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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

Wereldlichtjesdag 
2020 in Nuenen: 
een � lm 

AFWEZIG VAN 
25/12/20 t/m 01/01/21:

D. van den Top, huisarts
J.K. van de Sande 

en J. de Snoo, huisartsen
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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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.

Wij wensen u 
een fijne kerst & 
een gelukkig nieuwjaar!
i.v.m vakantie gesloten 25-12 t/m 4-1

www.josmartens.nl    0499-423131

STIHL BGA 45
ACCU B� DB� ZER

€ 129

Maak er een 
onvergetelijke tijd van 

met de feest- en 
wintercollecties op 

Meubelplein 
Ekkersrijt

Maak er een 

Meubel 
 plein

Beleef de feestdagen

meubelpleinekkersrijt.nl

DECEMBER
VIER JE 
THUIS

Kuilen 1, 
Nuenen 

Winkel dicht maar
BLOEMEN BESTELLEN 

GAAT VOORLOPIG DOOR!
www.t-schuurke.nl
of via telefoon: 040-2831974

26 vrouwen in de gemeenteraad 
van Nuenen c.a.
Door Mariët Jonkhout

Afgelopen zaterdag, 12 december, vond buiten bij de villa van het ge-
meentehuis een bijzondere gebeurtenis plaats. Hier werd namelijk ‘en 
petit comité’ het boekje ’26 vrouwen in de gemeenteraad van Nuenen c.a. 
uitgereikt door Jan Hoeve, voorzitter van D66. Hij gaf de eerste exempla-
ren aan drie vrouwelijke raadsleden en aan mij, als dochter van een van 
de vrouwen genoemd in dit mooie boekje.

middelen haar wens ook daadwerke-
lijk uit te geven.
Van de 26 vrouwen in het boekje zijn 
er nog 23 in leven en zij zijn allen door 
Truus benaderd met de vraag een stuk 

Samenstelster Truus Houtepen, zelf 
een van de 26 vrouwen, had om ludiek 
afstand te kunnen bewaren, de boek-
jes vastgeplakt op een mattenklopper. 
Die meteen ook symbool stond voor 
hetgeen de vrouwen stuk voor stuk in 
de gemeenteraad betekenden. Of, 
zoals zij schrijft in haar voorwoord 
“vrouwen nemen hun hele leven, zo-
wel in werk- als privésituatie, heel veel 
kleine besluiten. Meedenken en mee 
vormgeven aan de eigen leefomge-
ving kan daardoor bijna een vanzelf-
sprekendheid zijn.” Aanleiding voor 
Truus om dit boekje te maken, was het 
100 jaar kiesrecht voor vrouwen in 
2019 en haar eigen partij, D66, bood, 
vanwege hun veertig jarig bestaan, de 

Koop een kerstbal, 
schrijf    
een boodschap  
en doneer aan  
de voedselbank
Op 14 december heeft Marc Rutte 
aangekondigd dat heel Nederland de 
komende vijf weken in ‘harde lock-
down’ gaat. De meeste winkels gaan 
dicht en onze sociale contacten wor-
den nu echt tot een minimum be-
perkt. Dit betekent dat er veel mensen 
alleen zijn met de feestdagen omdat 
zij hun geliefden niet mogen ontmoe-
ten. Wij van Rond de Linde willen in 
onze kerstuitgave van volgende week 
(week 52) de mogelijkheid geven een 
boodschap uit te spreken naar hen die 
ons lief zijn en die een beetje extra 
aandacht verdienen. Voor € 20,- koopt 
u een ‘kerstbal’ waarin u uw wens of 
boodschap kunt aangeven. Van iede-
re verkochte kerstbal doneert Rond 
de Linde € 5,- aan de voedselbank, 
omdat ook zij deze feestdagen niet 
vergeten mo-
gen worden. U 
kunt uw wens 
of boodschap 
sturen naar:
drij.mes@iae.nl

Wij zorgen ver-
volgens voor 
de publicatie 
en de donatie.

Nuenense raad hakt knoop door
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag 10 december werd 
een hoofdpijndossier van de plank gehaald en afgewerkt. De afsluiting 
van de Opwettenseweg. Liefst 16 insprekers die ieder 2,5 minuut kregen, 
hielden hun betoog.

De PvdA vond verder uitstel onverant-
woord omdat het betekende dat er 
minder woningen gebouwd zouden 
worden. Het bezwaar voor een extra 
rotonde op de Geldropsedijk vond 
men terecht.
D66 wilde het verkeer gespreid afwik-
kelen waarvoor een amendement in-
gediend werd.
De provincie heeft gevraagd wat ‘auto-
luw’ is. De Combinatie vond het jam-
mer dat er een situatie is ontstaan van 
veel ontevreden mensen. De woord-
voerder voelde zich bedreigd en dat 
is bizar. We moeten niet over de 
volkstuinen en Wettenseind naar de 
Geldropsedijk. We laten ons door 
haast en geld tot een voorstel dwin-

gen. We moeten gaan voor de beste 
oplossing. Probleem is dat we te veel 
verkeer hebben dat niet in Nuenen 
thuishoort. De Combinatie zal nooit 
instemmen voor het afsluiten van de 
Opwettenseweg.
Het CDA was eerder bij het besluit in 
2008 voor een autoluwe Opwettense-
weg betrokken. De dialoogsessies 
hebben niet voldaan en de polarisa-
ties zijn alleen maar groter geworden. 
Er worden in Nuenen-West 1500 wo-
ningen gebouwd en daarvoor moet 
voor een goede ontsluiting gezorgd 
worden. Het CDA bracht ook een 
amendement in.
Natuurlijk, Nuenen zag dat de fuik 
waarin we nu zitten geen ruimte 
meer geeft en diende een amende-
ment in.
W70 wil de Opwettenseweg open-
houden. Men vond het jammer dat al-
les afgebroken is dat niet aan het 
raadsvoorstel voldoet.
De VVD constateerde een hoge druk 
op woningbouw en verkeer waar-
door de bereikbaarheid van Nuenen 
in het gedrang komt. Er zijn alleen 
maar verliezers met dit besluit. Men is 
tegen een ontsluiting via sportvelden 
en Wettenseind en zij dienen ook een 
amendement in. De partij had de in-
druk dat de wethouder een slikken of 
stikken houding aannam. 
GroenLinks had een vraag aan de VVD 
over de betaling van de kosten van 
een vrijliggend fietspad. GL wil veilig-
heid voor iedereen. 

Het raadsvoorstel met toevoeging 
van de ingebrachte amendementen 
werd goedgekeurd met 9 stemmen 
voor en 8 tegen. Een lid van W70 
ontbrak bij de stemming wegens 
privéomstandigheden.
De fracties van VVD en De Combina-
tie stemden tegen.

over zichzelf en hun motivatie richting 
de Nuenense politiek op schrift te zet-
ten. En dat hebben ze ieder op hun ei-
gen manier gedaan. De teksten van de 
twee vrouwen van het eerste uur, Lies 
de Kruijff (1946 - 1948) en Mies, Baro-
nesse van Hardenbroek van de Kleine 
Lindt (1951 - 1953), zijn aangeleverd 
door de Heemkundekring en de tekst 
van Ans Jonkhout (overleden in 2013) 
is geschreven door mij, als zijnde de 
dochter van een van die vrouwen die 
voor Nuenen veel betekend heeft. Ik 
voelde me vereerd gevraagd te zijn en 
ik hoop dat dit boekje voor andere 
Nuenense vrouwen inspiratie geeft tot 
politieke ambities. Want 26 vrouwen is 
best een behoorlijk aantal, maar ei-
genlijk ook weer niet.

Loop de Dwèrse   
   Winterwandeling 
   in de 
kerstvakantie

Loop de Dwèrse   
   Winterwandeling 
   in de 
kerstvakantie

Kerst
@home
Kerst
@home
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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 iedere Nederlander 

ruim 40 kilo voedsel weggooit per jaar!
HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Dit is helaas een gevolg van het feit dat we minder reizigers 
vervoeren. Door de coronacrisis en de bijbehorende maat-
regelen van de Rijksoverheid reizen immers minder men-
sen met het Openbaar Vervoer. 

Vanaf 3 januari 2021 veranderen onderstaande 
busdienstregelingen in onze gemeente:
• Lijn 321 en lijn 322: op deze Bravodirect lijnen zijn ritten 

(vooral in de spits) voorlopig opgeheven door de sterk 
afgenomen vraag. 

• Lijn 404: in de ochtendspits op werkdagen gaat deze 
lijn 4 keer per uur rijden (i.p.v. 6 keer per uur nu).

Let op: ook op buslijnen die niet worden genoemd kunnen 
kleine wijzigingen zijn, vandaar dat wij reizigers vragen al-
tijd vooraf hun reis te plannen op www.hermes.nl. Meer 
informatie kunt u vinden via www.bravo.info en www.
hermes.nl.

CO2-WEETJE
Wist je dat kleine energiebesparende maatregelen:
• vaak eenvoudig uitvoerbaar zijn
• direct hun werk doen: jaar in jaar uit
• comfort verhogend werken in de herfst, 

winter en voorjaar
• nu door de energiebesparingsactie 

voor huiseigenaren extra voordelig is (€ 70,- gratis)
Doe de test op www.iedereendoetwat.nl 
Ter inspiratie: www.milieucentraal.nl

AUTOMAATJE    
TIJDENS FEESTDAGEN
Wilt u tijdens de feestdagen 
in de periode 22 december 
t/m 5 januari gebruik maken 
van AutoMaatje? Neem dan 
op tijd contact op. Aanvragen 
van ritten t/m 5 januari kan 
uiterlijk tot 18 december 
2020 vóór 12:00 uur. Op 25 
en 26 december en op 1 ja-
nuari zijn wij niet bereikbaar. In de middaguren kunt u de 
voicemail inspreken via 040-7114462 of u kunt een bericht 
sturen aan info@automaatjenuenen.nl Vanaf maandag 5 
januari is AutoMaatje weer iedere werkdag bereikbaar! 
Namens alle vrijwilligers van AutoMaatje Nuenen wensen 
we u fijne feestdagen en een goed 2021

WIJZIGING     
BUSDIENSTREGELING 
Met ingang van 3 januari 2021 
wijzigt de dienstregeling van 
het Openbaar Vervoer in Bra-
bant. Op sommige buslijnen 
zijn er kleine routewijzigingen 
doorgevoerd, terwijl er ook 
tijden zijn aangepast. Ook wor-
den sommige lijnen of delen 
van lijnen opgeheven. 

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. 
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
De milieustraat is gesloten tijdens de Kerstdagen op vrijdag 
25 en zaterdag 26 december 2020 en op Nieuwjaarsdag 
vrijdag 1 januari 2021.
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middaguren kunt u de voicemail inspreken via 040-7114462 of u kunt een bericht sturen aan 
info@automaatjenuenen.nl Vanaf maandag 5 januari is AutoMaatje weer iedere werkdag 
bereikbaar! Namens alle vrijwilligers van AutoMaatje Nuenen wensen we u fijne feestdagen 
en een goed 2021

WIJZIGING BUSDIENSTREGELING 
Met ingang van 3 januari 2021 wijzigt de dienstregeling van het Openbaar 
Vervoer in Brabant. Op sommige buslijnen zijn er kleine routewijzigingen 
doorgevoerd, terwijl er ook tijden zijn aangepast. Ook worden sommige 
lijnen of delen van lijnen opgeheven. Dit is helaas een gevolg van het feit 
dat we minder reizigers vervoeren. Door de coronacrisis en de 
bijbehorende maatregelen van de Rijksoverheid reizen immers minder 
mensen met het Openbaar Vervoer. 

Vanaf 3 januari 2021 veranderen onderstaande busdienstregelingen in onze gemeente:
• Lijn 321 en lijn 322: op deze Bravodirect lijnen zijn ritten (vooral in de spits) voorlopig 

opgeheven door de sterk afgenomen vraag.
• Lijn 404: in de ochtendspits op werkdagen gaat deze lijn 4 keer per uur rijden (i.p.v. 6 

keer per uur nu).
Let op: ook op buslijnen die niet worden genoemd kunnen kleine wijzigingen zijn, vandaar 
dat wij reizigers vragen altijd vooraf hun reis te plannen op www.hermes.nl. 
Meer informatie kunt u vinden via www.bravo.info en www.hermes.nl. 

CO2-WEETJE
Wist je dat kleine energiebesparende maatregelen:

• vaak eenvoudig uitvoerbaar zijn
• direct hun werk doen: jaar in jaar uit
• comfort verhogend werken in de herfst, winter en voorjaar
• nu door de energiebesparingsactie voor huiseigenaren extra 

voordelig is ( €70 gratis)
• Doe de test op  www.iedereendoetwat.nl

Ter inspiratie: www.milieucentraal.nl

ZONNEPANELEN OP GEMEENTEHUIS
Als aanvulling op de groene stroom afname die de gemeente al jaren inkoopt wordt er begin 
volgend jaar eigen stroom opgewekt. Er zijn 107 zonnepanelen geplaatst op een deel van 
het gemeentehuis waar de komende jaren geen onderhoud nodig is. Gekozen is voor drie 
vlakken die Oost, Zuid en West liggen georiënteerd. Zo kan er maximaal geprofiteerd worden 
gedurende de dag om zonlicht om te zetten in bruikbare energie.

Er komen nog enkele technische aanpassingen in het gebouw zodat begin januari de zonne-
installatie operationeel is. De verwachting is dat er 28.000 kWh per jaar opgewekt gaat 
worden. Dit is een mooie bijdrage aan het eigen verbruik. 
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Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, 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! 

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.

CMD WERKT UITSLUITEND OP AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nuenen 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 niemand telefonisch bereikbaar. Voor 
het melden van storingen 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. Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.
De milieustraat is gesloten tijdens de Kerstdagen op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en 
op Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari.

AFVALWEETJE
Wist u dat iedere Nederlander ruim 40 kilo voedsel weggooit per jaar!

AUTOMAATJE TIJDENS FEESTDAGEN
Wilt u tijdens de feestdagen in de periode 22 december t/m 5 januari 
gebruik maken van AutoMaatje? Neem dan op tijd contact op. Aanvragen 
van ritten t/m 5 januari kan uiterlijk tot 18 december 2020 vóór 12:00 uur. 
Op 25 en 26 december en op 1 januari zijn wij niet bereikbaar. In de 

voor huiseigenaren extra voordelig is (€ 70,- gratis)
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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onderhoud voor alle merken
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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.

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl

Ondanks de aangekondigde coronamaatregelen 
is onze werkplaats gewoon geopend 

zoals u dat van ons gewend bent!  

DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE

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 20 DECEMBER 10.00-12.00 UUR

(BESTELLEN TOT ZATERDAG 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

BEZORGING:
DINSDAG T/M ZATERDAG

LUNCH 1100 - 1500 UUR
DINER 1700 - 1900 UUR

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

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

Kerstmenu & 
December Wijnspecials I.V.M VOORBEREIDING VOOR KERST

BEZORGEN WIJ NIET OP
MAANDAG 21 T/M WOENSDAG 23 DEC.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Nieuw bestuur W70 Nuenen c.a.
Tijdens de ledenvergadering op 8 december heeft W70 een nieuw be-
stuur gekozen en geïnstalleerd. De afgelopen 2 jaar is de politieke groe-
pering geleid door een interim-bestuur.

Het nieuwe bestuur bestaat uit (vlnr 
op de foto): voorzitter Gerda Hekker, 
secretaris Harrie van der Meijden, be-
stuurslid Niels Wouters en penning-

Nieuwe bestuur van W70 Nuenen. Vlnr: voorzitter Gerda Hekker, secretaris Harrie van 
der Meijden, bestuurslid Niels Wouters en penningmeester Rian Leemans-van der Donk

meester Rian Leemans-van der Donk.
De nieuwe voorzitter bedankte de 
vergadering voor het in het nieuwe 
bestuur gestelde vertrouwen. Vanaf 

Verduurzaming 
Het Klooster   
stap verder
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de extra ingelaste raads-
vergadering van vrijdag 11 decem-
ber werd het raadsvoorstel aange-
nomen voor extra investeringskre-
diet van € 1.525.430,- voor het ver-
duurzamen van Het Klooster.

Vooral het glazen dak was voor veel 
partijen te luxe. Wethouder Pernot 
verklaarde dat, dat niet superluxe is, 
maar dat het een verhoging is van 
het gebruikersgemak en ook voor 
meer lichtinval zorgt. Ook al kunnen 
er minder zonnepanelen geplaatst 
worden, er is ruimte voor plaatsing 
op de gevels en eventueel op de wo-
ningen in de Kloostertuin. 
Het raadsvoorstel om het investe-
ringskrediet te voteren werd aange-
nomen met 14 stemmen voor en 4 
tegen.

Nuenen-West is ook een wijk      
van Nuenen c.a.!

ook intact blijven en sporters kunnen 
hun parkeerterrein blijven bereiken 
via Wettenseind.
Bij deze variant is een fietspad vanuit 
Nuenen West en Zuid naar winkelcen-
trum Kern-kwartier realiseerbaar. Het 
resultaat van deze oplossing is dat 
een autoluwe Opwettenseweg een 
echte erftoegangsweg wordt die, in-
gericht als fietsstraat, een prachtige 
snelle en veilige fietsverbinding met 
Eindhoven mogelijk maakt.

En ja, 1500 nieuwe huizen zullen meer 
verkeersbewegingen veroorzaken. 
Als CDA zijn wij van mening dat hier-
voor zorgvuldige inpassing van de 
toegangs- en uitvalswegen noodza-
kelijk is met participatie van alle inwo-
ners. Maar kijk dan niet eenzijdig naar 
alleen de eigen achtertuin maar kijk 
naar Nuenen als dorp tussen twee 
naar elkaar groeiende steden die ook 
hard bezig zijn hun mobiliteitsproble-
men op te lossen. Als wij als Nuenen 
niet zelf zorgen voor een robuuste op-
lossing dan is de kans zelfs denkbaar 
dat we straks een opengehouden Op-
wettenseweg geblokkeerd zien wor-
den door een afgesloten kruising Wol-
vendijk bij de aansluiting op de A270. 
Dit is momenteel een van de scena-
rio’s die verkeerskundigen in Eindho-
ven onderzoeken om de doorstro-
ming op de A270 te verbeteren!

De emoties van zowel voor als tegen-
standers van afsluiting zijn, vooraf-
gaand aan dit besluit op 10 december, 
hoog opgelopen. Als CDA willen we 
door deze nadere uitleg bereiken dat 
partijen uit hun ‘loopgraven‘ komen 
om zo samen op te trekken voor de 
beste verdere invulling van dit mooie 
plan in Nuenen-West!

Fractie CDA Nuenen c.a.

het verleden bewust gekozen is om 
de Geldropsedijk te ontzien van extra 
verkeersbelasting, door onder andere 
de aansluiting op de A270 alleen open 
te stellen voor een paar matig bezette 
openbaar vervoer bussen. Hierdoor 
werd de Opwettenseweg allengs 
drukker niet alleen met auto’s maar 
ook met fietsers, niet in de laatste 
plaats door de explosieve groei van 
de E-bikes voor woon werk verkeer.

Nuenen-West, 
ook deel van Nuenen:
Door de bouw van Nuenen-West, 
wordt die Opwettenseweg onderdeel 
van een mooie wijk met huizen, hofjes, 
wandelroutes, etc. Daar komen dus 
ook inwoners van Nuenen C.A. te wo-
nen die ook recht hebben op woonge-
not, die ook gebruik maken van onze 
winkel- sport- culturele- en school-
voorzieningen. Zij zullen ook een bij-
drage leveren aan de welvaart en vita-
liteit van dit (vergrijzende) dorp! Gaan 
we die toekomstige inwoners dan af-
schepen met een doorgaande weg 
met alle hinder en overlast van dien? 
Alle rekensommen over verkeersbe-
wegingen laten zien dat, ongeacht 
welk scenario er gekozen wordt, het 
openhouden van de Opwettenseweg 
de toetsing, aan de wettelijke regels 
en normen, niet doorstaat. 

Ook wij als CDA hebben alternatieven 
voorgedragen om te laten doorreke-
nen en iedere keer bleek dit niet haal-
baar. Als CDA zijn we dus teruggeko-
men op een eerder ingenomen stand-
punt en zien het afsluiten van de Op-
wettenseweg als doorgaande weg 
voor autoverkeer als enig juiste keuze 
voor Nuenen-West! Maar dit wel in 
combinatie met zorgvuldige keuzes 
om sluipverkeer en overmatige druk-
te in de bestaande wijken zoveel mo-
gelijk te beperken. 
Om dit op een robuuste en zo duur-
zaam mogelijke manier mogelijk te 
maken is (met dank aan Natuurlijk 
Nuenen) een variant bedacht op het 
raadsvoorstel van het College. 
Deze variant beoogt het afsluiten van 
de Opwettenseweg bij de Watermo-
len voor autoverkeer; De Laan door de 
Panakkers aan de oostzijde van de 
Opwettenseweg wordt met een lus 
teruggeleid naar dezelfde Opwet-
tenseweg; De Laan door de Panakkers 
aan de westzijde van de Opwettense-
weg zal een onderbreking krijgen bij 
school het Mooiste Blauw.
Deze oplossing voorkomt dat er sluip-
verkeer ontstaat vanaf de Europalaan 
naar de Geldropsedijk en omgekeerd. 
De kruising Geldropsedijk kan dan 

Peter Stultiëns benoemd  
tot lid van uitzonderlijke  
verdienste W70 Nuenen c.a.
Tijdens de ledenvergadering van 8 december is Peter Stultiëns als pen-
ningmeester afgetreden. Het net aangetreden bestuur heeft hem direct 
als lid van uitzonderlijke verdienste voorgedragen. Dit voorstel is una-
niem door de algemene ledenvergadering aangenomen.

vele berichten door hem rond ge-
bracht, affiches geplakt. Vele schoen-
zolen zal hij versleten hebben.
Peter is al vrijwel vanaf het begin van 
W70 een stabiele factor binnen de 
wisselende bestuurssamenstellingen 
van de vereniging geweest. 

Peter heeft een lange W70-geschie-
denis is altijd bereid geweest voor 
W70 de handen uit de mouwen te 
steken, zowel voor de raadsverkiezin-
gen, de zelfstandigheid van Nuenen 
c.a. als voor de vereniging. Als ijve-
raar en sjouwer voor de partij zijn 

De kersverse voorzitter spreekt Peter Stultiëns in de W70-kleuren toe, bedankt hem 
voor zijn vele werkzaamheden en feliciteert hem met zijn benoeming tot lid van uitzon-
derlijke verdienste.

Geluk bij een ongeluk
Woensdag 9 december, vlak voor schemeren, belt er een groepje geschrokken jongens 
bij me aan: hun vriend Flip heeft zich hard bezeerd aan het hek van RKSV aan de Oude 
Landen. Of ik even kom kijken want het bloedt zo...
Als we een en ander zo goed mogelijk gestelpt hebben en Flips ouders hem zijn komen 
halen om er even een arts naar te laten kijken, blijf ik achter met trots: Wat een fijne 
vriendengroep was dit. Wat hebben de jongens verantwoordelijk en doortastend ge-
reageerd. Wat was Flip stoer in al zijn schrik en wat bleef hij ondanks alles leuk en 
vriendelijk. 
Het bloemetje dat ik de dag erna bij de deur vond, was zo niet nodig! (We zijn er toch 
gewoon voor elkaar in deze wereld!) En tegelijk zo lief! Flip en familie: Dank jullie wel! 
En ik hoop enorm dat je gauw helemaal opknapt Flip! 
Enne, RKSV: Als jullie buurvrouw zou ik het nou zo leuk voor de jongelui in Nuenen vin-
den, als jullie mooie terreinen gewoon wat makkelijker toegankelijk zijn. Kan er niet 
een fijn ballenpoortje gemaakt worden dat open blijft? Zodat wie wil gewoon altijd 
even een balletje kan trappen op het veld, dichtst bij de Oude Landen……?

Liesbeth, Oosterklamp 26 

Maaibeleid
Reactie op de ingezonden brief van Hennie Merks nav het maaibeleid van de Gemeen-
te Nuenen.
Een compliment aan de Heer Merks nav het ‘schouwen van de maaiwerkzaamheden’ 
van de Gemeente Nuenen.

Echter: de gemeente is goed bezig, om NIET alle vegetatie in de Hooijdonckse Beek te 
maaien en de Beek uit te diepen.
De zomers van 2018 tot en met 2020 hebben geleid tot extreme droogte, vooral in ZO 
Brabant, op de hoge zandgronden, waardoor ook de Hooijdonckse Beek droog kwam 
te staan. Een totale watertransitie is noodzakelijk.
Het nieuwe ‘Droogtebeleid’ van Waterschap De Dommel (adviseur voor de gemeente) is 
een feit. Houd het water in natte periodes, van november t/m april, zo lang mogelijk vast 
in de B (sloten) en C watergangen (de Hooijdonckse Beek), dus GEEN snelle afstroom 
naar de A watergang (De Dommel). EEN van de opties is ‘het nieuwe maaibeleid’.
Inderdaad, door dit nieuwe maaibeleid wordt de biodiversiteit in stand gehouden, wat 
inderdaad goed is voor de NATUUR.
Voor meer informatie: waterschap de dommel.nl

Ria van Santvoort, Beekstraat 39
Commissielid Watersysteem Algemene Waterschapspartij. Waterschap De Dommel

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

Voedselbank bedankt Nuenen
Zaterdag 12 december werd er door de Voedselbank ingezameld bij vier 
supermarkten. Nuenen heeft gul, zeer gul gegeven!
“Nuenen kent veel gulle gevers”, zegt Jan Kees Lemkes, voorzitter van de 
Voedselbank Nuenen. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Tegen al deze 
gulle gevers willen we graag zeggen: Dank je wel! Het jaar 2020 sluiten we 
daarmee goed af.

Gelukkig. Want we hebben het afgelopen jaar wel het nodige moeten aanpas-
sen en steeds weer moeten reageren op de situatie van dat moment.
Dan is het voor ons een geruststellend gevoel als we de voorraad van lang 
houdbaar voedsel goed op peil kunnen houden. En dat is gelukt met onze in-
zamelacties in augustus en van het afgelopen weekend.
Daarom bedanken wij mede namens onze klanten alle vrijwilligers, de inval-
vrijwilligers in het voorjaar, de sponsors, de gezamenlijke kerken, de gemeen-
te Nuenen en alle gulle gevers voor hun steun in dit bijzondere jaar. Laten we 
hopen op een normaal 2021”.

nu pakken zij de verantwoordelijk-
heid op om aan de slag te gaan met 
een bloeiende vereniging met grote 
betrokkenheid van leden en sympa-
thisanten.

Donderdag 10 december heeft de gemeenteraad van Nuenen c.a. een 
raadsvoorstel, met betrekking tot de ontsluiting van de reeds in aanleg 
zijnde nieuwe wijk Nuenen West, aangenomen. Een belangrijk gevolg 
van dit besluit is dat de Opwettenseweg hierdoor op termijn verkeersluw 
gaat worden. Dit betekent dat er dan geen autoverkeer via deze weg 
rechtstreeks van en naar Eindhoven meer mogelijk zal zijn. 

Iedere inwoner van Nuenen kan het 
niet ontgaan zijn dat er aan de west-
kant van ons mooie dorp een nieuwe 
wijk aan het ontstaan is, Nuenen-
West!
Er zullen in totaal ong.1500 woningen 
gebouwd gaan worden waarbij er 
zorgvuldig gekeken wordt dat bereik-
baarheid en leefklimaat voor deze 
nieuwe inwoners gewaarborgd zijn. 
Dat vergt nogal wat inpassen en aan-
passen want het huidige ‘stratenplan’ 
is een organisch gegroeid stel wegen 
die van ergens naar nergens gaan. 
Hierbij heeft de Opwettenseweg door 
de loop der jaren de bedenkelijke sta-
tus gekregen van een ‘hoofdverbin-
ding’ tussen Nuenen C.A en Eindho-
ven. Dit is in feite ontstaan omdat er in 
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Wereldlichtjesdag 2020   
in Nuenen: een � lm 
Dit jaar werd een alternatief bedacht om de herdenkingsbijeenkomst 
voor overleden kinderen toch online door te laten gaan en zó families als-
nog een betekenisvolle avond te geven. Er werd een film opgenomen: Mi-
chelle van Hout droeg zorg voor de tekst, organisatie en presentatie en 
Margot Goorts verzorgde de muzikale begeleiding met zang en gitaar. De 
opname van de film vond plaats in het sfeervolle Boordhuys en Karlijn 
Tuithof bleek een goede cameravrouw.

Wereldlichtjesdag 2020   

De link naar de film werd op zondag-
avond gedeeld met de aangemelde 
families en zo was toch iedereen op 
afstand maar wel gelijktijdig met de 
herdenking van de overleden kinde-
ren bezig. Dat was voelbaar!
De families hadden in de voorgaan-
de week een pakje ontvangen met 
daarin een kandelaar met kaarsje en 
een paar spullen die tijdens de 
bijeenkomst betekenis kregen. 
Zangeres Margot zong ‘I still cry’ van 
Ilse de Lange en bij het aansteken 
van de kaarsjes zong zij het zelfge-
schreven nummer ‘Jij leeft in mij’. 
Margot’s broer kwam 10 jaar gele-
den om het leven, samen met zijn 
vriendin, bij de vliegramp in Tripoli. 
Daarmee kreeg haar lied extra 
kracht, extra lading en raakte het ie-
der diep!

In de tekst die Michelle van Hout 
daarna uitsprak nam ze de luiste-
raars mee in de seizoenen van het le-
ven, die als een rode draad door 
deze herdenking liepen, zowel in de 
gedichten als in de liedjes.

Django Wagner     
deelt kerstpakketten uit
Op maandag 21 december zal de Nuenense zanger Django Wagner, samen 
met de Kerstman, kerstpakketten uit gaan delen aan oudere dorpsgeno-
ten, die ziek of eenzaam zijn of iets bijzonders meegemaakt hebben.

Helaas kan Django, ook vanwege de 
Covid maatregelen, niet zingen. Zijn 
nummers zijn uiteraard op verschil-
lende manieren te downloaden zoals 
bij Spotify en You Tube.

De kerstpakketten konden worden 
gerealiseerd met sponsoring van 
ORT Nuenen (veelal oude tafelaars 
van Tafelronde 187 Nuenen), Erma 
Verpakkingen, Corries Visstekje, Haar 
en Wonderwaar en uiteraard De Griek 
in Nuenen.

Deze actie is een persoonlijk initiatief 
van Franca Mulkens van de Griek uit 
Nuenen.Al een paar jaar wordt rond 
deze tijd door haar, samen met vrij-
willigers, een kerstdiner aan ouderen 
aangeboden in het restaurant aan de 
Vincent van Goghstraat. De Kerstman 
is dan aanwezig, er zijn gastzangeres-
sen en waar uiteraard geheel belan-
geloos - vaste klant en dorpsgenoot - 
Django Wagner zijn bekende num-
mers ten gehore brengt, waarop me-
nig oudje nog een dansje waagt.
Zo wil zij in deze tijd de ouderen een 
hart onder de riem steken met iets 
lekkers en een bemoedigend woord-
je als licht in de duisternis.

Door de Covid-19 maatregelen is dit 
nu echter niet mogelijk en is het Fran-
ka met hulp van diverse sponsoren 
gelukt om een aantal kerstpakketten 
samen te stellen, die op maandag-
middag 21 december door de Kerst-
man en Django Wagner persoonlijk 
zullen worden afgeleverd bij de ou-
deren.

Er komen nog enkele technische aanpassingen in het ge-
bouw zodat begin januari de zonne-installatie operatio-
neel is. De verwachting is dat er 28.000 kWh per jaar op-
gewekt gaat worden. Dit is een mooie bijdrage aan het 
eigen verbruik. 

VOUCHER KWIJT    
OF NIET GEHAD?
Bent u woningeigenaar en hebt u nog geen voucher ont-
vangen of bent u de voucher kwijt dan is er nu een extra 
service van Winst uit je Woning die deze actie voor de 
gemeente uitvoert. Bewoners kunnen nu zelf op een mak-
kelijke manier de waardeboncode opvragen door een 
formulier in te vullen op de website van Winst uit je woning.
Met deze link komt u op het formulier: https://winstuitje-
woning.nl/waardebon-opvragen/
Na het invullen van het formulier zal de afdeling waarde-
bonnen de aanvragen checken en ontvangt u als bewoner 
via de mail een waardeboncode. 

Momenteel is nog € 94.000 in kas . Al 1500 dorpsgenoten 
gingen u voor. Deze dagen kunt u zichzelf voor maximaal 
€ 70,- een eigen kerstpakket aan energiebesparende maat-
regelen cadeau doen. 

ZONNEPANELEN OP 
GEMEENTEHUIS
Als aanvulling op de groene stroom afname die de ge-
meente al jaren inkoopt wordt er begin volgend jaar eigen 
stroom opgewekt. Er zijn 107 zonnepan elen geplaatst op 
een deel van het gemeentehuis waar de komende jaren 
geen onderhoud nodig is.

Gekozen is voor drie vlakken die Oost, Zuid en West liggen 
georiënteerd. Zo kan er maximaal geprofiteerd worden 
gedurende de dag om zonlicht om te zetten in bruikbare 
energie.

ZONNEPANELEN OP 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

3

VOUCHER KWIJT OF NIET GEHAD
Bent u woningeigenaar en hebt u nog geen voucher ontvangen of bent u  de voucher kwijt 
dan is er nu een extra service van Winst uit je Woning die deze actie voor de gemeente 
uitvoert. Bewoners kunnen nu zelf op een makkelijke manier de waardeboncode opvragen 
door een formulier in te vullen op de website van Winst uit je woning.
Met deze link komt u op het formulier:  https://winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/
Na het invullen van het formulier zal de afdeling waardebonnen de aanvragen checken en 
ontvangt u als bewoner via de mail een waardeboncode.

Momenteel is nog € 94.000 in kas . Al  1500 dorpsgenoten gingen u voor. Deze dagen  kunt 
u zichzelf voor maximaal € 70 een eigen kerstpakket aan energiebesparende maatregelen 
cadeau doen.  

VERGUNNINGEN PERIODE 0 -12-2020 EN 14-12-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kruisakker 3 laatsen erfafscheiding
Nieuw Ervensestraat 13 laatsen erker en dakkapel voorzijde woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkstraat 16 Uitbreiden woning
De Geer 5 Verbouwen woning

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving

arkstraat 31 en 31A Inpandig wijzigen pand tot 2 appartementen

Verleende vergunningen APV en Bij ondere etten
Locatie Omschrijving
Gerwenseweg 38 Horeca cafe de Stam

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
14-12-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel Meergeneratiewonen gemeente Nuenen c.a. 

VERGUNNINGEN PERIODE   
08-12-2020 EN 14-12-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)    
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kruisakker 3 Plaatsen erfafscheiding

Nieuw Ervensestraat 13 Plaatsen erker en dakkapel 
voorzijde woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Kerkstraat 16 Uitbreiden woning
De Geer 5 Verbouwen woning

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Parkstraat 31 en 31A Inpandig wijzigen pand 

tot 2 appartementen

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Gerwenseweg 38 Horeca cafe de Stam

  DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
14-12-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel Meergeneratie

wonen gemeente Nuenen c.a.
  2020
08-12-2020 Nuenen c.a., Ontwerpbestemmingsplan

Rullen bouw woning “Buitengebied
ongenummerd herziening Rullen ongenum-
(nabij 13A) merd (nabij 13A). Ruimte voor 

Ruimte” en ontwerpbesluit 
hogere waarde’, gemeente 
Nuenen c.a.

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

107 zonnepanelen geplaatst op een deel van het gemeentehuis Nuenen

Als je je kind verliest, dan beland je 
namelijk per direct in de winter van je 
leven, je bent ontredderd en koud 
van binnen. Een kind missen raakt je 
in je diepste zijn, want je kind is je 
hoop en je toekomst. 
Als je die moet missen, dan begint de 
rest van je leven. Verdriet is dan het 
antwoord op je lijden en wordt een 
deel van je leven. Is dit verlies dan ei-
genlijk wel te verwerken? Die vraag ligt 
snel op de lippen bij de omgeving.
Nee ‘verwerken’ klinkt als iets wat ein-
dig is. En dat zal het nooit zijn. Dit ver-
driet verweef je in je leven, want je 
kind dat je mist blijft altijd een deel uit-
maken van je leven. Het is de kunst je 
levenspad te hervinden en naast ver-
driet ook vreugde en geluk toe te la-

ten. Om, al is het nog zo donker, de 
lichtste plek op te zoeken. Ook had 
elke familie een bloembol ontvangen 
met hartjes van boomschors. De plek 
waar die bol geplant wordt, kan ge-
markeerd worden met de houten hart-
jes en de witte tulp die in het voorjaar 
uitkomt groeit dan naar het licht, als 
symbool voor hoop en toekomst.
Na een muzikaal intermezzo werd de 
film (26 min.) prachtig afgesloten door 
Margot met het lied ‘Door de wind’ van 
Stef Bos, versie Miss Montreal. 
Want, zoals Michelle afsloot: “Door 
hen, die altijd deel van ons blijven, 
zijn we nooit alleen.”

Bij interesse voor de film: stuur een 
mail aan info@michellevanhout.nl
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À LA MAISON
BELEEF HET BESTE VAN RATATOUILLE THUIS MET DE FEESTDAGEN

sardines uit san sebastian, plateau charcuterie, oesters à
la rockefeller, breekbrood met dips

bouillabaisse, escargots de bourgogne, gamba’s pil pil, 
steak tartaar, tartaar van eend à la perigord

 hertenstoof met mousseline van aardappel en rode kool

panna cotta van kersen met chocolade

   Het beste van Ratatouille verkrijgt u met de feestdagen 
   voor slechts 29,50 per persoon en is te bestellen vanaf 2 personen.

VIN DE LA MAISON

witte wijn 
Chardonnay, Les Bertholets Grande 
Réserve  Languedoc  
Roussillon, Frankrijk 17,50

rode wijn
Tempranillo, Club Privado 
Barón de Ley 
Rioja, Spanje 17,50

bubbel
Vilarnau Cava Brut Reserva 
Penedes, Spanje 22,50

bestellen kunt u via:

nuenen@restaurantratatouille.nl
Tel: 040 202 5037

www.restaurantratatouille.nl
Park 63, 5671GC Nuenen

Restaurant Pezzaz
Beekstraat 2

Nuenen 

www.restaurantpezzaz.nl
info@restaurantpezzaz.nl

040 - 2912725

18 T/M 26 
DECEMBER

€49,50 
p.p.meer informatie & bestellen:

www.restaurantpezzaz.nl

KERSTHOME MET

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Logo Olijf 
 
CHRISTMAS AT HOME 
KERSTMENU 2020  |  € 50 p.p. 
 

Voorgerecht 
Coquilles / pastinaak & witte choco / aardappel / herfsttruffel 
Stefan Winter Riesling Dittelsheim, Rheinhessen, Duitsland 
 

Tussengerecht 
Tarbot / paling / velouté prei / zwarte knoflook / cepes 
Clos des Fous Chardonnay ‘Locura 2’ Chili 
 

Hoofdgerecht 
Hertenrug filet / tarte tatin ui / specerijen / vadouvan 
Ercavio Seleccion limitada, Tierra de Castilla, Spanje 
 

Nagerecht 
Eclaire / dulce de leche / conference peer / vanille / hazelnoot 
Rolf Binder ‘Private cellar selection’ Barossa Valley, Australië 
 
WIJNMENU 2020 
 

Full Monty  € 79,50 
1x Cava, 1x Riesling, 1x Chardonnay, 1x Ercavio, 1x Sweet 
 

Full Monty - Champagne  € 85 
1x Champagne, 1x Riesling, 1x Chardonnay, 1x Ercavio, 1x Sweet 
 
Bij elke gang een fles wijn iets te veel van het goeie? 
 
Degustazione Dargento  € 49,95 
1x Cava, 1x Chardonnay, 1x Ercavio 
 

Degustazione Squisita  € 129,95 
1x Champagne, 1x St. Aubin 1er Cru, 1x Alto Moncayo 
 
Bestellen t/m 18 december via www.restaurantolijf.nl/kerst 
 

 Kerst Bengel Nuenen 2020 

Kerst zal voor iedereen dit jaar helaas anders zijn. Haal de Bengel in huis en 
geniet met elkaar. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor uw Bengel 
kerstdiner op 25 & 26 december. 

– Gourmetpakket de Bengel – 
Vul je pannetjes met onze Bengel classics, voor een traditioneel 
gourmetavondje bij je thuis! 
( Af te halen op 25 of 26 december tussen 14.00 en 15.00 uur ) 

– À la carte menu – 
Liever losse gerechten bestellen? Ook dat kan, van onze bekende Bengel 
menukaart.
( Af te halen op de door uw gewenste tijd. Let op per tijdvak geldt vol=vol. ) 

Wil jij zeker zijn van je favoriete Bengelgerecht? Of je bestelling op een 
specifieke tijd in huis hebben? Geef je bestelling dan tijdig door! U kunt uw 
kerstbestelling nu al telefonisch doorgeven. 

 Bel: 040-2440752 
Geef je bestelling telefonisch aan ons door, wij zijn er dagelijks van 
14.30 tot 20.00 uur.  

Kijk voor meer informatie op www.debengel.com

Kerst Bengel 
Nuenen 2020 Kerst 2020 Bezorging

24 - 25 - 26 & 27 DECEMBER
BRUNCH: 9.00 - 13.00 UUR

HIGH TEA & BORRELPLANK 12.00 - 15.00 UUR
KERSTMENU: 15.00 - 20.00 UUR

KERST BRUNCH € 19,50 / € 27,50
HIGH TEA € 19,50

BORRELPLANK (2 pers.) € 27,50
KERSTMENU 4-GANGEN € 32,50

KINDER KERSTMENU € 15,00
DIVERSE WIJNEN v.a. € 10,00

BRUNCH, HIGH TEA, BORRELPLANK, KERSTMENU & WIJNEN 
KUNT U UITGEBREID BEKIJKEN OP DE WEBSITE

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

KerstmenuKerstmenuKerstmenu
voor thuis/zelf opwarmen!

BESTELLEN-MENU :

WWW.PARKSTREET .NL

Hartig
Klein soepje; truffel 
bospaddenstoelen

Halve snee Surf & Turf
Halve snee salade rivierkreeft

Halve wrap kalkoenfilet
Zalm- en geitenkaas bonbon

•

•
•
•
•

Zoet
Gebakje stoofpeer met 
kaneel en witte chocolade
Gebakje koffie met chocolade
Gebakje van vanille en rood fruit
Mini red velvet deluxe
Twee speciale kerst macarons

Vincent van Goghstraat 90, Nuenen   •   T. 040 785 51 86   •   E. info@beyondnuenen.nl
www.beyondnuenen.nl/kerst

Fijne feestdagen!
Team Beyond

Speciaal voor de feestdagen te bestellen t/m 23 december.

Prijs per 2 personen: € 50,-   •   Prijs per 4 personen: € 90,-

      KerstHighTea
‘s

Ons menu voor eerste kerstdag
Saté van hertenbief met mushroomsaus

Sashimi van ossenhaas in tempura met soja en spicy mayo
Fried chicken Korean style
Gekarameliseerde garnalen

***
Lamshaas met sezuan bamboe in tom yam saus

Coquilles met zeekraal
Kabeljauw in abalone saus
Kalfssukade in teriyaki saus
Garnalen met mangosalade

Nasi

€ 54,50 p.p.

Bestel vóór maandag 21 december
Bel 040 303 37 92

schitterende
negen

gerechtjes

FLAVOURS OF ASIA

Ons menu voor eerste kerstdag
Saté van hertenbief met mushroomsaus

Sashimi van ossenhaas in tempura met soja en spicy mayo
Fried chicken Korean style
Gekarameliseerde garnalen

***
Lamshaas met sezuan bamboe in tom yam saus

Coquilles met zeekraal
Kabeljauw in abalone saus
Kalfssukade in teriyaki saus
Garnalen met mangosalade

Nasi

€ 54,50 p.p.

Bestel vóór maandag 21 december
Bel 040 303 37 92

schitterende
negen

gerechtjes

FLAVOURS OF ASIA

Stel je eigen 77gangen menu samen!7

7 + een heerlijk dessert van IJssalon Italia

€39,95

menu

Brood met truffelmayonaise

Tomaten of uiensoep

Carpaccio van ossenhaas

Vitello tonato

Caesar salade

Sashimi van tonijn

TTartaar van gerookte zalm

Garnalencocktail

Quesadilla

Pasteitje van kippenragout

Truffelrisotto

Spiesje van scampi's 

Zalmfilet

SSate van kippendij

Spare ribs

Varkenshaas

Biefstuk van de grill

Geroosterde bloemkool

Brood met kruidenboter

Tomatensoep

PPoffertjes

Verassingsijsje

Voor de kleintjes! €12,50Kijk voor meer informatie op: www.goestingnuenen.nl/kerst-home/7
Reserveren kan via de mail: info@goestingnuenen.nl

of telefonisch via: 040-283 31 33
Te reserveren t/m 21 december 18:00 uur 

Christmas
at home

Kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag

Stel je eigen 77gangen menu samen!7

7 + een heerlijk dessert van IJssalon Italia

€39,95

menu

Brood met truffelmayonaise

Tomaten of uiensoep

Carpaccio van ossenhaas

Vitello tonato

Caesar salade

Sashimi van tonijn

TTartaar van gerookte zalm

Garnalencocktail

Quesadilla

Pasteitje van kippenragout

Truffelrisotto

Spiesje van scampi's 

Zalmfilet

SSate van kippendij

Spare ribs

Varkenshaas

Biefstuk van de grill

Geroosterde bloemkool

Brood met kruidenboter

Tomatensoep

PPoffertjes

Verassingsijsje

Voor de kleintjes! €12,50Kijk voor meer informatie op: www.goestingnuenen.nl/kerst-home/7
Reserveren kan via de mail: info@goestingnuenen.nl

of telefonisch via: 040-283 31 33
Te reserveren t/m 21 december 18:00 uur 

Christmas
at home

Kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag

KERST VOOR
THUIS

D E W A T E R M O L E N V A N

O P W E T T E N

RARE TIJDEN VRAGEN OM
BIJZONDERE MOMENTEN

Kerst vieren zonder lang
in de keuken te staan,

maar wel stijlvol en
smakelijk. Makkelijk te

bereiden met een
gebruiksvriendelijke

handleiding

De Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, 5674 AC Nuenen

www.dewatermolenvanopwetten.nl 0402636320

Speciaal voor de kerst hebben we een menu, mooi
verpakt in een doos en makkelijk om te bereiden.
De gerechten worden koud geleverd, en zijn met
een gebruiksaanwijzing makkelijk te maken. Het

voorgerecht komt in een weckpotje en en
nagerecht in een glas.

Menu:

Rillette van huisgerookte zalm met crostini's
*

Kreeftensoep met rivierkreeft staartjes en gepoft
tomaatje

*
Hertenfilet, creme van pastinaak, gebakken

champignons, stoofpeer , boerenkoolcrunch en een
jus van winterbockbier

*
Cheesecake clementine

45,- p.p.

U kunt het menu bestellen tot en met 21 december
tot 19.00 uur voor kerstavond, eerste en tweede

kerstdag.

Afhaaltijden:
Op 24 december kunt u uw menu voor kerstavond

ophalen tussen 14.00 en 18.00
Op 25 december kunt u uw menu ophalen voor

eerste en tweede kerstdag tussen 12.00 en 16.00.

M E R R Y C H R I S T M A S !

Bestellen kan via mail
drieske@dewatermolenvanopwetten.nl of via

onze website

K e r s t v o o r t h u i s
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K e r s t v o o r t h u i s

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank.  

Een borrelplank. 

                  Bastogneparfait. 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Tweede kerstdag geopend van 16:00 tot 20:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Wij wensen u
fi jne feestdagen

en een gezond
& gelukkig

nieuwjaar!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
De beste Griek in Nuenen

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserts
Gourmetschotel 
compleet  vanaf 

2 personen  €17,50 p.p.

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Broodplank: olijven – zontomaatjes - kruidenboter – tru
elcréme €5,50
Burrata: gemarineerde tomaatjes – knoflookbrood €7,50
Crunchi Sushi: 6 stuks - wasabi - wakame €7,50
Borrelplateau: diverse koude vlees, vis en vegetarische hapjes (vanaf 2pers) €9,50 p.p
Charcuterie: Diverse vers gesneden vleeswaren €10
Huis gesneden carpaccio: tru
elcréme – parmezaan €10
Tartaar van rauwe zalm: Gebakken gamba €10
Steak tartaar: crostini – parmezaan €10
Champignon-kippenragout: 1 Liter - incl. 4 pasteibakjes €10
Kreeftenbisque: 1 Liter - rivierkreeftjes €12,50

Voorgerechten

Ossenhaas: tru
eljus of pepersaus €19,50
Hertenbiefstuk: rode portsaus €19,50
Gebakken zalmfilet: op oosterse wijze €19,50
Surf en turf: Ossenhaas + gamba’s / tru
eljus of pepersaus €22,50
Kabeljauw in parmaham: puree van knolselderij €22,50
Bavette: tru
eljus of pepersaus €23,50

Hoofdgerechten

Kaasplateau €8,50
Duo van chocolademousse & rood fruit €6,50

Desserts

Gourmetschotel 
compleet  vanaf 

2 personen  €17,50 p.p.

Donderdag 24 december tm zondag 27 december. (Bestellen kan t/m dinsdag 22 december) 
Ophalen of bezorgen op de dag zelf tussen 14.00 en 18.00. Warme gerechten zijn voorbereid en 
dienen thuis nog opgewarmd te worden. 

Bestellen & betalen via whatsapp: 06- 18 45 98 22

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente & aardappelgarnituur

In Ons Dorp is het wat stil geworden
Geen gerinkel van glazen & borden
Van ieder een lief woord of gebaar
Helpen waar kan zonder bezwaar

Zo zijn wij hartverwarmend geraakt
Dat is wat ‘Ons Dorp” zo mooi maakt

Wij wensen jullie liefdevolle feestdagen
En wij gaan de Kerstman om een ‘beter”

2021 vragen!
Team Café Ons Dorp
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À LA MAISON
BELEEF HET BESTE VAN RATATOUILLE THUIS MET DE FEESTDAGEN

sardines uit san sebastian, plateau charcuterie, oesters à
la rockefeller, breekbrood met dips

bouillabaisse, escargots de bourgogne, gamba’s pil pil, 
steak tartaar, tartaar van eend à la perigord

 hertenstoof met mousseline van aardappel en rode kool

panna cotta van kersen met chocolade

   Het beste van Ratatouille verkrijgt u met de feestdagen 
   voor slechts 29,50 per persoon en is te bestellen vanaf 2 personen.

VIN DE LA MAISON

witte wijn 
Chardonnay, Les Bertholets Grande 
Réserve  Languedoc  
Roussillon, Frankrijk 17,50

rode wijn
Tempranillo, Club Privado 
Barón de Ley 
Rioja, Spanje 17,50

bubbel
Vilarnau Cava Brut Reserva 
Penedes, Spanje 22,50

bestellen kunt u via:

nuenen@restaurantratatouille.nl
Tel: 040 202 5037

www.restaurantratatouille.nl
Park 63, 5671GC Nuenen

Restaurant Pezzaz
Beekstraat 2

Nuenen 

www.restaurantpezzaz.nl
info@restaurantpezzaz.nl

040 - 2912725

18 T/M 26 
DECEMBER

€49,50 
p.p.meer informatie & bestellen:

www.restaurantpezzaz.nl

KERSTHOME MET

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

Logo Olijf 
 
CHRISTMAS AT HOME 
KERSTMENU 2020  |  € 50 p.p. 
 

Voorgerecht 
Coquilles / pastinaak & witte choco / aardappel / herfsttruffel 
Stefan Winter Riesling Dittelsheim, Rheinhessen, Duitsland 
 

Tussengerecht 
Tarbot / paling / velouté prei / zwarte knoflook / cepes 
Clos des Fous Chardonnay ‘Locura 2’ Chili 
 

Hoofdgerecht 
Hertenrug filet / tarte tatin ui / specerijen / vadouvan 
Ercavio Seleccion limitada, Tierra de Castilla, Spanje 
 

Nagerecht 
Eclaire / dulce de leche / conference peer / vanille / hazelnoot 
Rolf Binder ‘Private cellar selection’ Barossa Valley, Australië 
 
WIJNMENU 2020 
 

Full Monty  € 79,50 
1x Cava, 1x Riesling, 1x Chardonnay, 1x Ercavio, 1x Sweet 
 

Full Monty - Champagne  € 85 
1x Champagne, 1x Riesling, 1x Chardonnay, 1x Ercavio, 1x Sweet 
 
Bij elke gang een fles wijn iets te veel van het goeie? 
 
Degustazione Dargento  € 49,95 
1x Cava, 1x Chardonnay, 1x Ercavio 
 

Degustazione Squisita  € 129,95 
1x Champagne, 1x St. Aubin 1er Cru, 1x Alto Moncayo 
 
Bestellen t/m 18 december via www.restaurantolijf.nl/kerst 
 

 Kerst Bengel Nuenen 2020 

Kerst zal voor iedereen dit jaar helaas anders zijn. Haal de Bengel in huis en 
geniet met elkaar. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor uw Bengel 
kerstdiner op 25 & 26 december. 

– Gourmetpakket de Bengel – 
Vul je pannetjes met onze Bengel classics, voor een traditioneel 
gourmetavondje bij je thuis! 
( Af te halen op 25 of 26 december tussen 14.00 en 15.00 uur ) 

– À la carte menu – 
Liever losse gerechten bestellen? Ook dat kan, van onze bekende Bengel 
menukaart.
( Af te halen op de door uw gewenste tijd. Let op per tijdvak geldt vol=vol. ) 

Wil jij zeker zijn van je favoriete Bengelgerecht? Of je bestelling op een 
specifieke tijd in huis hebben? Geef je bestelling dan tijdig door! U kunt uw 
kerstbestelling nu al telefonisch doorgeven. 

 Bel: 040-2440752 
Geef je bestelling telefonisch aan ons door, wij zijn er dagelijks van 
14.30 tot 20.00 uur.  

Kijk voor meer informatie op www.debengel.com

Kerst Bengel 
Nuenen 2020 Kerst 2020 Bezorging

24 - 25 - 26 & 27 DECEMBER
BRUNCH: 9.00 - 13.00 UUR

HIGH TEA & BORRELPLANK 12.00 - 15.00 UUR
KERSTMENU: 15.00 - 20.00 UUR

KERST BRUNCH € 19,50 / € 27,50
HIGH TEA € 19,50

BORRELPLANK (2 pers.) € 27,50
KERSTMENU 4-GANGEN € 32,50

KINDER KERSTMENU € 15,00
DIVERSE WIJNEN v.a. € 10,00

BRUNCH, HIGH TEA, BORRELPLANK, KERSTMENU & WIJNEN 
KUNT U UITGEBREID BEKIJKEN OP DE WEBSITE

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

KerstmenuKerstmenuKerstmenu
voor thuis/zelf opwarmen!

BESTELLEN-MENU :

WWW.PARKSTREET .NL

Hartig
Klein soepje; truffel 
bospaddenstoelen

Halve snee Surf & Turf
Halve snee salade rivierkreeft

Halve wrap kalkoenfilet
Zalm- en geitenkaas bonbon

•

•
•
•
•

Zoet
Gebakje stoofpeer met 
kaneel en witte chocolade
Gebakje koffie met chocolade
Gebakje van vanille en rood fruit
Mini red velvet deluxe
Twee speciale kerst macarons

Vincent van Goghstraat 90, Nuenen   •   T. 040 785 51 86   •   E. info@beyondnuenen.nl
www.beyondnuenen.nl/kerst

Fijne feestdagen!
Team Beyond

Speciaal voor de feestdagen te bestellen t/m 23 december.

Prijs per 2 personen: € 50,-   •   Prijs per 4 personen: € 90,-

      KerstHighTea
‘s

Ons menu voor eerste kerstdag
Saté van hertenbief met mushroomsaus

Sashimi van ossenhaas in tempura met soja en spicy mayo
Fried chicken Korean style
Gekarameliseerde garnalen

***
Lamshaas met sezuan bamboe in tom yam saus

Coquilles met zeekraal
Kabeljauw in abalone saus
Kalfssukade in teriyaki saus
Garnalen met mangosalade

Nasi

€ 54,50 p.p.

Bestel vóór maandag 21 december
Bel 040 303 37 92

schitterende
negen

gerechtjes

FLAVOURS OF ASIA

Ons menu voor eerste kerstdag
Saté van hertenbief met mushroomsaus

Sashimi van ossenhaas in tempura met soja en spicy mayo
Fried chicken Korean style
Gekarameliseerde garnalen

***
Lamshaas met sezuan bamboe in tom yam saus

Coquilles met zeekraal
Kabeljauw in abalone saus
Kalfssukade in teriyaki saus
Garnalen met mangosalade

Nasi

€ 54,50 p.p.

Bestel vóór maandag 21 december
Bel 040 303 37 92

schitterende
negen

gerechtjes

FLAVOURS OF ASIA

Stel je eigen 77gangen menu samen!7

7 + een heerlijk dessert van IJssalon Italia

€39,95

menu

Brood met truffelmayonaise

Tomaten of uiensoep

Carpaccio van ossenhaas

Vitello tonato

Caesar salade

Sashimi van tonijn

TTartaar van gerookte zalm

Garnalencocktail

Quesadilla

Pasteitje van kippenragout

Truffelrisotto

Spiesje van scampi's 

Zalmfilet

SSate van kippendij

Spare ribs

Varkenshaas

Biefstuk van de grill

Geroosterde bloemkool

Brood met kruidenboter

Tomatensoep

PPoffertjes

Verassingsijsje

Voor de kleintjes! €12,50Kijk voor meer informatie op: www.goestingnuenen.nl/kerst-home/7
Reserveren kan via de mail: info@goestingnuenen.nl

of telefonisch via: 040-283 31 33
Te reserveren t/m 21 december 18:00 uur 

Christmas
at home

Kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag

Stel je eigen 77gangen menu samen!7

7 + een heerlijk dessert van IJssalon Italia

€39,95

menu
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Garnalencocktail

Quesadilla

Pasteitje van kippenragout

Truffelrisotto

Spiesje van scampi's 

Zalmfilet

SSate van kippendij

Spare ribs

Varkenshaas

Biefstuk van de grill

Geroosterde bloemkool

Brood met kruidenboter

Tomatensoep

PPoffertjes

Verassingsijsje

Voor de kleintjes! €12,50Kijk voor meer informatie op: www.goestingnuenen.nl/kerst-home/7
Reserveren kan via de mail: info@goestingnuenen.nl

of telefonisch via: 040-283 31 33
Te reserveren t/m 21 december 18:00 uur 

Christmas
at home

Kerstavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag

KERST VOOR
THUIS

D E W A T E R M O L E N V A N

O P W E T T E N

RARE TIJDEN VRAGEN OM
BIJZONDERE MOMENTEN

Kerst vieren zonder lang
in de keuken te staan,

maar wel stijlvol en
smakelijk. Makkelijk te

bereiden met een
gebruiksvriendelijke

handleiding

De Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203, 5674 AC Nuenen

www.dewatermolenvanopwetten.nl 0402636320

Speciaal voor de kerst hebben we een menu, mooi
verpakt in een doos en makkelijk om te bereiden.
De gerechten worden koud geleverd, en zijn met
een gebruiksaanwijzing makkelijk te maken. Het

voorgerecht komt in een weckpotje en en
nagerecht in een glas.

Menu:

Rillette van huisgerookte zalm met crostini's
*

Kreeftensoep met rivierkreeft staartjes en gepoft
tomaatje

*
Hertenfilet, creme van pastinaak, gebakken

champignons, stoofpeer , boerenkoolcrunch en een
jus van winterbockbier

*
Cheesecake clementine

45,- p.p.

U kunt het menu bestellen tot en met 21 december
tot 19.00 uur voor kerstavond, eerste en tweede

kerstdag.

Afhaaltijden:
Op 24 december kunt u uw menu voor kerstavond

ophalen tussen 14.00 en 18.00
Op 25 december kunt u uw menu ophalen voor

eerste en tweede kerstdag tussen 12.00 en 16.00.

M E R R Y C H R I S T M A S !

Bestellen kan via mail
drieske@dewatermolenvanopwetten.nl of via

onze website

K e r s t v o o r t h u i s
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K e r s t v o o r t h u i s

Geniet van onze afhaalgerechten. 

De Griekse plank.  

Een borrelplank. 

                  Bastogneparfait. 

Kijk op www.de-griek-in-nuenen.nl 

Vincent van Goghstraat 86 

5671 GZ Nuenen 

 

Tel:040-2836746 

Whats app naar 06-83222560 

De Griek in Nuenen Kerstavond en eerste kerstdag gesloten. 

Tweede kerstdag geopend van 16:00 tot 20:00. 

Oudjaarsavond gesloten. 

Nieuwjaarsdag geopend van 16:00 tot 20:00 

Lekker thuis 
Grieks eten! 

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Wij wensen u
fi jne feestdagen

en een gezond
& gelukkig

nieuwjaar!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
De beste Griek in Nuenen

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Elpida

Kalli orexi Smakelijk eten

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserts
Gourmetschotel 
compleet  vanaf 

2 personen  €17,50 p.p.

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Parkstraat 2 | 5671 GG Nuenen
040 283 77 63 | info@bravoy.nl | www.bravoy.nl

Broodplank: olijven – zontomaatjes - kruidenboter – tru
elcréme €5,50
Burrata: gemarineerde tomaatjes – knoflookbrood €7,50
Crunchi Sushi: 6 stuks - wasabi - wakame €7,50
Borrelplateau: diverse koude vlees, vis en vegetarische hapjes (vanaf 2pers) €9,50 p.p
Charcuterie: Diverse vers gesneden vleeswaren €10
Huis gesneden carpaccio: tru
elcréme – parmezaan €10
Tartaar van rauwe zalm: Gebakken gamba €10
Steak tartaar: crostini – parmezaan €10
Champignon-kippenragout: 1 Liter - incl. 4 pasteibakjes €10
Kreeftenbisque: 1 Liter - rivierkreeftjes €12,50

Voorgerechten

Ossenhaas: tru
eljus of pepersaus €19,50
Hertenbiefstuk: rode portsaus €19,50
Gebakken zalmfilet: op oosterse wijze €19,50
Surf en turf: Ossenhaas + gamba’s / tru
eljus of pepersaus €22,50
Kabeljauw in parmaham: puree van knolselderij €22,50
Bavette: tru
eljus of pepersaus €23,50

Hoofdgerechten

Kaasplateau €8,50
Duo van chocolademousse & rood fruit €6,50

Desserts

Gourmetschotel 
compleet  vanaf 

2 personen  €17,50 p.p.

Donderdag 24 december tm zondag 27 december. (Bestellen kan t/m dinsdag 22 december) 
Ophalen of bezorgen op de dag zelf tussen 14.00 en 18.00. Warme gerechten zijn voorbereid en 
dienen thuis nog opgewarmd te worden. 

Bestellen & betalen via whatsapp: 06- 18 45 98 22

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente & aardappelgarnituur

In Ons Dorp is het wat stil geworden
Geen gerinkel van glazen & borden
Van ieder een lief woord of gebaar
Helpen waar kan zonder bezwaar

Zo zijn wij hartverwarmend geraakt
Dat is wat ‘Ons Dorp” zo mooi maakt

Wij wensen jullie liefdevolle feestdagen
En wij gaan de Kerstman om een ‘beter”

2021 vragen!
Team Café Ons Dorp
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 51

Horizontaal: 1 deel v.d. dag 6 riem 11 water in Friesland 12 herstel 14 Oude Verbond 
16 vorstenzetel 18 bloeiwijze 19 samensmelting 21 uitdrukking 22 Europeaan 24 pit 25 ieder 
26 bekeuring 27 water in Utrecht 29 mager 30 planeet 32 slingerplant 34 bevel 35 namelijk 
37 schoeisel 40 vel 44 gravin van Holland 46 hoofddeksel 47 watering 48 ontkenning 
50 heldere ster 52 verfplank 54 Europese hoofdstad 55 tragedie 57 zenuwtrek 58 insect 
59 spil 60 zeer warm 63 luitenant 64 geheel 65 droevig.

Verticaal: 1 vogel 2 mensenmassa 3 naaldboom 4 a priori 5 graag 6 halsjuk 7 deel v.d. bijbel 
8 koraalbank 9 beschadiging 10 riv. in Frankrijk 11 wondvocht 13 gebouw in Amsterdam 
15 pl. in Limburg 17 zwaardwalvis 20 teken 22 opperwezen 23 steen 26 onbebouwd 
28 ziekelijke zucht 31 Turks bevelhebber 33 Engels bier 36 bamboebeer 37 magma 
38 vlug 39 strijkmes 40 haardracht 41 Europeaan 42 parvenu 43 verbouw 45 vochtbehoefte 
49 muggenlarve 51 openbare functie 53 deksel 54 kerkgebruik 56 op de wijze van 
58 steensoort 61 onder andere 62 bijwoord.

S T R O P E R B E N Z I N E

E K O E L N A A M M

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

A K S S O O I W A R E

S E C A L E R T E L I

U T D E K R O E N M N

I E P V E R W E E R L E O

L R D A L O T E L S R

O I R A B U I S L O T

N O K A E D E W F E L

E G E B R O R A A K R I

E N E R O V A A L N

R E N D I E R V E R M A A K

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

Oplossingen wk 50
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

AFVOERKANAAL

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.

AMUSEREN
ARTIKEL
AUDIOTHEEK
BEDJE
BEVRACHTEN
BROEI
CHIPS
CRACK
DEMPER
ECARD
ERVAREN
FIGUURNAAD
FLINK
GEMEENTE
GONDEL
HALFLANG
HOOFDROL
KERST
KNORREN
KONING
KREDIET
KRISKRAS
KURKEIK
LOGARITME
NELSON
OEVER
ONGEL
PRATER
PROOI
PROTON
RASSER
STOOMKETEL
TEGEN
TOLHEK
TSAAR
VOORWERP
WAKEN
WETENSCHAP
ZEEMAN
ZELFSTUDIE
ZETSPIEGEL
ZEURPIET

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

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

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

2 4 5 6
3 4 8

7 2
5 9

9 7 2 5 3
8 1
3 8

5 1 9
7 8 1 6

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 49, Mw. D. de Win, Nederwetten.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

GEZOCHT Rustig gele-
gen klein huur (eventueel 
tuin) huisje gezocht in de 
omgeving Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten of Breu-
gel.Telnr. 0499-475458.

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.

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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.

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

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

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

*

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Welkom bij de oliebollen 
Drive-in Nuenen
Vanaf 27 december bent u welkom 
bij de oliebollen drive-in nuenen.

Waar: op onze vaste locatie aan 
de Colse Hoefdijk 7 bij Intratuin Nuenen

De drive-in bied de mogelijkheid om coronaproof u 
lekkernijen in huis te halen. Comfortabel vanuit eigen 
auto zonder parkeer ongemakken.
Bent u op de fi ets of lopend ook dan kunt u bij ons 
terecht. Het was nog nooit zo gemakkelijk

Tot die tijd zijn wij gewoon met onze kraam geopend

Meer info: Facebookpagina oliebollenkraam Intratuin Nuenen 

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

Heel veel mooie en feestelijke 
wijnen uit o.a. Italië, 

Frankrijk, Spanje.

Hulp nodig bij het kiezen, kijk 
op wijngeheimen.nl

Veilig betalen doe je met:

Gratis bezorgen v.a. € 25,- *
Altijd gratis afhalen bij onze servicepunt in Lieshout € 12,50 € 19,50

Kerstwijn! 
Bottega Ripasso 
Valpolicella DOC 

Kerstbubbel!
Ca’Neri 

Prosecco 

Topwijn!

* Uitsluitend van toepassing in gemeente Laarbeek en Nuenen

Topwijn!
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Loop de Dwèrse Winter-  
wandeling in de kerstvakantie
Geen wintersport, geen ijsbaan, geen kerst met vrienden en familie. Ge-
lukkig is er ook iets wat wél kan tijdens de komende kerstvakantie: de 
Dwèrse Winterwandeling lopen! Een wandelroute rond het centrum met 
zeven ‘etalages’ van Nuenense organisaties die staan te trappelen om vol-
gend jaar hun evenement weer te organiseren.

enthousiast om mee te doen”, zegt 
Inge Jacobs-Koelink. Flexotel bood 
enthousiast aan vier containers om te 
bouwen tot etalages. “De gemeente 
hielp op haar beurt met een subsidie 
en dacht goed mee hoe we dit coron-
aproof konden organiseren.”

IJsberenzoektocht voor kinderen
Iedereen die toch een frisse neus gaat 
halen met kinderen en/of hond kan 
langs de containers wandelen op een 
zelfgekozen moment. Er is geen vaste 
route om drukte te voorkomen. De or-
ganisatie benadrukt afstand te hou-
den van elkaar bij de containers en de 
aangegeven looprichting te volgen. 
“De containers staan er twee weken, 
dus er is geen haast bij om massaal op 
de eerste dag te gaan kijken.”

Voor de kinderen worden in alle con-
tainers kleine ijsberen verstopt, die 
ze moeten tellen. Op de facebook-
pagina van Dwèrs op het ijs kunnen 
ze laten weten hoeveel ijsberen zij 
gevonden hebben. Er zijn drie pas-
separtouts voor de ijsbaan in het 
Park in 2021 te winnen, plus nog wat 
leuke andere prijsjes.

Houd deze facebookpagina in de 
gaten voor meer informatie: 
www.facebook.com/dwersophetijs 
Je kunt ook de QR-code scannen 
met je smartphone.
Ga ook voor alle locaties en info naar
www.dwersophetijs.nl

De Dwèrse Winterwandeling is be-
doeld als hart onder de riem voor de 
Nuenense inwoners én voor organi-
saties van evenementen die dit jaar 
niet door konden gaan vanwege co-
rona. Om een klein lichtpuntje van 
hoop te laten schijnen. Om te laten 
zien wat voor moois er allemaal in 
ons dorp georganiseerd wordt - ho-
pelijk komend jaar weer.

Van zaterdag 19 december tot en 
met zondag 3 januari staan er vier 
‘containers’ met een glazen wand op 
verschillende locaties rondom het 
centrum van Nuenen. Hierin presen-
teren zeven organisaties zichzelf: 
Dwèrs op het ijs, Picknick in het Park, 
het Oranje Comité, de Dwèrsklippels, 
Passion Nuenen, Hee Doede Mee en 
NGN200. Als een soort kerststallen-
route van Nuenense evenementen. 
Ze staan in het Park, in Park Houtrijk, 
bij het Weefhuis en bij Molen de 
Roosdonck.

Dwèrs op het ijs
Het initiatief van de Dwèrse Winter-
wandeling komt van Dwèrs op het ijs, 
de stichting die deze kerstvakantie 
een ijsbaan in het Park had willen rea-
liseren. “Die ijsbaan kon dit jaar niet 
doorgaan, dat was duidelijk, maar we 
wilden ons toch laten zien”, zegt Bri-
git Span, voorzitter van Dwèrs op het 
ijs, en samen met Inge Jacobs-Koe-
link de initiatiefnemer voor de Dwèr-
se Winterwandeling. 

Het plan om een container van Flexo-
tel, het bedrijf van de Nuenense on-
dernemer Hubert von Heijden, in het 
Park in te richten als vitrine was snel 
geboren. “Maar toen bedachten we 
dat het leuk 
zou zijn als we 
dit voor meer 
Nuenense eve-
nementen kon-
den doen. Die 
waren zonder 
uitzondering 

vr 18 DEC t/m vr 15 JAN

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

PROMISING YOUNG WOMAN     V.A. 24 DECPROMISING YOUNG WOMAN     V.A. 24 DECPROMISING YOUNG WOMAN     
Het dubbelleven van de veelbelovende Cassie

LE MEILLEUR RESTE À VENIR     V.A. 24 DECLE MEILLEUR RESTE À VENIR     V.A. 24 DECLE MEILLEUR RESTE À VENIR     
De laatste dagen van een prachtige vriendschap

SIX MINUTES TO MIDNIGHT   V.A. 07 JAN
Mysterieuze dood op een Nazi kostschool  

Expo

podium

film

 T/M 20 DEC - LAATSTE KANS! - 

vr 18 dec 19:30u
Comedy Night 
LACHEN IN DE CACAOFABRIEK

za 19 & zo 20 dec 20:30u
Brother Moon 
VOLLE MAAN

di 22 dec 19:15u
Berlijn Lezing   
LEZING DOOR WIM FRANSSEN

vr 15 jan 20:30u
Clan of Xymox    
BERLIN BAUSTELLE AFTERPARTY

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

ZO 10 JAN T/M WO 10 FEBZO 10 JAN T/M WO 10 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

ZO 10 JAN  10:00 & 11:30u JEUGD

HET ASTRONAUTJE (4+) 
Klein Amsterdam Producties

ZO 10 JAN  11:00u JEUGD

RAAD EENS HOEVEEL IK VAN 
JE HOU (2+) 
Theater Terra

WO 13 JAN  18:30 & 21:00u MUZIEK

HENK POORT-HELDEN  
Henk Poort

VR 15 JAN   19:00 & 21:00u MUZIEK

RENÉE VAN WEGBERG    
Renée doet de dames 

WO 20 JAN 20:15u DANS

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 02 JAN 20:15u TONEEL

SERVAES NELISSEN • FEIKES 
HUIS    HUIS    
Beeftee�es

DO 21 JAN 20:15u CABARET

GLODI LUGUNGU     
Ze bedoelen het goed

ZA 23 JAN 19:00 & 21:00u MUZIEK

KARIN BLOEMEN      
Billie, Aretha, Norah, Amy… Karin

DO 28 JAN 20:15u CABARET

ANDRÉ MANUEL   
SNEU

ZA 30 JAN 16:00 & 19:00u JEUGD

100% COCO DE MUSICAL (9+)     
Morssinkhof Terra Theaterproductiesel 

WO 03 FEB 20:15u TONEEL

BAMBIE 20      
De woedende versie

DI 09 FEB 20:15u DANS

DUDA PAIVA & FRACTAL 
DANCE COLLECTIVE     
Sonatinas 4 Feet

WO 10 FEB 19.00  & 21:30u CABARET

DOLF JANSEN   
BIJNA

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

TOT SNEL!TOT SNEL!
HOPELIJK

Huub Janssen met pensioen
Door Janneke Mes

Zeventien kilometer rijdt hij elke dag vanuit Mierlo op zijn fiets naar de 
lagere school in Mariahout. Tot en met vrijdag 18 december, want dan 
gaat hij met pensioen. 

tochten en musicals. Ook regelde hij 
schoolkampen, schoolvoetbaltoer-
nooien, zat hij jaren in de sportraad 
en regelde hij sporttoernooien, sa-
men met andere scholen.

Afscheid
Aanstaande vrijdag zal zijn laatste 
werkdag zijn en wordt hij uitge-
zwaaid met een afscheidslunch. Een 
uitgebreidere afscheidsborrel is uit-
gesteld naar het voorjaar. Hij sluit 
zijn carrière af in groep 5, de groep 
waar hij destijds begonnen is, dus de 
cirkel is rond. Met veel tevredenheid 
en dankbaarheid kijkt hij terug op 
de mooie jaren in zijn werk. En met 
veel zin kijkt hij uit naar de tijd die 
gaat komen, waarbij in zijn actieve 
leven zeker een plek blijft voor spor-
tiviteit.

Passie
Met veel passie heeft hij de afgelo-
pen 43 jaar lesgegeven aan ruim 
duizend kinderen op verschillende 
scholen. Als stagiair is hij begonnen 
op de Refeling in Nuenen. In 1985 
werd hij gevraagd om basisschool 
De Nieuwe Linde vorm te geven. 
Over deze tijd spreekt hij met veel 
sprankeling in zijn ogen; het gaf 
hem voldoening om met een klein 
team een nieuwe school op te rich-
ten, met alle vrijheid in te richten en 
te pionieren in lesmethoden. Bijna 
twintig jaar heeft hij hier met veel 
plezier gewerkt, tot hij werd ge-
vraagd om in Gerwen te gaan lesge-
ven. Hier werkte hij vijftien jaar. Toen 
zijn pensioen in zicht kwam, besloot 
hij om zich te verbinden aan de in-
valpool van de Eenbes. Voor korte 
tijd in te vallen op verschillende 
scholen was een nieuwe uitdagende 
ervaring voor hem. Maar na enkele 
maanden wilde hij toch weer onder-
deel zijn van een team en hij besloot 
vorig jaar te gaan werken op basis-
school Bernadette in Mariahout. 

Sportieve leerkracht
Op alle scholen had hij meestal 
groep 7/8 waar hij veel voldoening 
had in het begeleiden van leerlingen 
naar de middelbare school. Hij heeft 
altijd oog gehad voor de potentie en 
werkhouding van een leerling. Hij 
vindt vooral positieve ervaringen 
belangrijk, en de persoon achter de 
leerling. Men kent hem niet als een 
strenge leerkracht, hij staat graag 
tussen de leerlingen. Hij is altijd een 
organisator geweest van kerstfiets-

Succesvolle wijnproeverij 

Lionsclub deelt kerstpakket-
ten uit aan Nuenense ouderen
Elk jaar organiseert Lionsclub Nuenen een diner of wijnproeverij waarbij 
geld wordt opgehaald voor het goede doel. Zoals u eerder in Rond de Lin-
de kon lezen, heeft de Lionsclub dit jaar de afgelopen maanden een aan-
gepaste wijnproeverij verzorgd; via de webshop konden mensen een 
wijnproefpakket bestellen. 

Maandag en donderdag worden de 
andere ouderen in het verzorgings-
huis de Akkers getrakteerd op de 
pakketten. De uitdeelactie is een 
leuke verrassing voor de bewoners. 
Samen met de dames van de bewo-
nerscommissie bellen de heren van 
de Lionsclub bij de mensen aan. Na 
meestal een eerste aarzeling wordt 
de deur al snel wijd opengedaan en 
glunderend nemen de mensen het 
pakket aan. Zo ook bijvoorbeeld me-
vrouw Verheijden. Als ze het pakket-
je open maakt reageert ze met een 
blijde lach ‘kijk eens aan, perfect!’ en 
merkt op dat het fijn is dat er gezon-
de spullen in zitten. Als haar oog valt 
op de chocoladeletter S roept ze la-
chend uit; ‘ze weten dat ik Sjaan 
heet!’ Ze gaat ervan genieten. Ze 
vertelt dat er in deze tijd nog maar 
een paar activiteiten doorgang vin-
den. Onder andere sjoelen mag niet 
meer en ze kan ook niet naar de Gas-
terij voor een babbeltje, wat ze erg 
mist. Ook de andere bewoners rea-
geren hartverwarmend. De kerst-
pakkettenactie wordt als een fijne 
steun uit het dorp ervaren. 

In samenwerking met Van Eyck Wijn-
kelders bestond dit pakket uit zes 
topwijnen, een handleiding en een 
wijnquiz. Mensen konden hiermee 
in huiselijke kring een eigen wijn-
proeverij organiseren. Per verkochte 
fles wijn is een bedrag gedoneerd 
aan een goed doel. Dit jaar gaat de 
aandacht naar de ouderen van Nue-
nen. Zij hebben het in deze tijd 
zwaar omdat ze minder bezoek kun-
nen krijgen en er nauwelijks activi-
teiten georganiseerd worden. De ac-
tie heeft zoveel geld opgehaald dat 
ruim 300 pakketten konden worden 
samengesteld, zowel food, als non-
food. Nuenense ondernemers wa-
ren enthousiast in hun bijdragen; 
Keurslager Tebak, supermarkt Jum-
bo, van Kessel groente en fruit, tuin-
centrum Coppelmans en bakkerij De 
Vocht. 

Steun uit het dorp 
De pakketten zijn afgelopen zondag 
uitgedeeld aan de ouderen in de 
woonzorgcentra en aanleunwonin-
gen aan de Sien de Grootstraat, Pie-
ter Dekkerstraat en Jo van Dijkhof. 

Bewoners Jo van 
Dijkhof bedanken 
Lionsclub Nuenen
Namens alle bewoners van de Jo van 
Dijkhof willen wij de Lions club be-
danken voor het mooie kerstpakket 
dat we op zondag 13 december van 
jullie mochten ontvangen. De bewo-
ners waren blij verrast, dit hadden ze 
echt niet verwacht. Wij wensen jullie 
allen fijne kerstdagen en een ge-
zond en goed 2021.

Bep van den Broek (voorzitter be-
wonerscommissie) Jo van Dijkhof

KOOP LOKAAL,     
HAAL LOKAAL
De coronamaatregelen treffen ons allemaal. De harde lockdown is waar-
schijnlijk noodzakelijk maar betekent ook een ongelooflijke klap voor 
velen van ons. 

Zonder iemand tekort te doen, willen 
wij toch extra aandacht vragen voor 
alle bedrijven en ondernemers die 
extra zwaar getroffen worden omdat 
zij hun bedrijf of winkel noodge-
dwongen voor vijf weken moeten 
sluiten. Naast de horeca, die helaas al 
langer verplicht dicht is, zullen nu 
ook alle niet-essentiële winkels en 
bedrijven een onwerkelijke en onze-
kere tijd in gaan. Ons verzoek aan u 
allen is heel helder: Help en onder-
steun de lokale ondernemer in Nue-
nen c.a.

Haal uw maaltijden af bij de Nue-
nense horeca.
Laat uw Kerstdiner bezorgen door de 
Nuenense horeca.
Bestel online bij uw favoriete Nue-
nense modezaak.
Bezoek de website van de Nuenense 
ondernemers voor alle mogelijkhe-
den.

Bezoek onze website www.nuenen-
centrum.nl voor informatie, onder 
andere over de Nuenense cadeau-
bon.

Maak van UITSTEL geen AFSTEL. Zo-
dra het weer mag, zullen alle Nue-
nense winkels en horeca blij zijn u 
weer te kunnen begroeten. Samen 
kunnen wij zorgen dat ons mooie, 
gezellige Nuenen ook in de toekomst 
een prima winkel en horeca aanbod 
blijft houden!

KOOP LOKAAL,     

De coronamaatregelen treffen ons allemaal. De harde lockdown is waar-
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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

Na het overlijden op 3 november jl. van mijn lief, mijn maatje

Jan Wouters
heb ik ontzettend veel lieve reacties ontvangen. 
De kaartjes, telefoontjes, bloemen en berichten stroomden 
binnen. Dat heeft me ontroerd en veel steun geboden.
Het was hartverwarmend.
Ik wil jullie hiervoor heel hartelijk danken.

Els Wouters-Michielsen

Actief, intens, vol humor, creatief, eigenwijs en vol liefde, 
dat was mijn man, ons pap, opa en superopa

Antoon Rooijakkers
echtgenoot van

Diny Rooijakkers-Rovers
✩ Geldrop, † Eindhoven,

  18 januari 1935  9 december 2020

 Anne en Marijn
 Jacomien en Robert
 Antoon en Yvonne
 Dian
 Frans

 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
De Groof uitvaartverzorging
t.a.v. de familie Rooijakkers
Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

In verband met de huidige maatregelen hebben wij in besloten kring 
afscheid genomen van Antoon.

Houd de website van de 
parochie in de gaten, er 
zouden eventueel nog 

wijzigingen kunnen zijn!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 december, 18.30 uur: 
viering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 20 december 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Zondag 20 december 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 19 december 18.30 uur: 
geen intenties.
Zondag 20 december 11.00 uur: Jan 
en Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud 
van Rooij en Marie van Rooij - van de 
Kam; Sjef Coolen; Lou Hulst; Hendrie-
kus en Petronella Klomp - Relou en 
Peter; Sjef Coolen (vanwege overlij-
densdatum).

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties
Narda Schrurs - de Louw; Wim van 
Hout; Overleden fam. Piet v.d. Hurk - 
Hoeks.

Mededeling
Bij de kleine ingang van de kerk staat 
dit jaar voor het eerst een WENS-
BOOM. U kunt hier uw wens voor de 
wereld of voor uw dierbaren in op-
hangen. Na de kersttijd zullen we de 
mooiste wensen laten voorlezen en/
of publiceren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 december 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties 
Ans Kuipers - Van Perlo.

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

Zondag 20 december is de 4e Ad-
ventszondag. Voorganger in deze 
dienst is ds. Marlies Schulz. Het the-
ma is ‘Dichter bij het licht’. U kunt de 
dienst bijwonen als u zich aanmeldt 
via www.pgn-nuenen.nl/aanmelding 
of via onze Nieuwsbrief. De dienst is 
thuis te volgen via een video 
livestream. De link voor beeld en ge-
luid staat op de website.(pagina Ver-
binding). Er wordt een collecte ge-
houden voor het Educatiefonds 
Vluchtelingen Nuenen. Iedereen is - 
voor zover er plaats is -van harte wel-
kom!

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.
Donderdag 17 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis van de Advent.
Vrijdag 18 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 19 december. Quatertem-
perdag in de Advent. 09.00 uur H. 
Mis.
Zondag 20 december. Vierde zondag 
van de Advent. 08.00 uur gelezen H. 
Mis; 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 21 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Thomas, apostel; gedachtenis 
van de Advent. 
Dinsdag 22 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.
Woensdag 23 december. 07.15 uur H. 
Mis van de Advent.
Donderdag 24 december. Vigilie van 
Kerstmis. 09.00 uur H. Mis. 23.00 uur 
Kerstwake.

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Hypermodern Camera-  
systeem in Clemenskerk
En weer heeft Nuenen de primeur op het gebied van toepassingen voor 
glasvezeltechnologie! Door de unieke samenwerking tussen de Coöpera-
tie OnsNet Nuenen, de Lokale Omroep Nuenen (LON) en de Parochie Nue-
nen is er een hypermodern camerasysteem gebouwd waardoor vanaf nu 
alle vieringen en bijeenkomsten die in de Clemenskerk gehouden wor-
den, live gestreamd kunnen worden. 

autonoom kan draaien maar ook vol-
ledig onder regie kan staan vanuit de 
studio van de Lokale Omroep Nue-
nen. De LON speelt een centrale rol in 
het technisch realiseren van dit pro-
ject. Alle beelden, besturing en audio 
worden door glasvezels gestuurd en 
verzonden door Nuenen en de rest 
van de wereld. 

Coöperatie Onsnet Nuenen ver-
wacht meer initiatieven
De Coöperatie Onsnet Nuenen heeft 
geïnvesteerd in een technologie die 
zo is opgebouwd dat deze ook op an-
dere locaties waar een Video Inkoppel 
Punt (VIPpunt) aanwezig is, gebruikt 
kan worden. Deze VIPpunten bevin-
den zich al in vrijwel alle gebouwen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
met een publieke functie. De Coöpe-
ratie verwacht dat de daarin gevestig-
de kerken, verenigingen en gemeen-
schapshuizen zich zullen aansluiten 
bij dit initiatief om hun activiteiten via 
live-streaming te tonen. 

De drie partijen hebben de afgelo-
pen weken hard gewerkt om voor de 
kerst klaar te zijn, met een geweldig 
resultaat. Op 24 december zal de 
nachtdienst worden gestreamd. In 
deze tijd, waarin de coronamaatrege-
len ons dagelijks ritme bepalen, is de 
Parochie nu toch in staat alle Nuene-
naren te bereiken. De kerstdienst 
vindt doorgang en de Nuenenaren 
kunnen de nachtdienst vanuit hun 
woonkamer bijwonen.

Met dit systeem loopt niet alleen 
Nuenen voorop, maar ook de Paro-
chie. Het Bisdom ziet Nuenen als 
voorbeeld van een moderne en toe-
komst bestendige parochie. “Binnen 
onze parochie staan waarden als ver-
bondenheid, ontmoeten en zorg 
voor elkaar centraal. Met dit systeem 
komen we naar de mensen toe als 
het niet mogelijk is fysiek naar de 
kerk te komen. Het gaat niet om een 
volle kerk, het gaat erom je verbon-
den te voelen op wat voor manier 
dan ook. De camera’s helpen dit mo-
gelijk te maken en passen dan ook 
uitstekend bij onze waarden en ons 
masterplan ‘Geloof in de toekomst’”, 
aldus Pastoor Hans Vossenaar.

Camera’s worden door LON via 
glasvezel aangestuurd
Het systeem bestaat uit vier hoge re-
solutie camera’s die op afstand be-
diend kunnen worden. Het bijzonde-
re van dit systeem is dat het volledig 

De nachtdienst vanuit de woonkamer

Jongerenkoor Jocanto   
bakt oliebollen!
Wilt u met oud en nieuw genieten van heerlijke versgebakken oliebollen 
met of zonder rozijnen? Dat kan! Op 31 december bakken de jongeren 
van Jocanto oliebollen voor de inwoners van Nuenen en omstreken. 

11e gratis! Bestellen kan door te mai-
len naar oliebollen@jocanto.nl onder 
vermelding van uw naam, welke 
soort(en) oliebollen u wilt bestellen en 
hoeveel. 
De oliebollen liggen op 31 december 
voor u klaar. Vanwege corona werkt Jo-
canto met tijdsvakken waarin u de olie-
bollen kunt komen ophalen. U wordt 
per mail geïnformeerd over de locatie 
en de tijd. Afrekenen doet u bij het afha-
len en kan alleen gedaan worden via 
mobiel betalen of gepaste contanten. 
Voor mobiel betalen scant u een QR-co-
de die de verkoper aan u presenteert. 
Vanwege corona is er geen wisselgeld 
aanwezig. Bestellen kan tot 28 decem-
ber, daarna geldt Op = Op. Vragen kunt 
u via bovenstaand e-mailadres stellen. 

Jongerenkoor Jocanto wenst iedereen 
een smakelijk, gezond en natuurlijk 
muzikaal 2021! 

Net als vele andere verenigingen heeft 
Jongerenkoor Jocanto gemerkt hoe 
groot de impact van corona is op het 
verenigingsleven. De repetities van Jo-
canto moesten online voortgezet wor-
den en vele activiteiten hebben door 
het virus niet plaats kunnen vinden. Zo 
ook de jaarlijkse flessenactie die een be-
langrijke inkomstenbron is voor Jocan-
to. Gelukkig vond Jocanto een manier 
om de oliebollenactie wel door te laten 
gaan, geheel aangepast aan de corona-
maatregelen. Zo zijn er onder andere 
meerdere kleine bakstations ingericht in 
plaats van één grote, houden de leden 
afstand van elkaar en van de klanten en 
dragen ze mondkapjes. De leden kijken 
er naar uit om ook dit jaar voor Nuenen 
en omstreken oliebollen te bakken! 
Jocanto verkoopt naturel en rozijnen 
oliebollen. De naturel oliebollen kos-
ten €0,70 per stuk en de rozijnen €0,80 
per stuk. Bestelt u er 10, dan krijgt u de 

Deel de blijdschap van kerst: 
zet een engel voor je raam
Na de berenjacht dit voorjaar en in sommige wijken de gluurpieten afge-
lopen weken nodigen wij alle inwoners van Nuenen uit om in deze kerst-
tijd op engelenjacht te gaan. 

AutoMaatje tijdens 
de feestdagen
Wilt u in de periode 22 dec t/m 5 ja-
nuari gebruik maken van AutoMaat-
je? Laat het ons op tijd weten!

Bereikbaarheid
Op 25 en 26 december en op 1 ja-
nuari zijn wij niet bereikbaar.

Aanvragen van ritten t/m 5 jan:
Uiterlijk 18 dec 2020  vóór 12.00 uur

Hebt u ons echt nodig en kunt u 
ons niet bereiken?
In de middaguren kunt u de voice-
mail inspreken via 040-711 44 62, wij 
bellen u z.s.m. terug of
stuur uw bericht via email aan info@
automaatjenuenen.nl 

Vanaf maandag 5 januari is Auto-
Maatje weer iedere werkdag bereik-
baar!

Namens alle vrijwilligers van Auto-
Maatje Nuenen wensen we u fijne 
feestdagen en een goed 2021!

www.automaatjenuenen.nl
info@automaatjenuenen.nl
040 711 44 62 

Een engelenkoor brengt in het kerst-
verhaal de blijde boodschap. Laten 
wij hier in Nuenen ook zo’n groot en-
gelenkoor maken: zet een engel voor 
het raam en deel zo de blijdschap van 
kerst met elkaar. 
Ga je in de kersttijd even een frisse 
neus halen ga dan op engelenjacht.

Aan de Stefan Hanewinkellaan hangt 
ieder jaar een heel engelenkoor in de 
boom van 24 december (het zijn echt 
de engelen van de Kerstnacht) tot en 
met 6 januari.

Leuk om in je wandelroute op te ne-
men.

Wil je zelf zo’n engel maken om bui-
ten te hangen kijk dan hoe dit kan op: 
websites www.parochienuenen.nl/
engelmaken of www.pgn-nuenen.
nl/engelmaken



ROND DE LINDE week 51 Donderdag 17 december 2020

Diploma’s voor zwemvaardigheid 1
Door de plotselinge tweeweekse sluiting van de zwembaden werd het di-
plomazwemmen helaas uitgesteld, maar afgelopen maandag was het 
toch eindelijk zo ver! Wiebe, Isa, Gip, Kyrill en Sara mochten laten zien wat 
ze konden om zo het zwemvaardigheid 1 diploma binnen te halen. 

de kinderen oefenen voor zwemdi-
ploma C en zwemvaardigheid 1, 2 en 
3. Lijkt het jou ook leuk om te zwem-
men en/of te oefenen voor je diplo-
ma’s? Kijk dan eens op onze website 
(www.zpvnuenen.nl) of op onze face-
bookpagina (www.facebook.com/
zpvnuenenrecreatief ) en neem con-
tact op voor een proefles! 

Zo moesten ze onder andere nieuwe 
vaardigheden zoals een schoolslag 
ademhaling, samengestelde rugslag 
en dolfijnslag laten zien. En wat denk 
je, allemaal geslaagd! Van harte gefe-
liciteerd! 

Bij de recreatieve afdeling van Zwem- 
en Polovereniging Nuenen kunnen 

Wiebe, Isa, Gip, Kyrill en Sara haalden hun diploma

Bevers laten zich Samen Uitdagen 
om Duurzaam te zijn 
Binnenkort bestaat scoutinggroep Rudyard Kipling 55 jaar. Om dat te vie-
ren staat er één thema centraal: Duurzaamheid Uitdagend en Samen, of-
tewel DUS…. 

dat het heel lang goed blijft en je het 
niet weg hoeft te gooien? Nou, met 
wecken dus! Samen met onze eigen 
Weck Expert Ineke hebben de bevers 
hun eigen appelmoes gemaakt. Die 
wel 80 jaar goed kan blijven! Wauw, 
dat is echt superlang. Dun schillen 
was nog best Uitdagend, maar Sa-
men is het gelukt. En na het bosspel 
was de appelmoes zover dat er ge-
proefd kon worden. Iedereen was er 
over eens: hij is heel erg lekker! Tij-
dens het kerstdiner volgende week 
gaan we hier vast van genieten. Mm-
mmm. 
Lijkt het je nu ook leuk om dit soort 
activiteiten met 5- tot 7-jarigen te 
doen? Kom dan gerust eens kijken! 
Welllicht maak jij het dan mogelijk 
dat de kinderen op de wachtlijst al 
eerder bij de bevers kunnen komen 
en ervaren hoe leuk we het samen 
hebben. 

Een fantastisch thema waar alle leef-
tijdsgroepen mee aan de slag gaan. 
Zo ook de bevers, die de komende 
weken gaan proberen om met dit 
thema een echt insigne (beverbadge) 
te verdienen. Samen met themafi-
guur Rozemarijn gaan we veel leren 
over voedsel en duurzaamheid. 
Afgelopen zaterdag hadden we de 
vraag: hoe kun je voedsel zo bewaren 

GMK en 2020
Ook voor orkest GMK was het een jaar om niet snel te vergeten. Het was 
namelijk het jubileumjaar van de vereniging. In 1960 werd de Gerwense 
Muziekkapel opgericht, waarna de naam later veranderd is in Gerwens 
Muziekkorps. Sinds een jaar wordt de naam Orkest GMK steeds meer 
gebruikt.

verder gaan naar de concertreis naar 
Bösel in september. Dat zou de eer-
ste concertreis zijn sinds 2012. De 
spaarkas was al gevuld, we hadden 
er ontzettend veel zin in! 
Als grote afsluiter van een prachtig 
jaar, stond een groot reünieconcert 
gepland. Oud-leden konden nog 1 
keer meespelen met het orkest. Er 
zouden oude favorieten worden ge-
speeld, solo’s van weleer, gezellig-
heid zou de basis zijn. Het Klooster 
zou bol staan van de show! Handen 
die klappen, mensen die lachen, 
maar ook ontroering en verwonde-
ring. Een avond, kortom om van te 
genieten en met een grote glimlach 
aan terug te denken. 
Jammer genoeg kon bovenstaande 
dit jaar niet doorgaan. Maarrrr….. 
zodra het weer kan, zitten wij weer 
op het podium. We zullen jullie weer 
entertainen en zorgen dat we de 
mooie concerten weer naar jullie 
brengen.

We repeteren nog steeds in ge-
meenschapshuis D’n Heuvel, in 
groepen. Zo houden we het niveau 
van spelen en zien we elkaar. Het 
fijnste is dat onze hobby niet verlo-
ren gaat. Het doel voor komend jaar 
is het concours in het najaar. En ho-
pelijk nog veel mooie concerten die 
in 2020 niet door konden gaan. 

Voor nu wensen alle leden van het 
GMK jullie een fijne, mooie kerst en 
een gezond en muzikaal 2021.
www.gerwensmuziekkorps.nl

Om te vieren dat het GMK 60 jaar be-
staat, wás het plan om een aantal 
toonaangevende concerten te ge-
ven. Zo hebben we 2020 afgetrapt 
met een prachtig concert in Weense 
stijl. Musicalgroep Kapsones zorgde 
voor luchtige sketches, het Orkest 
speelde prachtige walsen, marsen 
en andere muziek die zo in een con-
cert van André Rieu hadden gepast 
en sopraanzangeres Anja van Enge-
land zong werkelijk de sterren van 
de hemel. De muzikanten hadden 
galakleding aan en de Clemenskerk 
in Nuenen zorgde voor de juiste 
sfeer. Dit concert zette de toon voor 
de rest van het jaar! Tenminste, dat 
was de bedoeling. 

In juni zou er een groot musicalcon-
cert worden gegeven, met professi-
oneel artiest Renée van Wegberg. 
Een heel scala aan musicals zou de 
revue passeren. Typerend voor GMK-
concerten is de aankleding van dit 
soort concerten en het niveau van 
uitvoering van de muziek. Alles was 
al in gang gezet om er een fantasti-
sche avond van te gaan maken. 
Na het musicalconcert zouden we 

Toch in 2021 genieten van 
carnaval met de Nu Efkes Nie 
carnavalkalender
Alexander van der Dussen maakt de Nu Efkes Nie carnavalkalender. Hij 
maakt al een aantal jaren foto’s bij evenementen in Nuenen, denk aan de 
Roze Zaterdag in 2017 en 2018, de kerstconcerten in de Heilige Clemens-
kerk van Mark Elbers, Johnny Rosenberg en Pleun Bierbooms. Maar ook 
heeft hij het Nuenens carnaval meermaals op de gevoelige plaat vastge-
legd. Vanaf 2015 bij Ameezing Carnaval en de Optocht en de laatste twee 
jaar ook bij de Pronkzittingen van Carnavalsvereniging De Dwersklippels.

Nu carnaval 2021 door corona is af-
geblazen, komt Alexander met de 
“De nu efkes nie” kalender. Een 
maandkalender met een foto uit zijn 
archief van carnavalsfoto’s bij iedere 
week. Hij hoopt dat mensen op deze 
manier toch nog enigszins zullen ge-
nieten van carnaval. Bij minimaal 50 
aanmeldingen zal de kalender ook 
echt uitgebracht worden. 
Het bedrag voor de kalender is € 7,50 
maar als je nu een exemplaar reser-
veert, kost de kalender maar € 6,50. 
Deze actie geldt tot 25 december 
2020. Bij een oplage van 50 gereser-
veerde kalenders zal de productie 
worden gestart.
Geïnteresseerden kunnen zich mel-
den op de volgende manieren: door 
een mailtje te sturen naar carnaval@
awld.nl, via zijn website https://awld.
nl/nu-efkes-nie-carnavalskalender of 
op zijn Facebookpagina https://
www.facebook.com/alexander.van-
derdussen.1/

Abby:    
nieuwe inwoner  
in onze gemeente
De geboorten van nieuwe inwoners in 
onze gemeente worden soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen. Rond de Linde kreeg 
weer berichtgeving binnen over een 
nieuwe inwoner in Nuenen c.a..

Abby is geboren op 11 december en 
is de dochter van Eilish Heijneman 
en Adriaan van Drunen. Het bord is 
overigens door mama zelf gemaakt

Abby, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl. Naam en 
adres doorgeven mag ook, dan stu-
ren wij een fotograaf op pad. 

Bedankt namens    
verpleeghuis Akkers
Met gemengde gevoelens kijken wij terug op 2020 maar glijden vol goe-
de moed 2021 in. Voordat we dat doen willen we de inwoners van Nue-
nen, Nederwetten, Gerwen en ver daarbuiten bedanken voor alle warme 
aandacht in coronatijd.

is nog een spannend gebeuren in ja-
nuari. We gaan als team Akkers onze 
uiterste best doen om de verhuizing 
voor onze nieuwe bewoners zo pret-
tig mogelijk te laten verlopen. We 
gaan ervoor zorgen dat de Akkers 
voor deze bewoners zo snel mogelijk 
een thuis wordt met leuke clubs, acti-
viteiten en warme zorg .

Wij wensen iedereen prettige feest-
dagen en een gezond 2021!

Scholen, bedrijven, middenstand, 
vrijwilligers, familie, mantelzorgers, 
gemeente, Vrienden van de Akkers 
…….. iedereen bedankt! Voor bewo-
ners, bezoekers en personeel van de 
Akkers en Jo van Dijkhof was dit een 
enorme steun in onze rug.

We hebben een bewogen jaar achter 
de rug maar zien vol vertrouwen 
2021 tegemoet. De verhuizing van 
bewoners van Ekelhof naar de Akkers 

Atelier Nuenen  
bedankt    
de Rabobank
Alweer 11 jaar vormen meer dan 60 
mensen uit Nuenen en de regio een 
enthousiast schilderscollectief bin-
nen ons dorp. De groep is gehuis-
vest in het schoolgebouw van voor-
heen De Nieuwe Linde aan de 
Vrouwkensakker. Het collectief 
draait zonder subsidie van de ge-
meente, probeert haar eigen ‘schil-
dersbroek’ op te houden. Dat lukt re-
delijk, maar wat extra inkomen is na-
tuurlijk meer dan welkom.

Daarom heeft de vereniging gretig 
gebruik gemaakt van de mooie kans 
die de Rabobank bood om de ver-
enigingskas te spekken door middel 
van de Rabo Clubsupport Actie. Het 
leverde een bedrag op van bijna 
€600,-. 

Rabobank, dankjewel. We waarde-
ren jullie financiële steun. En natuur-
lijk hartelijk dank aan de stemmers 
op onze schildersgroep.
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EVERT TEBAK,
keurslager

EVERT VERT TTEBAK,

Kerst in coronatijd bij 
Parkstraat 12b Nuenen

Telefoon 040 - 284 23 11
info@tebak.keurslager.nl
www.tebak.keurslager.nl

Kerst in coronatijd bij 

Beste iedereen

In deze rare en moeilijke tijd voor veel mensen zijn we dankbaar dat wij als Keurslager open mogen blijven 
en klanten mogen ontvangen. We beseffen ons dat we in een bevoorrechte positie zitten. We hadden het 
onze collega ondernemers allemaal zo gegund. Wij zijn gezegend met enthousiast en bevlogen personeel, 
en gelukkig zijn we allemaal gezond. We doen ons uiterste best om het voor zowel ons team als voor de 
klant zo veilig mogelijk te regelen. Dat is een uitdaging maar tot nu toe gaat dat goed. Het zal een drukke 
tijd worden. We gaan er met positief gemoed in en gaan er met zijn allen het beste van maken. We wensen 
iedereen succes met de boodschappen. Denk vooruit, haal al in huis wat je goed kan bewaren. En in de 
wachtrij…Maak een praatje of zing een liedje. Zo houden we de sfeer erin! 

Hopelijk tot ziens de komende weken bij Keurslagerij Tebak

Vertrouwd en uit eigen keuken!

4 Runder Hamburgers 
+ 500 gr. Gehakt  ................. 8,45
Filet Americain
.......................................................... 150 gram 2,10
Gekruid
Runder Reepjes ..500 gram 8,95
Crunchy Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,95
Kipfi let Blokjes
.......................................................... 500 gram 5,95
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”  .............................per stuk 1,50

KOOPJE

SPECIA
L

KOOPJE

GEMAK

AANBIEDINGEN WEEK 51

SUPER
ZACHT

Vertrouwd 
“Uit eigen keuken”

We gaan er wel iets moois 
(lekkers) van maken!Voorgerechten:

Carpaccio van Runderhaas
Vitello Tonato met tonijnsaus
Diverse soorten soep
Wild Patés

Ook alles voor gourmet
Exclusief: 4 jaar oude Pata Negra

Hele kalkoenen
Ook gevuld

Alle soorten wild
Iedere dag vers geleverd

Heerlijk Runds-/Kalfsvlees 
Van eigen uitsnijderij

Exclusief: Waygu Ribeye & Entrecote

Wij hebben diverse 
vleeswaren uit eigen 
keuken voor een 
heerlijk ontbijt, ook 
voor u geselecteerde 
specials uit Spanje, 
Italië en Duitsland.

16 soorten Salades 
uit eigen keuken
8 soorten Paté

Hazenpeper
kant en klaar 

uit eigen keuken
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