vijfde album van Tip Jar. Geschre-
ven en opgenomen in een tijd dat de toekomst voor velen ongewisser is 
dan ooit, en waarin de cultuursector in een diep dal zit. Bart de Win en Ari-
anne Knegt, samen de basis van de Nuenense band Tip Jar, besloten de 
lockdown te benutten voor het maken van een mooi nieuw album.

basis werd opgenomen samen met 
mede ‘Vaste Man’ en Tip Jar-gitarist 
Harry Hendriks, en daarna kwamen 
verschillende gastmuzikanten langs 
in de studio. Arianne: “Ook onze in-
ternationale muzikale vrienden zijn 
van de partij: bijdragen werden aan-
geleverd vanuit de USA en Grieken-
land. Op zo’n moment ben je blij dat 
het internet er is!”
De muziek van Tip Jar past niet ge-
makkelijk in de bekende hokjes. Er 
komen namelijk behoorlijk wat van 
die hokjes voorbij als je het nieuwe 
album beluistert: bluegrass, country, 
soul, folk, roots en zelfs een snuf jazz 
maken van ‘One Lifetime’ een afwis-
selende luistertrip. De randen van de 
americana worden voortdurend op-
gezocht en af en toe flink opgerekt. 
De stijl is dan ook lastig te definiëren, 
maar met de stemmen van Bart de 
Win en Arianne Knegt als uitgangs-
punt is de karakteristieke Tip Jar-
sound uit duizenden herkenbaar. 

De Win, gedurende vijftien jaar ‘Vaste 
Man’ in de band van Gerard van 
Maasakkers, zag zijn agenda in korte 
tijd leeg geveegd worden: “We had-
den optredens gepland op veel leuke 
podia in Nederland en Duitsland met 
Tip Jar, en ook een paar festivals in 
Amerika, dus dat dit wegviel was al 
een flinke aderlating, maar daarnaast 
speel ik ook in Matthews Southern 
Comfort” (de band van de Engelse 
muzieklegende Iain Matthews - red.), 
waarmee we vier tours hadden staan 
in Duitsland en Engeland.” Toen de 
eerste coronagolf zich aandiende be-
sloten Bart en Arianne de lockdown 
te benutten voor het schrijven van 
nieuw repertoire. Aangezien de ge-
plande albumopnames in Austin 
(Texas) ook niet door konden gaan 
keerde de band terug op het ver-
trouwde thuishonk: de Daltoon Stu-
dio in Eindhoven. Daar bouwde Tip 
Jar gedurende de zomer aan een 
gloedvol en afwisselend album. De 

Persoonlijk, eerlijk, veel vocalen. Me-
lancholieker wellicht dan voorheen, 
met knipogen naar de rafelranden 
van het leven.

Het nieuwe Tip Jar album, ‘One life-
time’, zou officieel gelanceerd wor-
den met een releaseconcert eind fe-
bruari, maar aangezien er van con-
certen voorlopig geen sprake kan 
zijn, is nu besloten de verschijnings-
datum naar voren te trekken.

One lifetime is verkrijgbaar op vinyl 
en op cd (en zal later ook op de strea-
mingsites verschijnen). Wil je een lp 
(€20,-) of cd (€15,-) bestellen? Stuur 
dan een bericht naar tipjarsongs@
gmail.com.
Bart en Arianne zullen de bestellin-
gen binnen Nuenen gratis zelf bezor-
gen, zo mogelijk nog dezelfde dag.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 3

Horizontaal: 1 dwergboom 6 kledingstuk 12 vrouwelijk dier 13 hardop 15 werkplaats 
18 grot 20 los 21 optreden 23 gril 24 babybedje 26 vorderen 28 kerkgebruik 29 plavuis 
31 gevaarte 33 drinkgelegenheid 34 opperwezen 36 grote hoeveelheid 38 dun baksel 
41 land in Azië 43 hijstoestel 45 vruchtbare plaats 47 Ned. rivier 49 soort 51 sterke drank 
52 Ned. eiland 55 vakantieganger 58 vogel 59 land in Azië 60 gelijkspel 61 fantast.

Verticaal: 2 eiergerecht 3 zandheuvel 4 teken 5 vlaktemaat 7 hoge berg 8 samenzang 
9 geneesmiddel 10 schone jongeling 11 graansoort 14 bouwland 16 scheepstouw 
17 spoorstaaf 18 loot 19 voordeel 22 cum suis 25 taart 26 aanvankelijk 27 tamelijk 
28 cowboyfeest 30 brandstof 32 roem 35 herkauwer 36 rijschool 37 karakter 
38 windrichting 39 sneeuwval 40 jaargetijde 42 klankovereenkomst 44 vogel 46 vogel 
48 roofvis 50 wreed heerser 53 jong dier 54 muurholte 56 nageslacht 57 computergeheugen.

B H A G E L S L A G L

B E K L O B G I L S O L

E E R S T E H E M O T I E

K L A S S P E E R M A R E

A D A T D E K T R E U

F L E E D T R I E T W

N E U S H O O R N

I O S L O O T O G A P

N I K T K O E L B E U

N E S T S O F I A J U N I

I D E A A L D L A R I K S

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

R C A M E R A M A N L

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

Oplossingen wk 2
F G R E I U L S E B S I U R K

L A A D P E R R O N T S R E G

O T Z L P L A K K E R I G T R

G G E P S M A M N E U U I K N

R I N S U D A R O T S B L O K

E L D L E L A R U S T A U D K

T D A A T A L R U L O T U S A

A E T A G N E O D E L I C T Z

W R R N Z L U E V V I S I E G

L E O T U S J A G E N L D N U

E L A U S K D R N G R A I E R

M A R M I R C A O C A L R M A

M E N S E N H A A I E A C R B

U D H K O K O S B R O O D A A

L I N V O E G E N E K K E R T

TRAINERCOACH

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.

ADEPT
AFTELLEN
ATTITUDE
BACON
BESEF
CODICIL
CONRECTOR
DICHT
EENDENKOOI
EVENAAR
GEITJE
GEVAL
GOKJE
HEROPBOUW
HOEVE
HOLWERD
KANEEL
KERSTMAN
KLINK
KNAAK
LAGER
LAMPET
LINDE
MANIE
NETVOEDING
NIKSNUT
NONSENS
ONTGINNING
ONTLUIZEN
ONWIL
PARAAF
PASEN
PEDDELAAR
PLUGGEN
RINGBAARD
SMAAK
SPRAAK
STANK
TASTEN
VUILSPELER
WISSELGELD
ZATLAP

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

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

9 8 7
7 1
4 6 1 9

1 6 3
3 2

8 7 5
1 9 3 6

5 4
6 9 8

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 1, Mw. J. v. Sambeek, Nuenen.

Aflevering vijf zaterdag 23 januari

Brammetje, dé comedyserie 
voor de hele familie!

Het zonnetje in huis
Gijs is het na de zoveelste nutteloze discussie aan de ont-
bijttafel kotsbeu en besluit ook het huis uit te gaan en bij 
Bram in te trekken. Bram ziet dit in eerste instantie niet 
zitten, maar stemt uiteindelijk toch toe. Barbara wil dat 
Gijs echter zo snel mogelijk terug naar huis komt, terwijl 
Gerard er vrij nuchter onder blijft. Het samenwonen van 
de broers gaat echter niet zonder ergernissen. Gelukkig 
helpt oma Tilly haar kleinkinderen een handje. Bo nodigt 
Bram uit om samen te gaan midgetgolfen in Helmond. 
Wat een gezellig uitje had moeten worden, eindigt niet 
zonder slag of stoot.

Achter de schermen
Bas geeft in de editie van maandblad ‘Zó Nuenen’ deze 
week een kijkje achter de schermen van de opnamen. 
Ook spreken de acteurs zich uit over de samenwerking 
met hem. Net als in de serie nemen ze geen blad voor de 
mond.
De comedyserie is opgenomen op herkenbare plekken 
in Nuenen met ‘Het Steenen Huys’ als hoofdlocatie. Voor 
de opnames binnen heeft Bas een decor laten bouwen 
in een loods op Eeneind. De decorbouwers die hem hiel-
pen hebben drie verschillende interieurs gemaakt. De 
meubels en rekwisieten komen van Kringloopwarenhuis 
Het Goed, Van den Oever Expo Group en familieleden. 
De koektrommel is van zijn oma.
www.omroepnuenen.nl

Het zonnetje in huis

Decor in opbouwDecor in opbouwDecor van bovenaf

Enkele plaatsen vrij 
in de Appelschout
Ik zou graag uw aandacht willen vragen 
voor het volgende. Wij zijn een klein ou-
derinitiatief in Nuenen genaamd de Ap-
pelschout waar plaats is voor vier bewo-
ners met een licht verstandelijke beper-
king op basis van PGB.
Momenteel zijn er twee plaatsen vrij 
en zijn wij op zoek naar twee nieuwe 
bewoners, door dit kleine initiatief is 
de zorg optimaal en krijgt een ieder 
voldoende aandacht en zorg. De be-
woners beschikken over een eigen 
slaapkamer met eigen toilet en bad-
kamer en samen maken ze gebruik 
van een gezellige algemene huiska-
mer. Meer info kunt u ook vinden op 
onze website: www.appelschout.nl



ROND DE LINDE week 3 Donderdag 21 januari 2021

BY ROEL.        
fysio- en manuele therapie
Afgelopen september maakte personal trainer en fysio-/manueelthera-
peut Roel Hazelzet de grote stap om in zijn studio aan de Refeling 66, ook 
fysiotherapie te gaan aanbieden. 

Na tien jaar dienstverband bij ver-
schillende fysiotherapiewerkgevers, 
heeft Roel nu de sprong gewaagd 
zijn eigen fysiotherapiepraktijk te 
vestigen. “Vanuit mijn sportonderne-
ming BY ROEL. Personal training en 
fysiotherapie, kan ik nu alles onder 
één dak aanbieden. Je kunt bij mij 
dan ook terecht voor een totale aan-
pak, waarbij mijn medische achter-
grond een fundament biedt voor 
duurzaam en vitaal bewegen.

Uiteraard zijn in mijn fysiotherapie-
praktijk de nu geldende corona-
maatregelen van kracht. In beginsel 
kijken we dan ook samen of behan-
deling op afstand kan plaatsvinden 
(beeldbellen, adviezen of oefenin-
gen) of dat noodzakelijke zorg in de 
praktijk of aan huis nodig is. Als geen 
directe fysieke zorg een (vermoede-
lijke) toename of onomkeerbare 
klachten veroorzaakt, dan is er spra-
ke van noodzakelijke zorg en dan 
kunnen 1-op-1 behandelingen in de 
praktijk onder strenge regels, plaats-
vinden. Op dit moment zie ik een 
toename van fysieke klachten door 
beweegarmoede, veroorzaakt door 
thuiswerkplekken en door uitblij-
vende zorg. Dit leidt snel tot com-
plexere zorgvragen. Mijn advies: ben 
er vroeg bij, ook met een korte zorg-
vraag.”

Voor meer informatie:
06-11 33 96 69  |  www.byroel.com 

Roel is al lang geen onbekende meer 
binnen de fysiotherapie; Als enthou-
siast fysiotherapeut, afgestudeerd in 
manuele therapie en in diverse ande-
re fysiotherapie specialisaties, werkt 
hij al een aantal jaar in het Nuenense. 
Zijn manueel therapie-opleiding 
rondde hij in 2014 af aan de SOMT, 
University of Physiotherapy in Amers-
foort en sindsdien biedt hij de meest 
up-to-date vorm van fysiek onder-
zoek, redenatie en behandeltechnie-
ken onderbouwd met wetenschap-
pelijke evidentie, aan aan zijn cliën-
ten. “Ik richt me dagelijks op het opti-
maal bewegen van mensen met uit-
eenlopende klachtenbeelden. Pri-
mair ben ik als therapeut gericht op 
verhelpen van beperkende spier- en 
gewrichtsklachten en opbouw van 
coördinatie, conditie, kracht, techniek 
en coaching in fysieke trainingen” 
vertelt Roel. “Mijn ultieme doel hierbij 
is om mensen langdurig en vitaal te 
laten bewegen. Een hele grote stap 
verder dan het verhelpen van alleen 
pijnklachten. Ik heb vooral oog op de 
toekomst en wil graag functioneel 
met mensen blijven trainen.
Het begin van de studio, die ik samen 
heb met mijn vrouw Lieke van Loon, 
ligt in de succesvolle formule van 
Moms in Motion, de trainings- en 
ontspanningsstudio voor zwangere 
vrouwen en jonge moeders. We heb-
ben ons in oktober 2017 gevestigd in 
het voormalig kleuterschoolgebouw 
aan de Refeling 66 in Nuenen.” 

Mindervalidentoilet   
bij EMK gerealiseerd
Bij EMK hanteren we de opvatting ‘voetbal is voor iedereen’. We bieden met 
veel enthousiasme elke dag en 7 dagen per week plaats aan pupillen-, jeugd-, 
senioren-, zaal, G-, meisjes- en vrouwenvoetbal. Wij werken er hard aan om ook 
onze accommodatie mee te laten ontwikkelen en groeien gebaseerd op die-
zelfde opvatting.
Afgelopen zomer hebben we met de enthousiaste hulp van leden en vrijwilli-
gers een mindervalidentoilet gerealiseerd. Afgelopen zaterdag 16 januari 
bracht Betty Schelle (district coördinator Zwaluwen Jeugd Actie Zuid I KNVB), 
een bezoek aan EMK om het eindresultaat persoonlijk te bewonderen.

Betty overhandigde vervolgens symbolisch de subsidie namens de Zwaluwen Jeugd 
Actie KNVB aan voorzitter Eric van Gils en penningmeester Sjoerd Stooker.

In memoriam Leo van Berlo
Geschokt en verslagen ontvingen wij het droevige bericht van het overlij-
den van onze secretaris en waarnemend voorzitter Leo van Berlo. Hij 
werd geboren in hetzelfde jaar waarin onze vereniging werd opgericht, 
die bekend staat als de oudste wielersupportersclub van ons land. 

ken met wielerfans. Zijn wielerpassie 
bracht hem ook als supporter naar de 
Wereldkampioenschappen in bin-
nen- en buitenland. We zullen Leo al-
tijd als een echte steun en toeverlaat 
voor onze vereniging blijven herinne-
ren en wensen zijn familieleden en 
naasten heel veel sterkte toe. 
Een fantastisch mens heeft ons verla-
ten, Leo is Supportersclub De Lies-
houtse Wielrenners, De Supporters-
club De Lieshoutse Wielrenners is Leo. 

Leo de bel voor de laatste ronde 
heeft voor jou geklonken ……
bedankt voor alles….. 

Bestuur en leden Supportersclub 
de ‘Lieshoutse Wielrenners’

Leo was een rasechte wielerman die 
bijzondere en grote verdiensten heeft 
verleend aan onze vereniging. Vanaf 
1976 maakte hij deel uit van het be-
stuur. Als secretaris en waarnemend 
voorzitter was hij de spil en grote ini-
tiator binnen onze vereniging. Als 
geen ander was hij op de hoogte van 
alle werkzaamheden die nodig waren 
voor alle evenementen. Accuraat en 
met een precieze voorbereiding en 
uitvoering. Daarbij kon hij beschikken 
over een uitgebreid en uitstekend bij-
gehouden archief. 
Voor zijn vele verdiensten voor de 
wielersport ontving hij in 1998 de 
gouden KNWU-speld, werd Leo in 
2002 Koninklijk onderscheiden tot 
Ridderlijke graad van Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, werd hij in 2014 
benoemd tot erelid van de suppor-
tersclub en ontving Leo in 2017 de 
Vrijwilligerspenning van de Gemeen-
te Laarbeek. Voor andere wedstrijdor-
ganisatoren in de regio was Leo altijd 
een dankbare en onmisbare hulp aan 
de inschrijvingstafel. Maar ook voor 
andere verenigingen vervulde hij een 
bestuursfunctie. Hij heeft eveneens 
deel uitgemaakt van het bestuur van 
de RTC Buitenlust in Helmond, van de 
Stichting Buitenlust Jeugdtoer en het 
jurykorps en bestuur van het KNWU-
district Zuidoost Brabant. 
Velen zullen zich Leo ook blijvend 
herinneren van zijn talrijke bezoeken 
aan de wielerrondes in onze provin-
cie. Altijd vriendelijk in zijn gesprek-

Dorpsraad Lieshout 
zoekt secretaris 
Dorpsraad Lieshout is op zoek naar 
een secretaris. Vanwege de vele plan-
nen die de raad wil oppakken wil ze de 
bezetting van het eigen team verder 
uitbreiden. Om die reden is de Dorps-
raad Lieshout op zoek naar een vrijwil-
liger die de functie van secretaris op 
zich wil nemen. Heb jij interesse om op 
deze wijze een bijdrage te gaan leve-
ren aan de optimalisering van de leef-
baarheid van Lieshout? Meld je dan 
aan via info@dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout bestaat uit een 
groep fanatieke vrijwilligers die graag 
bij willen dragen aan het verbeteren 
van de leefbaarheid in en rond Lies-
hout. Voor dat doel hebben de leden 
diverse aandachtsgebieden benoemd 
en per aandachtsgebied een ‘jaarplan’ 
gemaakt. Met dat jaarplan onder de 
arm gaan de leden aan de slag. Omdat 
de Dorpsraad zoveel plannen en doel-
stellingen heeft uitgezet is de huidige 
secretaris óók belast met de realisatie 
van de plannen op het gebied van ‘wo-
nen’. En, vooral op dát domein heeft de 
Dorpsraad veel ambities. Om die waar 
te kunnen maken wil Dorpsraad Lies-
hout de secretariële taken graag el-
ders onder brengen. Hierdoor kan de 
huidige secretaris alle aandacht rich-
ten op de realisatie van haar jaarplan-
nen op het gebied van ‘wonen’.

De nieuwe secretaris is dus een uit-
breiding van de Dorpsraad, zodat de 
taken over meer schouders gespreid 
kunnen worden. Het spreekt voor 
zich dat de nieuwe secretaris ook de 
kwaliteiten moet hebben die bij deze 
functie horen: nauwgezet, goed in 
schriftelijke en mondelinge commu-
nicatie en goed organiserend. Aan-
gezien Dorpsraad Lieshout werkt 
voor Lieshout zou het prettig zijn als 
de nieuwe secretaris ook woonachtig 
is in Lieshout.

Interesse?
Heb je interesse om je als secretaris 
aan te sluiten bij Dorpsraad Lieshout 
en zo een maatschappelijke bijdrage 
te leveren in deze kern? Neem dan 
contact op met de Dorpsraad via een 
mail naar info@dorpsraad-lieshout.nl.
Voor meer informatie kijk ook eens 
op www.dorpsraad-lieshout.nl

Vlnr Barry van den Beuken en Jacqueline 
de Bar. Foto: Mark de Greef

De horeca van De Cacaofabriek 
is in nieuwe handen
Barry van den Beuken en Jacqueline de Bar hebben de aandelen van de 
Horeca Cacaofabriek BV overgenomen van Geert Blenckers en Jeroen van 
Schijndel en zijn de nieuwe uitbaters van de horeca in De Cacaofabriek. 

Het bestuur van de Stichting De Ca-
caofabriek is Geert Blenckers en Je-

roen van Schijndel veel dank ver-
schuldigd. Zij hebben vanaf 2015 de 
horeca letterlijk ‘op de kaart gezet’ 
met een opbouwende en avontuur-
lijke aanpak. Mede ten gevolge van 
de coronacrisis zien zij zich genood-
zaakt hun prioriteiten opnieuw af te 
wegen. Zij kozen ervoor hun pijlen 
meer te richten op hun andere activi-
teiten en te zoeken naar opvolgers 
die de horeca in De Cacaofabriek 
weer een nieuwe impuls geven.

Die vonden ze in de personen van 
Barry van den Beuken en Jacqueline 
de Bar. Barry en Jacqueline runnen al 
20 jaar het cateringbedrijf Van Den 
Beuken Catering in Nuenen. 

Barry licht toe: ‘Vijf jaar geleden stond 
De Cacaofabriek nog in haar kinder-
schoenen. Nu is het de ‘place to be’ in 
Helmond.  Naast het verzorgen van 
de ‘natte’ horeca willen wij graag ver-
dere kwalitatieve invulling geven aan 
de restauratieve functie’. 

Directie en bestuur van De Cacaofa-
briek zijn van mening dat er goede 
opvolging is gevonden en zien de sa-
menwerking met de nieuwe uitba-
ters met vertrouwen tegemoet. 

“Barry en Jacqueline hebben hospi-
tality hoog in het vaandel staan. We 
hopen samen met hen de horeca ver-
dere invulling te geven, met name in 
combinatie met het hoge culturele 
niveau van kunst, film en pop. Het is 
altijd jammer wanneer een samen-
werking eindigt. Tegelijkertijd biedt 
het nieuwe kansen nu er nieuwe 
mensen aan boord komen die zoveel 
ervaring meebrengen”.

Van den Beuken en De Bar zien uit 
naar de samenwerking: 
“Wij zijn niet zo van op de voorgrond, 
maar halen onze voldoening uit het 
compliment van een bezoeker en de 
sfeer die we gezamenlijk weten te 
creëren. We zijn enthousiast en voe-
len ons betrokken bij de Helmondse 
cultuur en met name De Cacaofa-
briek. Destijds bij de opening van De 
Cacaofabriek hebben we al eens te-
gen elkaar gezegd: hoe mooi het zou 
zijn om hier de horeca te mogen ver-
zorgen. Nadien is dat weer op de ach-
tergrond geraakt. 
Nu kwam deze kans op ons pad en 
die hebben we met beide handen 
aangegrepen. Als horeca- onderne-
mer is dit een lastige tijd. Het geeft 
ons veel energie dat we onze schou-
ders kunnen gaan zetten onder iets 
nieuws en samen door mogen bou-
wen aan het succes van deze bijzon-
dere plek. We hebben als doel om de 
brasserie, het terras en de overige ho-
reca-exploitatie het elan en de uit-
straling te geven die passen binnen 
de uitgangspunten van De Cacaofa-
briek. Ons cateringbedrijf blijft ook 
voortbestaan en we zien interessante 
combinatiemogelijkheden waardoor 
De Cacaofabriek voor bedrijven en 
event-organisatoren nog aantrekke-
lijker wordt”.

Mindervalidentoilet   

Killers en slurpers
Als je deze titel zo leest, zou je niet denken dat het over energiebesparing 
gaat. Toch is het waar dat bijna ieder huishouden een jaarlijkse besparing 
van rond de € 100,- kan behalen door simpel dingen anders te regelen. Hoe?

Begrijpen is besparen! 
Typ gewoon eens de zoekopdracht 
‘sluipstroom’ in. Dan lijkt het wel of ie-
dereen met sluipstroom bezig is. Tips 
van energieleveranciers, vergelij-
kings- en voorlichtingssites tot en 
met universiteiten toe. Wie even de 
tijd neemt om wat te lezen, is snel een 
hoop wijzer en herkent praktijkvoor-
beelden. Dan is het tijd voor actie.

Onderzoek
Overal waar een transformator is die 
warm wordt dan weet je dat die ‘veel’ 
stroom verbruikt. Moet deze de hele 
dag aan? Door bijvoorbeeld al je 
randapparatuur van tv en computer 
op een stekkerdoos te plaatsen met 
een aan en uit schakelaar, kun je na 
gebruik alles met één druk op de 
knop uitzetten. Dat bespaart de no-
dige kWh aan stoom.
Als je wilt weten hoeveel iets ver-
bruikt dan is het verstandig om je aan 
te melden voor een energiebespa-
ringsapp of schaf jezelf een energie-
meter aan. Dit zijn eigenlijk de beste 
keuzes om goed inzicht te krijgen.

Slurpers
In veel huishoudens staan nog oude 
koelkasten, diepvrieskisten en/of 
boilers veel stroom te verbruiken. De 
trots dat het apparaat al 20 jaar oud 
is, geeft aan dat ze niet stuk te krijgen 
zijn, maar wie gaat rekenen, kan be-
ter de oude inwisselen voor een nieu-
we. Nieuwe apparaten zijn zo aange-
past dat ze energiezuinig zijn. Over-
weeg je de koop van een nieuwe ap-
paraat kies bij voorkeur de meest 
energiezuinige! Ze gaan immers lang 
mee en het prijsverschil verdient zich 
terug. 

Feitelijk kun je gewone lampen ook 
als sluipstroom zien. Ledverlichting is 
90 % zuiniger.

TIP
Alles waar warm water direct voor je 
klaarstaat, kost (extra) energie. Ik 
kreeg tien jaar geleden de tip om 
geen keukenboilertje te nemen, maar 
warm water van de verwarmingsketel 
te halen. Levert me ieder jaar nog een 
besparing op van ruim € 100,- bij het-
zelfde comfort.
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Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Podotherapie SEK
en Buchrnhornen 
gaan samenwerken!
Een energieke samenwerking met 
mooie voordelen voor onze klanten

Samen staan we sterker. Met die gedachte 
delen we vol trots mee dat Buchrnhornen 
en Podotherapie SEK gaan samenwerken!

Door de samenwerking worden onze 
behandelmogelijkheden uitgebreid en de 
bereikbaarheid vergroot. De vestiging aan 
Aardappeleterssteegje 1B krijgt met Anouk 
Mols, podotherapeut van Buchrnhornen, 
een nieuw gezicht. Anouk heeft vele jaren 

Telefoon en openingstijden
040 - 283 92 91, Voor openings-

tijden, zie www.buchrnhornen.nl

Adresgegevens
Aardappeleterssteegje 1B

5671 CV Nuenen

ervaring bij Buchrnhornen, is een ‘allround’ 
podotherapeut met als specialisatie de 
diabetische voet. Haar passie ligt in het 
oplossen van klachten, hoe lastig ze ook kunnen 
zijn. Ze is deskundig in zolen, teenstukjes en/
of nagelbeugels. Samenwerken met andere 
disciplines, zoals een fysiotherapeut, internist, 
huisartsen, praktijkondersteuners, medisch 
pedicure of orthopedisch schoenmaker staan 
bij haar hoog in het vaandel. 

Klachten of nieuwsgierig wat 
wij aan mogelijkheden kunnen 
bieden? Neem dan contact op 
via  040 - 283 92 91 of ga naar 
www.buchrnhornen.nl 

Anouk Mols
Podotherapeut 
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Zin in een bijbaantje!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, -START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*
Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl www.ronddelinde.nl
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