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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

Brammetje, 
dé comedy-
serie voor de 
hele familie!

Bijna Thuis Huis 
functioneert 
ook tijdens de 
coronacrisis

Jeroen Vermaas 
verlengt en gaat 
vol ambitie voor 
7e seizoen

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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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

Met Oud & Nieuw (week 53) 
verschijnt Rond de Linde 

 gewoon op woensdag 30 dec.
en donderdag 31 december.
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Nieuwjaarsgala wordt eenmalig ‘Avond van de Nuenense Ondernemer’

OCN steunt Nuenense horeca en doneert 
kerstdiners via Voedselbank
Covid-19 raakt ook Ondernemers Contact Nuenen (OCN); als gevolg van 
de Coronamaatregelen is door het bestuur besloten om het traditionele 
Nieuwjaarsgala op de eerste maandag van januari niet door te laten 
gaan. Maar het OCN zou OCN niet zijn als zij niet alsnog haar leden op be-
tekenisvolle wijze een leuke avond gaat bezorgen. 

Voorbereiding bij de voedselbank

Eindejaars oliebollenactie  
gezamenlijke horeca Nuenen
De horecabedrijven in Nuenen vechten voor hun bestaan. Dwèrs tegen 
de stroom in - zoals het ons dorp betaamt - en vooral sámen! Na al veel 
mooie initiatieven, hebben ze nu wederom een geweldige actie: op 30 en 
31 december kun je oliebollen bij hen kopen. En niet zomaar een oliebol, 
maar de ‘allerlekkerste enige echte luxe horeca oliebol mét of zonder 
krenten’!

nen zetten. En ook in de toekomst 
het kloppend hart van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten te zijn.

Deelnemende bedrijven 
aan de oliebollenactie zijn: 
Restaurant Olio, Restaurant De 3 Ge-
broeders, De Watermolen van Opwet-
ten, Restaurant d’n Kleine Dommel, 
Café Ons Dorp, Café René, Restaurant 
Bravoy, Restaurant Comigo, Hotel Au-
berge Vincent, Café Schafrath, Restau-
rant Tweede Thuis Nuenen, Lunchcafé 
Janssen, Restaurant Yellow Rabbit, Res-
taurant Parkstreet BBQ&Grill en Brasse-
rie/Café De Kruik in Nederwetten.

Namens de horeca dank aan Jumbo 
Ton Grimberg voor de medewerking 
en locatie, Black & Colors voor het 
drukwerk, Verbakel Party & More en 
Lucas Kuijper van Marketing en IT-be-
drijf Egenix.nl uit Eindhoven voor het 
geheel belangeloos maken van de 
website www.horecabol.nl

De horecabollen zijn verkrijgbaar per 
5 stuks à € 6,00 of per 10 stuks à 
€ 10,00 Je kunt deze overheerlijke 
oliebollen vooraf bestellen tot en 
met 28 december 18.00 uur via de 
website www.horecabol.nl.

Afhaalpunten oliebollen
Gereserveerde bestellingen zijn op 
30 en 31 december af te halen op een 
van de volgende afhaalpunten:
De 3 Gebroeders in Gerwen, De Kruik 
in Nederwetten en De Watermolen 
van Opwetten en Comigo in Nuenen. 

En bestel je voor meer dan € 50,00? 
Dan worden je overheerlijke Horeca 
Oliebollen op 30 en 31 december 
eventueel zelfs thuis of op je bedrijf 
bezorgd!

Spontaan kopen is ook mogelijk
Op 30 en 31 december staat tussen 
09.00 uur en 16.00 uur de horeca voor 
de Jumbo Ton Grimberg, bij restau-
rant Parkstreet BBQ&Grill (t.o. AH), 
restaurant Bravoy en bij restaurant 
Comigo. Hier geldt uiteraard, zolang 
de voorraad strekt.

Nuenen bedankt
De horecabedrijven hebben dit moei-
lijke jaar veel hartverwarmende steun 
uit alle hoeken van Nuenen mogen 
ontvangen. Daarvoor willen ze alle 
Nuenenaren heel hartelijk bedanken 
en langs deze weg een gezond en 
voorspoedig 2021 wensen.

Wees loyaal, royaal 
en bestel allemaal
Met deze ludieke horecabollenactie 
wil de Nuenense horeca als één bran-
che positiviteit, saamhorigheid en 
kracht uitstralen en laten zien dat ze 
er met elkaar helemaal voor gaan om 
hun mooie bedrijven voort te kun-

In memoriam 

Charles van Engelen
Door Mariët Jonkhout

Dinsdagmorgen 22 december hebben we van hem afscheid genomen, 
van Nuenenaar in hart en nieren Charles van Engelen, die na een kort 
ziekbed op tachtigjarige leeftijd overleed. Klokslag 10 uur reed de rouw-
auto, met daarin het sto� elijk overschot van Charles en gevolgd door zijn 
familie, het terrein van voetbalclub RKSV Nuenen op. 

Avond van 
de Nuenense Ondernemer
Een bijzonder jaar vraagt om een 
aangepaste doelstelling en creatieve 
aanpak. En die heeft het OCN gevon-
den met de Avond van de Nuenense 
ondernemer. Een avond die volledig 
anders wordt dan voorheen, maar 
dat is tegenwoordig volkomen nor-
maal. Samen met cabaretier Marcel 
Stevens zal het OCN haar leden op 
maandag 4 januari 2021 van 19.30 
tot 22.00 uur zowel een culinaire als 

Sinds jaar en dag wordt tijdens het 
Nieuwjaarsgala de ‘Ondernemer van 
het Jaar’ uitgeroepen én sinds 2017 
ook het ‘Young Business Talent’ van 
Nuenen. In de huidige omstandighe-
den vonden het bestuur en de com-
missies van beide verkiezingen het 
niet gepast om deze verkiezingen 
door te laten gaan. Voor veel onder-
nemers is het een zware periode en 
vanwege de maatregelen is het ook 
niet mogelijk om de winnaars nu dat 
feestelijke podium te bieden zoals 
gebruikelijk is bij het OCN. 

Juist in deze tijd is het voor onderne-
mers van groot belang om samen te 
werken aan creatieve oplossingen. 
Het OCN heeft als doel om Nuenense 
ondernemers samen te brengen en 
verbinden, maar hoe kunnen de Nue-
nense ondernemers in deze tijd sa-
men zijn en tegelijkertijd iets voor el-
kaar betekenen?

een vermakelijke avond bezorgen. 
De leden en hun introducées hoeven 
er dit jaar de deur niet voor uit; het 
kostuum kan gewoon in de kast blij-
ven hangen. 

Steun horeca en dorpsgenoten
Het diner tijdens deze avond wordt 
verzorgd door Restaurant The Yellow 
Rabbit en De Collse Hoeve. Met deel-
name bezorgen de leden ook andere 
Nuenenaren een fijne kerst: voor ie-
dere inschrijving doneert het OCN 
via de Voedselbank een kerstdiner 
aan een dorpsgenoot met een inko-

Daar wachtte hem een groots eerbe-
toon door vele tientallen clubleden 
en andere belangstellenden die 
Charles een laatste groet brachten 
met een erehaag en een luid applaus.
Charles hoorde al vele jaren min of 
meer tot het vaste meubilair van de 

voetbalclub. Hij was er zowel erelid 
als erevoorzitter en kwam vrijwel da-
gelijks kijken hoe alles reilde en zeil-
de bij zijn clubke. Hij kwam altijd op 
de fiets en schroomde niet zijn posi-
tief kritische mening te geven als iets 
niet helemaal verliep, zoals hij het 
voor ogen had. Naast actief te zijn 
voor RKSV Nuenen was hij mede-
oprichter en jarenlang voorzitter van 
de BOSN (Beheer en Onderhoud 
Sportaccommodaties Nuenen c.a.) 
en politiek actief binnen W70. Voor al 
zijn inspanningen werd hij in 2010 
onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
Staande op de parkeerplaats werd 
het meteen duidelijk; Charles zal met 
node gemist worden en het zal erg 
wennen zijn hem niet meer het ter-
rein op te zien komen of zijn inbreng 
te horen op allerlei gebied. Charles 
dank je wel voor wie je was en voor 
wat je voor velen van ons betekend 
hebt.
Van Charles is in besloten kring af-
scheid genomen.

men onder het sociaal minimum. De-
ze kerstdiners worden geleverd door 
De Keuken van Elise en Restaurant 
De 3 gebroeders. 

Aanmelden
De uitnodiging voor deze avond is op 
10 december jl. per e-mail naar alle 
OCN-leden gestuurd. Bent u lid van 
het OCN en heeft u de uitnodiging 
niet ontvangen? Laat het meteen we-
ten aan het secretariaat via: ocn@
vnoncwbrabantzeeland.nl zodat zij u 
deze alsnog toe kunnen sturen. 

Jocanto bakt 
oliebollen!
Ook deze week kunt u nog oliebol-
len voor oudjaar bestellen bij Jon-
gerenkoor Jocanto! De leden kij-
ken er naar uit om weer te gaan 
bakken voor u! 

U kunt zowel naturel als rozijnen 
oliebollen bestellen. De naturel olie-
bollen kosten € 0,70 per stuk en de 
rozijnen € 0,80 per stuk. Bestelt u er 
10, dan krijgt u de 11e gratis! Bestel-
len kan door te mailen naar oliebol-
len@jocanto.nl onder vermelding 
van uw naam, welke soort(en) olie-
bollen u wilt bestellen en hoeveel.

De oliebollen liggen op 31 decem-
ber voor u klaar. Vanwege corona 
bakt Jocanto op verschillende loca-
ties en werkt zij met tijdsvakken 
waarin u de oliebollen kunt komen 
ophalen. U wordt hierover per mail 
geïnformeerd. Afrekenen doet u bij 
het afhalen via mobiel betalen of ge-
past contant. Bestellen kan tot 28 
december, daarna geldt Op = Op. 
Vragen kunt u via bovenstaand e-
mailadres stellen. 
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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:

Na de feestdagen mag de hele kerstboom 
in één van de 14 permanente groenbakken 
in de wijken of u snoeit de takken klein voor 
in de GFT+e container en u gooit dan alleen 
de kluit en stam in de groenbak. De 
kerstboom kunt u ook gratis kwijt op de 
milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
JAARWISSELING 2020-2021
Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en 
bij hulpverleners erg hoog. Om te voorkomen dat die rond 
de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terug-
kerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabi-
net besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen 
vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook 
niet verkocht of vervoerd worden.

Vuurwerkverbod
Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van 
vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op 
het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk 
afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knal-
erwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar 
te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. 
Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op 
www.rijksoverheid.nl Ook carbid schieten is in Nuenen 
verboden tijdens de jaarwisseling.

Stra� en afsteken verboden vuurwerk
Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) 
handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan 
deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad 
krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstra� en leest u 
op www.rijksoverheid.nl 

Meld vuurwerk(overlast) bij de politie
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken of vermoedt 
u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? 
Bel dan de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Meld vernielingen
Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken 
van vuurwerk of ziet u vernielingen in uw omgeving? Meld 
dit dan via 112. Als de daders al weg zijn, kunt u de vernie-
lingen melden door te bellen met de politie: 0900-8844.

Welke maatregelen neemt de gemeente?
In onze gemeente worden jaarlijks fysieke maatregelen 
getro� en om schade en vernielingen van zwaar vuurwerk 
te voorkomen:
• We sluiten de ondergrondse afvalcontainers.
• In de weken voor de jaarwisseling worden afvalbakken 

voorzien van een afdichtingsklep of ze worden verwij-
derd. Dat geldt ook voor alle andere containers die we 
in Nuenen hebben, denk aan textiel en papier.

• Verwijdering van de klep of terugplaatsing van de af-
valbakken vindt begin januari 2021 plaats.

Wat kunt u als inwoner doen?
Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook 
helpen om de schade te beperken:
• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is.
• Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier wor-

den afgevoerd. 
• Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te be-
perken:
• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, denk 

aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc.
• Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de 

jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het 
bereik van anderen.

ONLINE OUDERAVOND 26 JANUARI 2021

De milieustraat is gesloten tijdens de kerstdagen op vrijdag 
25 en zaterdag 26 december en op nieuwjaarsdag vrijdag 
1 januari.

Extra veiligheidsmaatregelen 
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Maximaal 8 voertuigen 
tegelijkertijd op het terrein. Maximaal 2 personen per 
voertuig. Beheerder kan naar eigen inzicht minder voer-
tuigen toelaten. Medewerkers helpen niet mee met lossen. 
Instructies van beheerder dienen opgevolgd te worden. 
Ben geduldig en begripvol voor de medewerkers en voor 
elkaar!

DIGITALE NIEUWJAARSBIJ-
EENKOMST & AFTRAP NUENEN 
GERWEN NEDERWETTEN 200!

Op 1 januari 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 200 jaar. Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen we helaas geen traditionele fysieke nieuwjaars-
bijeenkomst organiseren. Om het jaar toch feestelijk te 
beginnen, vindt op vrijdag 1 januari 2021 om 16:00 uur een 
digitale nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit online evene-
ment wordt via internet uitgezonden en is na afl oop ook 
terug te kijken via www.nuenen.nl/2021.

Programma
Om 16.00 uur start de nieuwjaarsspeech van burgemees-
ter Maarten Houben. Vervolgens vertelt Cor Molenaar 
(voorzitter stichting NGN200) over de festiviteiten rond 
het 200 jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Daarna kunt u deelnemen aan een interactieve online 
sessie met onder meer nieuwjaarsgroeten van diverse 
Nuenense verenigingen, clubs en andere bekende Nue-
nenaren.

Wij nodigen alle Nuenense inwoners, ondernemers, ver-
enigingen en andere geïnteresseerden uit voor onze digi-
tale nieuwjaarsbijeenkomst. Graag zien we u online op 
vrijdag 1 januari 2021 om 16.00 uur!

GRATIS MONDKAPJE
Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes is vanaf 
1 december 2020 verplicht. De gemeente Nuenen vindt 
het belangrijk dat iedereen zich aan de coronamaatrege-
len houdt. Om de veiligheid van onze inwoners te waar-
borgen bieden wij als service op drie plekken in de ge-
meente (receptie gemeentehuis, balie CMD, kringloop-
winkel het Goed) gratis wegwerp mondkapjes aan. Zolang 
de voorraad strekt wordt per persoon één gratis wegwerp 
mondkapje verstrekt.

NUENEN GAAT VOOR RECORD
De Regeling Reductie Energie wordt in Nuenen uitgevoerd 
door Winst uit je woning.
Woningeigenaren kunnen maximaal € 70 euro aan kleine 
energiebesparende maatregelen besteden. De actie loopt 
nog tot 30 maart 2021 en inmiddels zijn al bijna 1600 vou-
chers verzilvert. Het beschikbare budget is meer dan ge-
halveerd en het gaat snel omlaag. Nu kan ik schrijven dat 
OP=OP gaat gelden. Pak de brief er nog eens bij en on-
derzoek eens welke maatregelen in je woning nuttig zijn. 
Of verras jezelf met een energie box? Bon kwijt of niet 
gehad? Meld het op Https://winstuitjewoning.nl/waarde-
bon-opvragen/ .
We wensen iedereen fi jne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar en hopen snel dat het totaalbedrag 0 is. Dan 
zetten we landelijk een record.

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

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.

MILIEUSTRAAT TIJDENS 
FEESTDAGEN
Openingstijden
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.

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN
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:

Na de feestdagen mag de hele kerstboom 
in één van de 14 permanente groenbakken 
in de wijken of u snoeit de takken klein voor 
in de GFT+e container en u gooit dan alleen 
de kluit en stam in de groenbak. De 
kerstboom kunt u ook gratis kwijt op de 
milieustraat. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
JAARWISSELING 2020-2021
Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en 
bij hulpverleners erg hoog. Om te voorkomen dat die rond 
de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terug-
kerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabi-
net besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen 
vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook 
niet verkocht of vervoerd worden.

Vuurwerkverbod
Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van 
vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op 
het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk 
afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knal-
erwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar 
te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. 
Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op 
www.rijksoverheid.nl Ook carbid schieten is in Nuenen 
verboden tijdens de jaarwisseling.

Stra� en afsteken verboden vuurwerk
Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) 
handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan 
deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad 
krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstra� en leest u 
op www.rijksoverheid.nl 

Meld vuurwerk(overlast) bij de politie
Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken of vermoedt 
u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? 
Bel dan de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Meld vernielingen
Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken 
van vuurwerk of ziet u vernielingen in uw omgeving? Meld 
dit dan via 112. Als de daders al weg zijn, kunt u de vernie-
lingen melden door te bellen met de politie: 0900-8844.

Welke maatregelen neemt de gemeente?
In onze gemeente worden jaarlijks fysieke maatregelen 
getro� en om schade en vernielingen van zwaar vuurwerk 
te voorkomen:
• We sluiten de ondergrondse afvalcontainers.
• In de weken voor de jaarwisseling worden afvalbakken 

voorzien van een afdichtingsklep of ze worden verwij-
derd. Dat geldt ook voor alle andere containers die we 
in Nuenen hebben, denk aan textiel en papier.

• Verwijdering van de klep of terugplaatsing van de af-
valbakken vindt begin januari 2021 plaats.

Wat kunt u als inwoner doen?
Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook 
helpen om de schade te beperken:
• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is.
• Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier wor-

den afgevoerd. 
• Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te be-
perken:
• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, denk 

aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc.
• Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de 

jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het 
bereik van anderen.

De milieustraat is gesloten tijdens de kerstdagen op vrijdag 
25 en zaterdag 26 december en op nieuwjaarsdag vrijdag 
1 januari.

Extra veiligheidsmaatregelen 
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Maximaal 8 voertuigen 
tegelijkertijd op het terrein. Maximaal 2 personen per 
voertuig. Beheerder kan naar eigen inzicht minder voer-
tuigen toelaten. Medewerkers helpen niet mee met lossen. 
Instructies van beheerder dienen opgevolgd te worden. 
Ben geduldig en begripvol voor de medewerkers en voor 
elkaar!

DIGITALE NIEUWJAARSBIJ-
EENKOMST & AFTRAP NUENEN 
GERWEN NEDERWETTEN 200!

Op 1 januari 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 200 jaar. Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen we helaas geen traditionele fysieke nieuwjaars-
bijeenkomst organiseren. Om het jaar toch feestelijk te 
beginnen, vindt op vrijdag 1 januari 2021 om 16:00 uur een 
digitale nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Dit online evene-
ment wordt via internet uitgezonden en is na afl oop ook 
terug te kijken via www.nuenen.nl/2021.

Programma
Om 16.00 uur start de nieuwjaarsspeech van burgemees-
ter Maarten Houben. Vervolgens vertelt Cor Molenaar 
(voorzitter stichting NGN200) over de festiviteiten rond 
het 200 jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Daarna kunt u deelnemen aan een interactieve online 
sessie met onder meer nieuwjaarsgroeten van diverse 
Nuenense verenigingen, clubs en andere bekende Nue-
nenaren.

Wij nodigen alle Nuenense inwoners, ondernemers, ver-
enigingen en andere geïnteresseerden uit voor onze digi-
tale nieuwjaarsbijeenkomst. Graag zien we u online op 
vrijdag 1 januari 2021 om 16.00 uur!

GRATIS MONDKAPJE
Het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes is vanaf 
1 december 2020 verplicht. De gemeente Nuenen vindt 
het belangrijk dat iedereen zich aan de coronamaatrege-
len houdt. Om de veiligheid van onze inwoners te waar-
borgen bieden wij als service op drie plekken in de ge-
meente (receptie gemeentehuis, balie CMD, kringloop-
winkel het Goed) gratis wegwerp mondkapjes aan. Zolang 
de voorraad strekt wordt per persoon één gratis wegwerp 
mondkapje verstrekt.

NUENEN GAAT VOOR RECORD
De Regeling Reductie Energie wordt in Nuenen uitgevoerd 
door Winst uit je woning.
Woningeigenaren kunnen maximaal € 70 euro aan kleine 
energiebesparende maatregelen besteden. De actie loopt 
nog tot 30 maart 2021 en inmiddels zijn al bijna 1600 vou-
chers verzilvert. Het beschikbare budget is meer dan ge-
halveerd en het gaat snel omlaag. Nu kan ik schrijven dat 
OP=OP gaat gelden. Pak de brief er nog eens bij en on-
derzoek eens welke maatregelen in je woning nuttig zijn. 
Of verras jezelf met een energie box? Bon kwijt of niet 
gehad? Meld het op Https://winstuitjewoning.nl/waarde-
bon-opvragen/ .
We wensen iedereen fi jne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar en hopen snel dat het totaalbedrag 0 is. Dan 
zetten we landelijk een record.

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

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.

MILIEUSTRAAT TIJDENS 
FEESTDAGEN
Openingstijden
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.
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad
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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 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Goed om te weten is dat het eigen risico in 2021 ongewijzigd blijft en € 385,- 
bedraagt. In het nieuwe jaar kunt u uiteraard ook bij ons terecht voor een 
kosteloos intakegesprek of controle afspraak zoals u van ons gewend bent.

Wilt u meer informatie of advies? 
Neem gerust contact met ons op. Op dit moment werken wij alleen op afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op 040-7802232 en via info@tppnuenen.nl. U kunt ook een 
afspraak maken via onze website www.tppnuenen.nl.

Nu 2020 op zijn eind loopt wensen wij u alvast hele fi jne feestdagen en het 
allerbeste voor het nieuwe jaar. Ook in 2021 staat ons team uiteraard voor u klaar 
om u van de best mogelijke zorg op het gebied van uw gebitsprothese te voorzien. 
Om dit te bereiken bieden wij eerlijk en deskundig advies in een plezierige 
omgeving met onze tandprotheticus Jeroen Kuijpers als vertrouwd gezicht. 
Het resultaat; een goed passende, esthetische prothese van hoge kwaliteit. 

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

info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl

Wij staan voor u klaar

Team TPP Nuenen 
vlnr; Jeroen, Eline en Rob

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Wij zijn weer open
www.frituurvanhoof.nl

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten 
van 23 t/m 31 december  

Op nieuwjaarsdag zijn wij weer geopend vanaf 15.30 uur

Wij wensen iedereen hele fi jne feestdagen  

www.frituurvanhoof.nl

BEDANKT EN 
EEN GOED & GEZOND 2021

GEMCO Industries BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son
EW Facility Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
NASEC B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
Stichting Oud Prinsen Goede Doelen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
SpartnerS Organisatieadvies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
ZANDENBOUW BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarle-Rixtel
Buchernhornen BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven
LAVANS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helmond
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck . . . . . . . . . . . . Nuenen
Bosch & van Oers Bouwkundigen  . . . . . . . . . . . .Heeswijk Dinther

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

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!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

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



ROND DE LINDE week 52 Donderdag 24 december 2020

Dorpsraad Lieshout

Waarom heeft Lieshout een 
grotere supermarkt nodig?
Dorpsraad Lieshout wil zich graag bezig houden met ‘het proces’ en ‘het 
verbinden van de partijen’. Dat doen ze door vragen die er in het dorp le-
ven te adresseren en in dit geval van de juiste achtergrond informatie te 
voorzien. Een veelgehoorde vraag met betrekking tot het ‘Heuvelplan’ is 
“waarom moeten we een grotere supermarkt hebben in Lieshout?”. Om 
dat inzichtelijk te krijgen is Dorpsraad Lieshout op onderzoek uit gegaan 
en in gesprek getreden met de eigenaar van de huidige supermarkt, Al-
bert van de Bogaard.

willen aanbieden”. “Hierdoor moeten 
er keuzes gemaakt worden in het 
mogelijke assortiment of is de aan-
wezige voorraad van een enkel pro-
duct in de winkel laag: het ontbreekt 
gewoon aan ruimte” vult hij aan. “Ge-
volg is dat er hierdoor vaker en meer 
moet worden bijgevuld, waardoor de 
gangen extra vol staan met vakken-
vullers en producten”. En, zo sluit hij 
af “er is nu écht te weinig ruimte voor 
lokale producten of ander aanvul-
lend assortiment (bijv. biologisch) 
wat we willen aanbieden: de klant 
verlangt ook een groter assortiment”.

Omzetontwikkeling
Door de komst van de Jumbo locatie 
in Beek en Donk leek het er op dat de 
locatie in Lieshout ontlast zou wor-
den waardoor er weer wat ‘ruimte’ 
komt. Hoewel de locatie in Beek en 
Donk erg goed loopt is er nog steeds 
een groei te zien in Lieshout. Deels 
komt dit door corona waardoor er 
meer gekocht wordt in de super-
markten. Albert geeft desgevraagd 
aan dat “het moeilijk is te bepalen 
wat de cijfers zouden zijn zonder co-
rona”. Op basis van de verwachtings-
cijfers van de Rabobank wordt op 
langere termijn een omzetgroei ver-
wacht van 2% in de supermarktbran-
che. Hierbij komt de concurrentie 

Uitgangspunten
Er worden nogal wat verhalen verteld 
in Lieshout over de grootte van de 
supermarkt. Daarom is het onder-
zoek gestart met wat cijfers die af-
komstig zijn van de gemeente Laar-
beek. De huidige locatie heeft een 
bruto oppervlakte van 1.250 m2 
waarvan 940 m2 winkel oppervlakte 
is. Op de (mogelijke) nieuwe locatie 
in het heuvelplan is er sprake van een 
pand van 1.600 m2 bestemd voor de 
verplaatste supermarkt, waarvan 
1.150 m2 winkeloppervlakte. Het ge-
plande pand is dus zo’n 350 m2 gro-
ter, waarvan 210 m2 winkelopper-
vlakte. Dat wil zeggen: 22 tot 28% 
groter ten opzichte van het huidige 
pand.

Motivatie van de ondernemer
“Waarom is deze ruimte nodig? En, 
wat is er mis met de huidige locatie?” 
vroegen we aan de huidige eigenaar 
van de supermarkt in Lieshout. “Op 
de huidige locatie kan niet verder 
worden uitgebreid omdat dit dan ten 
koste gaat van het aantal parkeer-
plaatsen en daar is nu al een tekort 
aan” laat Albert weten. “Op de huidi-
ge locatie groeit de Jumbo uit zijn 
jasje” vervolgd hij. “Er zijn nu te smalle 
gangen en de totale schapruimte is 
te klein voor het assortiment dat we 

voornamelijk van ‘online’. Dit seg-
ment is nu 6% van de totale food-
markt en lijkt te groeien. Deze ‘online’ 
ontwikkeling heeft gevolgen voor fy-
sieke winkels. Welke? De verwach-
ting van de Rabobank is dat vooral de 
winkels op de minder goede locaties 
er last van krijgen. Daarnaast wordt 
aangegeven dat er duidelijke trends 
te zien zijn naar meer gemak (kant-
en-klaar maaltijden en take-away 
food), lokale en biologische produc-
ten. Wat dat betreft lijkt meer assorti-
ment in een grotere winkel te passen 
in de trend.

Parkeren
Op parkeergebied is het volgende 
opgediept. Er is, volgens de overheid, 
een parkeernorm van ‘6.8 parkeer-
plaats per 100 m2 vloeroppervlakte’. 
Hierbij wordt uitgegaan van de totale 
vloeroppervlakte. Voor de huidige lo-
catie zou dat betekenen dat er 85 
parkeerplekken nodig zijn, in werke-
lijkheid zijn er nu 54. De cijfers laten 
derhalve zien dat er nu een duidelijk 
parkeertekort is. Voor de nieuwe lo-
catie staan er, zonder de parkeerplek-
ken voor de appartementen, 95 par-
keerplekken ingetekend: dat zou iets 
onder deze norm zijn.

Niet gemiddeld
Is er dan een grotere supermarkt no-
dig in Lieshout? Het antwoord is aan 
de inwoners van Lieshout. Dorpsraad 
Lieshout wil met deze gegevens, via 
hoor- en wederhoor, aangeven waar-
om de behoefte leeft bij de onderne-
mer en de Lieshoutenaren voorzien 
van feiten door middel van cijfers van 
onafhankelijke partijen. En, natuurlijk 
is Lieshout niet het ‘gemiddelde van 
Nederland’ en zijn de cijfers dit wel. 
Is er net als in gemiddeld Nederland 
behoefte aan kant-en-klaar maaltij-
den of lokale producten? Dat kan ie-
dereen zich zelf afvragen. Tenslotte is 
de huidige vestiging in Lieshout vol-
gens ondernemer Albert van den Bo-
gaard ook niet bepaald gemiddeld 
‘de omzet per m2 vloeroppervlak is 
beduidend hoger dan gemiddeld’.

Verbinden
Dorpsraad Lieshout hoopt door de 
informatie een basis te kunnen leg-
gen voor een goede discussie met de 
juiste feiten en gegevens, zodat alle 
partijen over dezelfde uitgangspun-
ten beschikken. Op die wijze hoopt 
zij een bijdrage te leveren aan een 
“goed proces” en de “partijen te ver-
binden”. De ondernemer voegt daar 
nog aan toe dat niet hij, maar de ge-
meente Laarbeek samen met de ont-
wikkelaar en de Jumbo-organisatie 
de supermarkt ontwikkelen en de 
ondernemer zelf de keuze heeft om 
zijn pand te verruilen voor het nieu-
we pand. Maar, als hij dat niet doet de 
Jumbo-organisatie een andere on-
dernemer de locatie gunt; de onder-
nemer zelf heeft derhalve weinig 
keuze. De keuzes worden hier ge-
maakt door de ontwikkelaar, de ge-
meente Laarbeek en de centrale 
Jumbo-organisatie.

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

Heeft Lieshout een grotere supermarkt nodig?

Nieuws van Dorpsraad Gerwen
2020 is bijna achter de rug. Vanwege corona een jaar waarin vrijwel alles 
anders werd. Waarin wij als Dorpsraad bezig zijn geweest met vooral ach-
ter de schermen te werken. 

denkbos tussen de Huikert en Huys-
vendreef (achter het kerkhof) aan te 
leggen. Het doel hiervan is dat parti-
culieren en/of bedrijven uit de ge-
meente Nuenen een gecertificeerde 
boom kunnen kopen/adopteren bij-
voorbeeld ter herinnering aan een 
dierbare, geboorte van een (klein)
kind of een bijzonder jubileum. Het 
bos moet openbaar toegankelijk zijn 
voor iedereen. Het uitgangspunt is 
dat het een natuurlijke plek blijft. 

Aankleding Gerwen 
Qua aankleding willen we het groen 
en de verlichting in 2021 een beetje 
op gaan fleuren. Hiervoor zijn we in 
gesprek met de gemeente. In de eer-
ste helft van 2021 worden veel arma-
turen van de lantaarnpalen vervan-
gen door led verlichting. 
Zoals vorig jaar hebben we ook dit 
jaar weer de kiosk in kerstsferen ge-
bracht. Kinderen van de basisschool, 
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 
hebben de boom mooi versierd met 
hun wensen. Hopelijk kunnen we er 
met zijn allen lang van genieten. 

Wij wensen u allen hele fijne feestda-
gen en een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2021 toe. Dorpsraad 
Gerwen 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

MFA 
In samenwerking met stichting D’n 
Heuvel zijn we weer een stapje dich-
terbij gekomen bij het realiseren van 
de MFA. Wij zijn hier in 2018 mee be-
gonnen omdat we vinden dat Ger-
wen een Multifunctionele Accommo-
datie voor alle leeftijden nodig heeft. 
Een plaats waarbij mensen elkaar 
ontmoeten.

Spelen en bewegen
De gemeente zal in 2021 het project 
spelen en bewegen actief gaan be-
geleiden waarbij wij als inwoners van 
Gerwen gaan bepalen wat er komt 
en waar. 

Bestrijding eikenprocessierups 
100 dorpswerkplaats-nestkastjes voor 
Dorpsraad Gerwen beschikbaar ge-
steld. Het Nuenens gemeentebestuur 
stelde € 750,- beschikbaar voor deze 
actie. Deze mezen nestkastjes zijn op-
gehangen door zowel dorpsraadle-
den als dorpsbewoners. 

Asbestverwijdering 
Tijdens de laatste dorpsraad verga-
dering is er gesproken over asbest-
verwijdering tot 35 m2. Wij zijn voor-
nemens om in de loop van 2021 een 
brief rond te sturen naar alle huis-
houdens in Gerwen. Dit in samen-
werking met de Gemeente Nuenen. 

GerwenZO! en nieuwbouw fase 2 
De nieuwbouwwijk GerwenZO! is ge-
reed. Gerwen heeft er een groot aan-
tal inwoners bij die allen een prachti-
ge energie neutrale woning hebben 
welke tevens gasloos is. Daarmee lo-
pen ze voorop in Nederland wat be-
treft duurzaamheid. De Dorpsraad is 
samen met de gemeente druk bezig 
met ontsluiting en inrichting Kerkak-
kers/nieuwbouwwijk GerwenZO!
 Nieuwbouwfase GerwenZO!2 heeft 
onze volle aandacht. Betaalbare so-
ciale nieuwbouw voor jong en oud is 
daarbij ons uitgangspunt. 

Fietsoversteek Gerwenseweg en 
fietspad Dungense Kant 
In 2021 hopen we u hier meer over te 
kunnen inlichten. 

Gedenkbos 
In samenwerking met de Gemeente 
Nuenen zijn we voornemens een ge-

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

Woningmarkt in beweging

Een goede start voor de starters 
Alweer de laatste column van 2020, zelden hebben we een turbulenter jaar ge-
had. Het eind van het jaar mag dan in zicht zijn, het einde van de coronacrisis is 
dat nog niet. We komen natuurlijk al in sfeer van terugblikken en vooruitkijken, 
maar eigenlijk hebben we daar als makelaars nauwelijks tijd voor. Het blijft on-
verminderd druk! Los van de gebruikelijke verkopen, leidde nu het overheids-
besluit om de overdrachtsbelasting per 1 januari te wijzigen tot extra drukte. 
Voor starters verdwijnt deze helemaal (was 2%), voor beleggers gaat die naar 
8% (was 2 of 6%). Beleggers waren dus in december extra actief - en gehaast - 
op de markt, terwijl sommige starters juist een voorgenomen koop even wil-
den uitstellen. Een behoorlijk hectisch jaareinde dus.

Ik heb het afgelopen jaar meerdere keren de verwachting uitgesproken dat de 
kraptesituatie op de woningmarkt bepalender blijft voor de ontwikkeling van 
het aantal verkopen en de huizenprijzen dan de coronacrisis. Tot nu toe is dat 
ook het geval geweest. Het aantal verkopen bleef weliswaar beperkt als ge-
volg van het geringe aanbod, maar vertoonde toch geen daling. En de prijzen 
stegen onverminderd voort. Het is natuurlijk verleidelijk tegen het einde van 
het jaar de glazen bol op te poetsen en in de toekomst te kijken. Tot nu toe 
konden we zeggen: het hangt ervan af of er een tweede golf komt. Nu weten 

we dat de tweede golf zich nog niet zo makkelijk laat beteu-
gelen. Daardoor kan de schade voor de economie toene-

men. En dat kan uiteraard het aantal woningverkopen 
ook beperken. Aan de positieve kant staat dat de ren-
te superlaag is en dat het ECB-beleid ervoor zorgt dat 
dit voor langere tijd zo blijft.

Laten we in ieder geval de wens uitspreken dat 2021 
een goede start voor de starters op de woningmarkt 

zal opleveren. Misschien dat de beleggers even op hun 
lauweren rusten, waardoor ze meer kansen krijgen, mede 

dankzij de lage rente en de afschaffing van de over-
drachtsbelasting. Maar natuurlijk wens ik iedereen 
een goed jaar toe, waarin zoveel mogelijk woon-
wensen worden vervuld. 

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Gevelbouwer en architect kunnen eindelijk hun prijs  
in ontvangst nemen

Villa S wint Reynaers projectprijs
“Ik ben bijzonder trots op het resultaat en wat we hier gebouwd heb-
ben”. Met die woorden opende architect Bart de Groot van architecten-
bureau Tenback de Groof in september 2019 het introductiefilmpje over 
zijn project. Een jaar later ontving hij samen met gevelbouwer Gruijters 
Aluminium de Reynaers Projectprijs.

aan een goed architectuur doel. Bart 
de Groof koos voor Stichting Home 
Plan. Deze stichting is een kleinscha-
lige ontwikkelingsorganisatie die 
bouwt aan een huis, thuis en toe-
komst voor de allerarmsten in La-
tijns-Amerika en zuidelijk Afrika. In-
middels zijn er al meer dan 4.200 hui-
zen gebouwd voor en met arme fa-
milies.

“Het is mooi dat wij als kleiner archi-
tectenbureau dit podium mogen 
krijgen”aldus Bart de Groof

Waarbij Reynaers al jaren met alle be-
trokkenen een feestelijke uitreiking 
organiseerden, moesten ze in deze 
coronatijd kiezen voor een andere 
opzet: een aparte prijsuitreiking voor 
de gevelbouwer en een voor de ar-
chitect. Anders dan anders, maar ze-
ker niet minder gewaardeerd. Op 18 
november en 7 december ontvingen 
de winnaars hun welverdiende che-
que.

De winnaars
Accountmanager Norbert van Oijen 
overhandigde de cheque aan gevel-
bouwer Chris Gruijters en zijn vrouw 
Nicole. Projectadviseur Mark van Ros-
malen reikte de prijs uit aan architect 
Bart de Groof. Beiden ontvingen een 
cheque ter waarde van € 2.500,00.
Villa S. werd samen met negen ande-
re projecten uit maar liefst 93 inzen-
dingen genomineerd. Na vier stem-
weken stond Villa S met 23,4% van de 
stemmen bovenaan en won zo de 
Reynaers Projectprijs 2019.

Donatie aan het goede doel
Bij de projectprijs hoort inmiddels de 
traditie van het doneren van € 2500,- 

Bart de Groof ontvangt samen met de 
aannemer en opdrachtgever de cheque

Gedichtendag 2021
Hoewel corona het afgelopen jaar 
veel roet in het eten gegooid heeft, 
wil het Dichterscollectief Nuenen 
toch ook in 2021 aandacht besteden 
aan de jaarlijkse gedichtendag. Ui-
teraard noodgedwongen op een an-
dere manier dan in voorgaande ja-
ren.

We nodigen dichters uit mee te doen 
door bij het thema SAMEN een gedicht 
te maken. Een thema dat veel kan los-
maken. Graag ontvangen wij vóór 10 
januari 2021 een gedicht op email-
adres klaas.de.graaff@kpnmail.nl.

Wij maken van de ingezonden ge-
dichten, zoals in voorgaande jaren 
met passende illustraties van Marian-
ne Schellekens een presentatie voor 
YouTube of een ander sociaal medi-
um, zodat iedereen er kennis van kan 
nemen.

Wij verwachten er veel van.

Met de beste wensen 
voor het nieuwe jaar!

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

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

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

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

© 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:

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN
CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Opwek van duurzame energiebronnen per 

uur (realtime) zijn te volgen www.energie-
opwek.nl mooie dag-, maand- en jaarover-
zichten geeft.

• U meer inzicht krijgt wat er nu al gaande is.
• Zonne-energie bijvoorbeeld met 40% in 

2020 groeit t.o.v. 2019.
• Er inmiddels meer dan 1.000.000 Zonne 

installaties zijn in Nederland.
Bron:CBS
Ter inspiratie: www.electricitymap.org

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 15-12-2020 EN 21-12-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 84 Uitbouwen garage en entree 
Laan van Nuenhem 11 Vervangen dakkapel voorzijde
Olen, perceel G99 Plaatsen kroosrekreiniger
  Wilhelminakanaal 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 2 Vervangen kozijnen en houten  
 gevelbekleding
Zuster Winkellaan 8 Starten beroep aan huis en
 verbrede inrit 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. 4 locaties Plaatsen container Dwerse
 winterwandeling 
Vincent van Goghplein Standplaats verlenging 2021
 Zin in Kip

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
18-12-2020 Nuenen c.a. Voorlopige aanwijzing ex  
  artikel 6 Wet voorkeurs- 
  recht gemeenten Land- 
  goed Gulbergen 
16-12-2020 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: 
-mevrouw D. Grelczak, geboren op 29 april 1986
-heer M.M. Wasiewicz, geboren op 19 mei 1966 
-heer F.J.A. Plaghki, geboren op 28 april 1950
-mevrouw L.C.M. van den Boom, geboren op 11 dec. 1949
-heer M. Bijsterbosch, geboren op 16 april 1985
-mevrouw R. Sabani, geboren op 10 maart 1998
-mevrouw E.R. Nalbantova, geboren op 15 nov. 1969 

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

Vraagt u zich ook af hoe het uitgaan er tegen-
woordig aan toe gaat? Uw zoon of dochter is nu 
tussen de 15 en 18 jaar en dat kan betekenen dat 
uw kind zich in het uitgaansleven begeeft of gaat 
begeven. Voor uw kind een spannende tijd, maar 
ook voor u!

Aan de hand van herkenbare sketches door Helder 
theater komen tijdens de online ouderavond de 
volgende onderwerpen aanbod:
>>> Alcohol drinken, heeft het zin om hier afspraken 

over te maken en welke dan?
>>> Welke soorten drugs gebruiken jongeren en hoe 

gevaarlijk zijn ze?
>>> Wat kan ik doen als mijn kind dronken thuis komt?

Halt en Novadic-Kentron geven tussendoor praktische 
tips. Tevens kunt u al uw vragen stellen via de chat. 
Bent u erbij?

DINSDAG 26 JANUARI 2021
VAN 20.00-21.15 UUR

AANMELDEN OP WWW.GGDBZO.NL

ONLINE OUDERAVOND
 HAPPY OUDERS

Bijna Thuis Huis functioneert ook tijdens de coronacrisis

wordt praktisch volledig door de ver-
zekering vergoed. Waar nodig wordt 
professionele zorg verleend door de 
eigen huisarts, de thuiszorg en ande-
re professionele zorgverleners. Zes-
tien uur per dag zijn steeds twee van 
de in totaal 70 vrijwilligers aanwezig 
voor de zo belangrijke basale zorg, 
persoonlijke aandacht, het toevoe-
gen van kwaliteit van leven aan de 
resterende kostbare tijd. De mantel-
zorgers kunnen op deze manier ‘ont-
zorgd’ worden. De nachtzorg wordt 
door de thuiszorgorganisaties ver-
zorgd. Hiertoe hebben Zuidzorg, Ar-
chipel en Savant onderlinge afspra-
ken gemaakt.

Kleinschalig 
Het Bijna Thuis Huis Latesteyn is een 
kleinschalige voorziening bestaande 
uit twee gastenkamers waar pallia-
tief-terminale zorg wordt geboden 
aan ongeneeslijk zieke mensen uit 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Beide kamers zijn ruim en licht en 
van alle gemakken voorzien. De gast 
mag zijn of haar persoonlijke en dier-
bare spullen meenemen, bijvoor-
beeld de eigen fijne stoel of een dier-
baar schilderij. Daarnaast is er een 
gemeenschappelijke ruimte met 
keuken en er is de mogelijkheid voor 
naasten om te overnachten in de lo-
geerruimte. De zorg in Latesteyn 

Het Bijna Thuis Huis Latesteyn aan de Pastoorsmast in Nuenen

Het Bijna Thuis Huis Latesteyn heeft het afgelopen jaar ook tijdens de co-
ronacrisis goed gefunctioneerd. Tijdens de eerste lockdown was Latesteyn 
noodgedwongen gesloten, maar daarna zijn de deuren weer geopend. 
Steeds meer mensen weten van het bestaan van het Bijna Thuis Huis en 
maken gebruik van deze voorziening.

Hotelfunctie voor niet-terminale 
zorgbehoevenden
Het Bijna Thuis Huis wil ook de moge-
lijkheid bieden aan niet-terminale 
chronisch zieken, om ter verlichting 
van de mantelzorg, een week te ko-
men logeren. Door de coronacrisis 
hebben de huisartsen te maken met 
overbelaste mantelzorgers van men-
sen die niet terminaal ziek zijn, maar 
wel 24 uur per dag veel zorg nodig 
hebben. Voor de logeerfunctie staat 
é é n kamer met bed ter beschikking 
voor in principe é é n week. Het sterke 
van het Bijna Thuis Huis Latesteyn is 
de persoonlijke aandacht. Wanneer 
behandeling in een ziekenhuis niet 
meer nodig is en het thuis niet langer 
gaat, wordt kwaliteit van leven toege-
voegd aan de kostbare tijd die rest. 
Samen wordt persoonlijke aandacht 
gegeven in een liefdevolle omgeving 
en dragen eigen, vertrouwde hulpver-
leners en daartoe opgeleide vrijwilli-
gers zorg voor de benodigde hulpver-
lening. Latesteyn hoopt dat er ko-
mend jaar middelen beschikbaar ko-
men voor het salaris voor de coördina-
toren. Het team huisartsen maakt zich 
daar hard voor zodat de nachtzorg 
door de verzekeraars vergoed wordt.

Bijdrage
Bijna Thuis Huis Latesteyn staat open 
voor alle inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten ongeacht achter-
grond en religie. Voor iedereen is het 
mogelijk om, in de laatste fase van het 
leven, er van gebruik te maken. Door 
het Ministerie van Volksgezondheid 
wordt slechts een klein gedeelte van 
de zorgverlening aan Latesteyn ver-
goed. Dit is echter bij lange na niet toe-
reikend. Voor het overgrote deel van 
de inkomsten is het Bijna Thuis Huis af-
hankelijk van giften en donaties.

De Stichting Vrienden van Latesteyn 
(NL66RABO0304071072) helpt hier-
bij door het werven van sponsors en 
donateurs. De stichting heeft een 
ANBI-status. Iedereen die dat wil, kan 
op zijn eigen manier en naar vermo-
gen een steentje bijdragen. Alleen 
met behulp van heel veel vrijwilligers 
en giften is de stichting in staat de ex-
ploitatie van het Bijna Thuis Huis kos-
tendekkend te laten zijn.

Zie ook de website: 
www.vriendenvanlatesteyn.nl
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Lokale Omroep Nuenen   
voortaan via App te volgen!
De Lokale Omroep Nuenen (LON) presenteert deze week zijn nieuwe app. 
De mobiele applicatie waaraan in de voorbije maanden hard gewerkt is, 
heeft de testfase goed doorstaan en is beschikbaar voor de Nuenense in-
woners en andere geïnteresseerden. De app is te vinden en gratis te 
downloaden in Apple Store en Google Play (zoek naar ‘lokale omroep 
nuenen’), of door te scannen op de QR-code. 

Facebook en Instagram. Er is plaats 
voor maar liefst vier webcams, waar-
mee bijvoorbeeld sport- of andere 
evenementen te volgen zijn. Tot slot 
kan elke gebruiker van de app de ei-
gen nieuwstips, foto’s of video’s up-
loaden.

De app werkt al perfect maar moet in 
de komende tijd nog verder worden 
ingevuld. In verband met de grote 
behoefte aan communicatie als ge-
volg van de Coronacrisis is besloten 
de app nu alvast te activeren. 

De geplande uitzendingen van on-
der meer de kerstviering in de Cle-
menskerk, waarover reeds eerder be-
richtgeving heeft plaatsgevonden, 
zullen al via de app te volgen zijn. 

Eenmaal op de mobiele telefoon of 
iPad geïnstalleerd, zijn de TV uitzen-
dingen van de LON rechtstreeks te 
volgen. Ook is er direct toegang tot 
internetsite en de multimediakana-
len van de LON, zoals YouTube, 

Eerste aflevering zaterdag 26 december 18.00 uur

Brammetje, dé comedyserie 
voor de hele familie!
Door Nannie van den Eijnden

Bas Schuts presenteert deze week de eerste aflevering van zijn zesdelige 
comedyserie ‘Brammetje’. “Ik heb altijd al een sitcom willen maken, een si-
tuation comedy. Dat is een komedie met een vaste groep personages in 
een alledaagse omgeving. Door het toeval en de vreemde eigenschappen 
van de karakters ontstaan komische situaties, die heel herkenbaar zijn 
voor het publiek”, legt Bas uit.

appartement en zelf een goede basis 
wilde leggen. Met hulp van diverse 
mensen is het decor opgebouwd in 
een loods op Eeneind met drie ver-
schillende interieurs. Ik heb zelf veel 
geschilderd en de meubels en ande-
re spullen heb ik bij kringloopwaren-
huis ‘Het Goed’ gehaald”, vertelt Bas.

Humor
Jong en oud hebben aan de produc-
tie meegewerkt, van een baby van 
een paar maanden tot zijn eigen oma 
van 91. “Mensen herkennen zich erin, 
vooral in het komische van alledaag-
se dingen. Ik hou van eenvoudige hu-
mor en vind het leuk om een serie te 

Hij heeft alles zelf gedaan; schrijven, 
filmen, monteren, productie, spon-
sorwerving en promotie. Bas werkt al 
acht jaar bij Lokale Omroep Nuenen 
en is oproepkracht bij Studio040. 
Daarnaast heeft dit aanstormend ta-
lent van 23 jaar zijn eigen bedrijf: 84S 
videoproducties. De cijfers spreek je 
los uit en met wat verbeelding kun je 
in 84S zijn voornaam herkennen. 
“Schrijven doe ik al heel lang”, ver-
volgt Bas. “Op een gegeven moment 
had ik zes afleveringen klaar. Stap 
voor stap ben ik begonnen met het 
vormgeven van mijn concept en het 
waarborgen van continuïteit. Ik had 
een idee, maar er was nog niets. Ik 
ben met mijn verhaal op mensen af-
gestapt en ze hebben me geloofd en 
vertrouwen gegeven. Iedereen heeft 
vrijwillig meegedaan. Ik ben blij en 
dankbaar dat ze dat hebben gedaan. 
Zo kwam een eerste draaidag tot 
stand bij een bedrijf in Eindhoven op 
6 juli 2019 en volgden er geleidelijk 
steeds meer. Ik kon de ene scène na 
de andere afstrepen van mijn plan-
ning”, lacht Bas. “Ik heb toneelvereni-
ging De Lindespelers bij m’n plannen 
betrokken en ze werkten enthousiast 
mee. Al met al ben ik 1,5 jaar met deze 
productie bezig geweest.”

Decor
Bas heeft veertig opnamedagen ge-
draaid, waarvan 19 dagen in het de-
cor en alle overige op locatie. Dat zijn 
herkenbare plekken in Nuenen met 
‘Het Steenen Huys’ als hoofdlocatie. 
Daarnaast is er gefilmd in een huis in 
Nuenen en in Valkenswaard. “De re-
den dat ik een decor heb laten bou-
wen, is dat ik niet afhankelijk wilde 
zijn van de beschikbaarheid van een Koop ‘Scout schijven’ en help 

Scouting Rudyard Kipling
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor iedereen, zo ook voor Scouting 
Rudyard Kipling. Veel van de scoutingactiviteiten bij de blokhut konden 
vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook nu mogen we niet bij 
de blokhut bij elkaar komen. De leiding heeft gelukkig veel programma’s 
online kunnen aanbieden aan de leden.

2021 weer een mooie scoutingbele-
ving kunnen bieden. En hopelijk kan 
dat weer snel in de bossen rondom 
de blokhut.

Wilt u ons op een ander manier spon-
seren of heeft u vragen dan kunt u 
deze mailen naar info@rudyardkip-
ling.nl. Interesse om bij scouting te 
gaan? Kom vrijblijvend een paar keer 
kijken. Vul het aanmeldformulier in 
op de website www.rudyardkipling.
nl. Scouting is boeiend voor alle leef-
tijden van 5 tot 103,4. 

Door corona kon ook onze jaarlijkse 
Neuzelmarkt (altijd op 2e paasdag) 
niet doorgaan en komend jaar is het 
ook maar de vraag of deze door kan 
gaan. De Neuzelmarkt is voor onze 
scouting een heel belangrijke inkom-
stenbron. Door de opbrengst van de 
Neuzelmarkt kunnen we de contribu-
tie laag houden, waardoor scouting 
voor iedereen toegankelijk is. 

Dit jaar hebben we dus een groot gat 
in onze begroting. Om toch finan-
cieel gezond te blijven, doen we een 
beroep op u. Zou u ons financieel wil-
len steunen?

Wij gaan mooie ‘Scout Schijven’ ma-
ken, dat zijn houten schijven met ons 
logo erin gebrand. Deze kosten € 5,- 
per stuk (of 3 voor €10,-) en worden 
op bestelling gemaakt (waarschijnlijk 
is de levering eind januari begin fe-
bruari i.v.m. de maaktijd). 

Deze houtschijven zijn te bestellen 
door middel van de volgende QR-co-
de te scannen en het formulier in te 
vullen. U kunt ze ook bestellen door 
een mail te sturen naar scoutschijf@
rudyardkipling.nl (in de mail graag 
uw naam, adres en aantal vermelden 
svp).

De schijven worden bij u thuis be-
zorgd. Betalen van de Scout Schijf is 
bij de levering. 

U kunt ons ook financieel steunen 
zonder een Scout Schijf te bestellen 
door een gift te storten op onze reke-
ning NL14 RABO 0109 1390 62 ovv 
decemberactie 2020 of door de twee-
de QR-code te scannen.

We hopen op een grote opbrengst 
zodat we onze jeugdleden ook in 

Scout Schijven
bestellen

Scouting Rudyard 
Kipling steunen

Connected to   
Namibia foundation
Helaas is bij het artikel: droogtehulp 
voor Namibië een foutief IBAN num-
mer vermeld. Dit moet zijn: IBAN: NL 
43 INGB 0005219398.
Uw giften zijn altijd welkom op dit re-
keningnummer voor de projecten 
van onze Stichting. Op onze website 
www.connectedtonamibia.nl staat 
de nieuwe nieuwsbrief vermeld. De 
aangekondigde webshop van de 
Stichting is helaas nog niet klaar, 
maar op de website staan alvast een 
50tal sieraden waarvan de opbrengst 
is voor de projecten. Connected to 
Namibia foundation - Nuenen wil ie-
dereen hartelijk danken voor hun fi-
nanciële bijdrage zodat projecten 
kunnen en konden worden uitge-
voerd.
Het bestuur van de Stichting wenst 
iedereen een liefdevolle kerst en een 
gezond 2021!

Toos Verbruggen

25 jaar Nuenens koor Keskedee, 
vol plannen voor 2021
Het coronajaar 2020 was voor het koor Keskedee een rampjaar. Keskedee 
beleeft veel plezier aan het samen zingen en aan het geven van uitvoerin-
gen voor het, onder meer, Nuenense publiek. Maar het coronavirus gooi-
de roet door tal van repetities, de gezellige nazitten, feestelijke activitei-
ten, festivals en optredens. Een koorreis naar Bulgarije, gepland voor 
2021, is vooralsnog met een jaar uitgesteld.

Klooster. Voor zover de coronasitua-
tie het toelaat, gaat Keskedee door 
met de voorbereidingen. Eens zal dat 
virus verslagen zijn!
Houd Keskedee dus in de gaten! Kes-
kedee wenst Nuenen en zijn inwo-
ners ondanks alles fijne kerstdagen 
en vooral een gezond en feestelijk 
2021 toe!

Maar Keskedee zit niet stil. Op 10 ja-
nuari 2021 bestaat het koor 25 jaar. In 
dat jaar jubileert ook de gemeente 
Nuenen cum annexis, die dan 200 
jaar bestaat. Keskedee had voor het 
hele jaar 2021 diverse activiteiten ge-
pland, waaronder een feestelijk eve-
nement voor de Nuenense bevolking 
en een groots korenfestival in Het 

De echte lekkere Oliebollen 
van Jong Nederland
Het einde van het jaar is in zicht, dus staat Jong Nederland Gerwen weer 
voor u klaar om écht lekkere oliebollen te bakken. Sinds jaar en dag wor-
den de bollen in ’t Huysven op oudejaarsdag klaargemaakt. Door deze er-
varing hebben de Gerwense Bakkers (allen lid van Jong Nederland) het 
recept, het rijsproces en het bakken zo onder de knie, dat de oliebollen 
zich kunnen meten met een professionele bal.

afgelopen jaar kunnen genieten van 
een keigezellig kamp (coronaproof 
en ingekort, maar dat mag de pret 
niet drukken) en komen ze elke week 
met veel plezier samen om spellen te 
spelen, knutselen, te bakken en veel 
andere dingen te doen.

Dus: 
bestel uw échte lekkere oliebollen bij 
Jong Nederland Gerwen en steun 
meteen deze mooie vereniging!
Bestel uw oliebollen en/of rozijnen-
bollen op: www.jongnederlandger-
wen.nl Of: vul het bestelformulier in. 
Bollen kunnen worden thuisgebracht 
of opgehaald op 31 december.

Wij wensen iedereen alvast een heel 
fijn en speels 2021.

Geen kleffe deeghompen, maar mooi 
gerezen, luchtige oliebollen, waar ie-
dereen graag zijn tanden in zet! 

En ook fijn: voor een zacht prijsje 
haalt u ze in huis.
5 oliebollen en 5 rozijnenbollen
voor € 5,00 
10 oliebollen en 10 rozijnenbollen
voor € 10,00
Oliebollen 
per stuk € 0,60, 10 voor € 5,00
Rozijnenbollen 
per stuk € 0,75, 10 voor € 6,00

De gehele opbrengst komt natuurlijk 
ten goede aan de vereniging, zodat 
Jong Nederland ook in 2021 de Ger-
wense jeugd samenbrengt met leuke 
activiteiten. Zo hebben de kinderen 

Fotografie: Frank van Welie, fotograaf LON

Fotografie: Bart Verkuijlen, LAV Fotografie

maken voor een breed publiek, dat 
geeft een saamhorigheidsgevoel. De 
personages nemen geen blad voor 
hun mond. Bas heeft al complimen-
ten gekregen over de cast: de acteurs 
die zijn ouders spelen, vormen qua 
karakter een goede combinatie.

Het verhaal
Bram, die tot zijn grote ergernis door 
iedereen Brammetje wordt ge-
noemd, gaat het huis uit en huurt 
een appartement in ‘Het Steenen 
Huys’. Alleen wonen verloopt niet 

zonder problemen. Gelukkig krijgt 
Bram goede raad van zijn oma en kan 
hij het goed vinden met Bo, die te-
genover hem woont. Bram en Bo 
groeien naar elkaar toe. Is er meer 
dan alleen vriendschap….?

Uitzending door LON
De zes afleveringen van elk 30 minu-
ten lopen in elkaar door maar iedere 
aflevering staat op zich. LON zendt 
de eerste aflevering uit op 26 de-
cember om 18.00 uur. Kanalen: Zig-
go digitaal (kanaal 36): met CI+ mo-
dule kanaal 334, KPN: kanaal 1436 
en T-Mobile: kanaal 791. De herha-
lingen zijn om 21.00 en 00.00 uur. Je 
kunt de serie ook live kijken via de 
website: www.omroepnuenen.nl
Bekijk de leuke trailer op: www.you-
tube.com/watch?v=sbSOjpAfC0M

Eenmaal op de mobiele telefoon of 
iPad geïnstalleerd, zijn de TV uitzen-
dingen van de LON rechtstreeks te 
volgen. Ook is er direct toegang tot 
internetsite en de multimediakana-
len van de LON, zoals YouTube, len van de LON, zoals YouTube, 

een alledaagse omgeving. Door het toeval en de vreemde eigenschappen 
van de karakters ontstaan komische situaties, die heel herkenbaar zijn 

Hij heeft alles zelf gedaan; schrijven, 
filmen, monteren, productie, spon-
sorwerving en promotie. Bas werkt al 
acht jaar bij Lokale Omroep Nuenen 
en is oproepkracht bij Studio040. 
Daarnaast heeft dit aanstormend ta-
lent van 23 jaar zijn eigen bedrijf: 84S 
videoproducties. De cijfers spreek je 
los uit en met wat verbeelding kun je 
in 84S zijn voornaam herkennen. 
“Schrijven doe ik al heel lang”, ver-

een appartement in ‘Het Steenen 
Huys’. Alleen wonen verloopt niet 
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Ben een ster in jouw wijk
Heb jij leuke ideeën voor het organiseren van (online)activiteiten? Samen 
met het jongerenwerk van LEVgroep Nuenen kunnen we jouw ideeën uit-
werken en ook ėcht uitvoeren! 

Mail jouw idee naar jongerenwerk.
nuenen@levgroep.nl of stuur een be-
richtje naar Bjorn Pinsel (06-
41037425) of Iris van Duppen (06-
36331884).

We begrijpen dat het een lastige tijd 
is, waardoor niet alle activiteiten mo-
gelijk zijn, maar we kunnen wel alvast 
plannen maken. Laat jullie creativiteit 
vooral spreken voor online mogelijk-
heden. Zodra de maatregelen ver-
soepeld worden, kunnen we natuur-
lijk weer groots uitpakken! Wij hopen 
dat jullie ideeën zo leuk zijn, dat we 
snel aan de slag kunnen.

Jubileum   
sa�  eren  
bruidspaar 
30 december 1975 zijn Mieke Dijkstra 
en Peter Hendrickx in de echt ver-
bonden! Nog altijd, in voor en tegen-
spoed, gelukkig met elkaar!

Veel liefs van: 
Maxime, Ingrid, Maxime junior 
en Lauren. 
Jeanine, Janus, Alexander en Catharina. 
Nicolien. 

Nationale Ouderendag Nuenen

Sylle, Finn en Janneke   
maken 70 kerststukjes   
voor Nuenense ouderen
De drie vriendinnen Sylle Leistra, Finn Spee en Janneke van Mierlo zagen 
door de welbekende 2020 reden hun maatschappelijke stage in rook op-
gaan. Maar deze ondernemende 4-havoleerlingen van het Eckartcollege 
waren niet voor één gat te vangen. Ze besloten kerststukjes te gaan ma-
ken en te bezorgen bij Nuenense ouderen die alleen wonen en wel een 
lichtpuntje konden gebruiken. Het resultaat van hun oproep via Natio-
nale Ouderendag Nuenen? Een karrevracht aan adressen en maar liefst 
70 kerststukjes! Monique Gevers van Bloemateljee leverde de groene ba-
sis met fraaie dennentakken, de overige materialen werden verzorgd 
door Nationale Ouderendag Nuenen. 

Hartverwarmend reacties
Terwijl ze druk bezig zijn met het ma-
ken van de mooiste kerststukjes ver-
tellen ze: “Sylles moeder zit in het co-
mité Nationale Ouderendag Nuenen 
en kwam met het idee van de kerst-
stukjes. Wij waren meteen enthou-
siast. Met het inkopen en verzamelen 
van alle nodige spulletjes, het maken 
van de stukjes en vooral het rond-
brengen op ál die adressen komen we 
gemakkelijk aan het aantal uren voor 
onze maatschappelijke stage én we 
maken er heel veel mensen blij mee.”

Het comité Nationale Ouderendag 
Nuenen is superblij met deze fantas-
tische dames en de meiden zijn 
dankbaar dat ze zoveel ouderen blij 
hebben kunnen maken. De reacties 
bij het bezorgen van de kerststukjes 
waren dan ook hartverwarmend!

Wat een kaartje kan doen….
Dat het een raar jaar is wel duidelijk. De middag welpen (kinderen tussen 
de 7-11 jaar) van Scouting Rudyard Kipling kunnen dat wel beamen. Ze 
dachten na over mensen op leeftijd die vaak alleen thuis zijn, dat moet 
voor hen ook een grote impact zijn.

Omdat de kinderen door alle verha-
len over deze mensen wel erg 
nieuwsgierig waren mochten afgelo-
pen zaterdag 4 kindjes bij 3 adressen 
kaartjes brengen. We mochten langs 
bij Mevr. Schoenmaker, Mevr. Vierge-
ver en Piet Teunisse een echte oor-
logsveteraan die onze kinderen her-
kenden van de herdenkingsdag.
En wat hebben ze daarvan geleerd! 
Gewoon om de hoek wonen mensen 
die zó ontzettend blij werden van de 
kindjes aan de deur met een ‘simpel’ 
kaartje. Het ontroerde sommige 
mensen zo erg, dat de kinderen ook 
inzagen dat een kleinigheidje heel 
veel kan betekenen voor mensen.
Een kaartje afgeven, babbeltje ma-
ken, lachen, zwaaien, het kan zo klein 
zijn. Maar wordt zo gewaardeerd.
Dank aan TopZorg dat ze de kinderen 
van de scouting deze kans gaven, we 
hopen dat alle 90 mensen erg kun-
nen genieten van de mooie kaarten!

Scouting Rudyard Kipling Nuenen

Welpenleidster Bertine heeft een 
tante, Annemie, welke werkzaam is 
bij TopZorg Geldrop welke zorg biedt 
aan mensen die het thuis niet meer 
helemaal alleen af kunnen. Deze 
mensen wonen allemaal in de buurt, 
Geldrop, Heeze, maar ook heel veel 
mensen in Nuenen. Er werd contact 
gelegd en afgesproken dat de 20 kin-
deren van de scouting 90 kaarten 
gingen maken voor deze mensen. 
TopZorg zou de bezorging hiervan 
op zich nemen, ze komen immers 
toch elke dag bij deze mensen langs 
en kunnen zo gemakkelijk de kaart-
jes verspreiden.

De welpen van Scouting Rudyard 
Kipling hebben de afgelopen weken 
dus niet stilgezeten. (Doen ze sowie-
so al niet natuurlijk!) Maar nu zijn ze 
druk bezig geweest met blaadjes 
drogen, lijm, kerstglitters, versiersels 
en ze hebben allen op hun eigen cre-
atieve manier verschillende kaartjes 
gemaakt.

Welkom Emma
Deze ooievaar met het bord Emma, hangt aan een schutting op de Refeling.
Welkom Emma in ons mooie Nuenen.

De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opvallend 
aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tuinen en op 
woningen.

Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op het raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opvallende geboorteaankondiging, laat het dan 
de redactie weten: redactie@ronddelinde.nl.

Een muzikaal opkikkertje
In het ‘menselijk’ verkeer heeft men velen die er met een schadevrij jaar vanaf komen. 
Maar ook velen, die er krassen en ernstige beperkingen aan overhouden.

Een feestje voor m’n deur
Zo kan het voorkomen, dat mijn jarige buurvrouw, die een moeilijk jaar achter de rug 
heeft, op 16 december jl. geheel onverwacht verrast werd door de klanken van muziek 
en zang voor haar flat van twee zangers, die haar een aubade kwamen brengen met 
aardige levensliedjes. Deze verrassing was bedacht door een liefhebbend familielid, die 
vond, dat zij na een heel moeilijk jaar best een muzikaal opkikkertje mocht hebben.

Namens alle meelevende omstanders wensen wij haar een spoedig herstel, fijne kerst-
dagen en een voorspoedig 2021!

Buurman Louis Bouhuis, Jo van Dijkhof

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

     
     
    
Lieve lezers Salve!
De liefde kan er vaak niet uit. We hou-
den heel veel binnen. Niet huggen, 
elkaar niet aanraken. Wel kijken met 
ogen die ineens kunnen strelen. Het 
lichaam houdt zich in terwijl onze in-
tentie om elkaar te ontmoeten zich 
lijkt te verscherpen. De liefde kan niet 
juichen maar zich wel verheugen. Ik 
merkte bij ons laatste concert in het 
Schillertheater in Utrecht dat mensen 
zich inhielden om niet zachtjes mee 
te zingen met sommige regels in een 
lied. Ze aarzelden ook wat meer met 
klappen en toch was de sfeer en aan-
dacht zo intens en de muze deed 
wonderen bij zowel het publiek als bij 
ons muzikanten. Vaak begroet ik 
mensen als een boeddhistische mon-
nik terwijl mijn blik zegt hoe fijn ik het 
vind de persoon die tegenover mij 
staat te begroeten. Ik kwam op het 
woord ‘Salve’ dat ‘ gegroet’ betekent 
in het Italiaans. Ik vind het een prach-
tig woord en ik begon het te zingen. 
Er ontstond een lied. Eerst was er de 
melodie en het woord ‘ salve’.
Het bezoek dat Rob en ik brachten 
aan onze vriend Hein Stufkens en zijn 
vrouw Brigitte opende de deur voor 
een compleet lied. Hein is mijn favo-
riete dichter en het lied inspireerde 
hem. Hij kwam met de eerste prachti-
ge regels en daarna hebben we sa-
men de tekst gemaakt in één vloeien-
de beweging. Ik heb het door de 
lockdown nog niet kunnen instude-
ren met Reinier en Mischa. Dat komt 
nog. Ook zal het op mijn volgende al-
bum komen te staan dat ik bij Exelsi-
or Recordings ga opnemen. De CD/
LP-opnames zijn wat vertraagd om-
dat één van de twee producers lang-
zaam aan het herstellen is van Coro-
na. Maar... ik mocht het bij Joris ( Vinc-
ken) opnemen in zijn studio. Simpel, 
alleen zang en gitaar. Ik bied het jullie 
aan als groet uit het hart. ‘Salve!’

Er is één groot hart. Ons éne hart!
Lichtend kerstfeest allemaal en een 
vrolijk 2021.

Lenny op tv:
De Beste Zangers
Naast de Songfestivalspecial die eer-
der werd uitgezonden volgt nu op 2 
januari op NPO1 om 21.30 een Musi-
calspecial. Ik zing een lied van Judy 
Garland en Nederlandstalig musical-
liedje in een duet met Thomas Berge.

De Kist
Kefah Allush kwam langs om het TV 
programma ‘De Kist’ op te nemen.
Het wordt 11 januari uitgezonden op 
NPO2.
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Wij wensen u
fi jne feestdagen en een gelukkig

nieuwjaar!

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

VEHANU
VERWARMING

VEHANU
VERWARMING

VEHANU
VERWARMING

INSTALLATIE - ONDERHOUD/SERVICE

EXTRA KOOPZONDAGEN 

22-12-19 & 29-12-19
13.00 – 17.00 UUR

Peter van der Leegte

Collseweg 26, 5674 TR Nuenen
0031 6 - 53 50 97 45  •  peter@petervanderleegte.nl

Facilitaire diensten, Inkoop & Verkoop gebruikte goederen en machinesKernkwartier

E-mail: deconcurrent@hetnet.nl
www.deconcurrentnuenen.nl

Berg 10
5671 CC NUENEN
Telefoon 040-2831246

Phalaenopsis boog
Orchidee met 2 bloemtakken 
in een boog. In 12cm-pot. 
16.99

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8
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9.95
Fijne 

feestdagen 
en een gezond 

2021

Cultuur overdag

Wij danken iedereen 
voor het vertrouwen en 
wensen u een goede 
gezondheid en heel 

veel geluk toe

NMK
SINDS 1997

wenst u fi jne 
feestdagen en een 

muzikaal 2021

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -

Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Goed en vertrouwd
Goed en vertrouwd

Pinkster Haasje
“Heerlijk gevulde varkenshaas” ........ 100 gram 2,25
Pinkster Haasje
“Heerlijk gevulde varkenshaas” ........ 100 gram 2,25
Pinkster Haasje
“Heerlijk gevulde varkenshaas” ........ 100 gram 2,25
Pinkster Haasje
“Heerlijk gevulde varkenshaas” ........ 100 gram 2,25
100 gram Kipfilet +
150 gram gerookte Kipsalade......... 3,55
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2  Mega Burgers .......................................gratis

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP:

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP:

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP:

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw 
elektrotechnische 
werkzaamheden

maar ook op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

met service en kwaliteit

BioKracht visitekaartjes wk20 2018.indd   3 16-05-18   10:44

Lichtpuntjes...

s� s zijn ze � � t, 

s� s zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken, 

je kunt ze � k zijn.

wenst u fijne k� stdagen 
en een bruisende
 ja� wisseling toe
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Ons moeders kerstpudding
Door Karin Aarts-Janssen

Bij ons thuis eindigde het kerstdiner altijd met de zelf gemaakte pudding 
van ons moeder. Na het hoofdgerecht werd de pudding uit de kelder ge-
haald en omgekeerd op een schaal gestort. Met ingehouden adem keken 
wij of de pudding stijf uit de vorm kwam met het mooie fruitmotief duide-
lijk herkenbaar. Dan pas was het kerstdiner geslaagd.

Bereidingswijze
Giet de melk in een steelpan, en 
breng alles langzaam tegen de kook 
aan. Meng suiker en maïzena, en roer 
hier met de eidooier een papje van.
Schep een lepel van de hete melk bij 
het papje, terwijl je goed roert. Schep 
weer een lepel melk erbij, en blijf roe-
ren. Als het papje voldoende vloei-
baar en opgewarmd is, giet je dit bij 
de resterende melk in de pan, terwijl 
je met een garde blijft roeren. Verhit 
langzaam, blijf roeren (ook over de 
bodem en langs de randen) totdat de 
vla is gebonden. Zet het vuur uit, roer 
nog even, giet in een kom en dek de 
vla dan af. Anders komt er een vel op.

Als de pudding in de vorm werd ge-
stort, zette ons moeder de pan op de 
grond en mochten wij kinderen de 
pan leeg schrapen. Als de pudding in 
de vorm genoeg afgekoeld was werd 
hij op de keldervloer gezet om verder 
op te stijven en op smaak te komen 
voor het kerstdiner.

Hoe heerlijk de zelfgemaakte soep of 
hazepeper ook hadden gesmaakt; 
pudding mislukt, alles mislukt!
Ik kan me maar weinig geslaagde 
kerstdiners herinneren. Maar die paar 
keer dat die pudding goed gelukt uit 
de vorm kwam, staan mij nog helder 
voor de geest want dan mocht ons pa 
zijn bijdrage leveren en de pudding 
aansnijden.

Met een scherp broodmes sneedt hij 
vakkundig het kunstwerk aan. Wij ke-
ken angstig toe want bij iedere snee 
kon het hele zaakje alsnog instorten. 

Wat een feest als de pudding dit alles 

de vorm genoeg afgekoeld was werd 

op te stijven en op smaak te komen 
voor het kerstdiner.

Koolhydraatarme kerststol
Door Caroline van Nes

Het is momenteel erg populair: het LCHF dieet, oftewel Low Carb High Fat. 
Hoewel ik altijd dacht dat het niets voor mij was, heb ik me door een sport-
arts laten overtuigen om koolhydraatarm te gaan eten. Ik ben nu zo’n drie 
maanden bezig, het is prima te doen, ik ben ruim tien kilo kwijt. Maar ja, 
de decembermaand is wel lastig. Eerst al dat lekkere Sintsnoep, nu bijna 
Kerstmis, traditioneel een feest dat gepaard gaat met veel en lekker eten. 

wat extra amandelmeel toevoegen. 
Rol het spijs mooi op in huishoudfo-
lie en leg dit in de koelkast. 
Verwarm de oven voor op 180 gra-
den. Laat de rozijnen wellen in warm 
water en dep deze na 5 minuten 
wellen droog. Pak een grote kom en 
meng hierin 250 gram amandel-
meel, bakpoeder, kaneel, erythritol 
zoetstof en het citroensap van het 
andere citroenpartje. Voeg de eieren 
en boter toe en klop dit tot een egaal 
mengsel. 
Voeg de notenmix en rozijnen toe 
en spatel dit voorzichtig door het 
deeg. Leg dan een vel bakpapier in 
een cakevorm en doe de helft van 
het deeg in de cakevorm. Pak de rol 
amandelspijs uit de koelkast en 
plaats deze in het midden, bovenop 
het deeg. Voeg vervolgens het overi-
ge deeg toe en strooi het amandel-
schaafsel over de kerststol. 
Bak de stol 40 minuten
in de voor-
verwarm-
de oven. 

Een van de dingen waar ik dol op ben 
is kerststol. Zo’n lekkere dikke plak, 
het spijs uitsmeren over het brood en 
daar een flinke laag roomboter over-
heen. Maar ja, brood is uit den boze 
nu. Dus ging ik op zoek naar een 
koolhydraatarm alternatief. Ik had al 
eerder lekkere koekjes van amandel-
meel gemaakt van lowcarbchef Quint 
Kames. Van hem is dan ook onder-
staand recept. Uiteraard heb ik het 
zelf uitgeprobeerd (zie foto’s) en ik 
moet zeggen: het resultaat is heerlijk. 
Tip: De kerststol is niet zo zoet, dus 
desgewenst wat meer zoetstof toe-
voegen. Bak ze en eet smakelijk! 

Ingrediënten 
Koolhydraatarme kerststol
Amandelspijs: 150 gram amandel-
meel (liefst extra fijn), 1/2 citroen, 1 
eiwit van middelgroot ei, 40 gram 
erythritol 
Stol: 250 gram amandelmeel (liefst 
extra fijn), 1 theelepel bakpoeder, 1 
theelepel kaneel, 65-80 gram ery-
thritol, 5 middelgrote eieren, 40 
gram roomboter of kokosolie (op ka-
mertemperatuur), 75 gram noten-
mix (naar keuze), 40 gram rozijnen, 
amandelschaafsel.

Bereidingswijze
We beginnen met het maken van de 
amandelspijsvulling. Dit doe je door 
150 gram amandelmeel te mengen 
met 1 eiwit en 40 gram erythritol 
zoetstof. Snijd de halve citroen in 
twee partjes en voeg het sap van 
een van de partjes toe aan het aman-
delmengsel. Kneed vervolgens met 
de handen alles goed door elkaar. 
Als het amandelspijs te nat is, kun je 

Ster van Bethlehem

800 jaar geleden, een unieke gebeur-
tenis dus. Extra bijzonder dit jaar is dat 
de afstand tussen beide planeten ex-
tra klein is. 
De afgelopen weken naderden de pla-
neten elkaar en op 21 december was 
het hoogtepunt. Ze vormden samen 
een helder stralend lichtpunt bij het 
sterrenbeeld Waterman. Bij het lezen 
van dit stuk is het hoogtepunt van de 
conjunctie dus alweer voorbij. De pla-
neten bewegen zich weer langzaam 
van elkaar af, maar staan nog steeds 
dichtbij elkaar. Als u na zonsonder-
gang net boven de horizon richting 
zuidwesten kijkt, zijn de planeten 
goed te zien bij onbewolkt weer. 
Met een verrekijker zijn de manen 
van de planeet Jupiter te zien, 
alsook de ringen van Saturnus. 
Om een volgende conjunctie 
tussen deze twee planeten 
waar te kunnen nemen 
hoeven we ‘maar’ 60 jaar 

Heeft die ster destijds echt bestaan? Al 
eeuwen heeft men het hoofd gebo-
gen over deze vraag. Uiteraard is het 
onmogelijk dat een ster stil blijft staan, 
maar bijzondere astronomische feno-
menen komen met vaste regelmaat 
voor. Zo is er elke twintig jaar een con-
junctie tussen de twee grootste plane-
ten Saturnus en Jupiter. Een conjunc-
tie betekent ‘samenstand tussen twee 
of meerdere hemellichamen’. Waar de 
aarde een jaar doet over een ronde om 
de zon, heeft Jupiter daar twaalf jaar 
voor nodig en Saturnus bijna dertig 
jaar. De planeten staan miljoenen kilo-
meters uit elkaar maar soms staan ze 
in een dusdanige stand ten opzichte 
van elkaar waardoor het lijkt alsof de 
planeten tegen elkaar aan staan of sa-
men één ster vormen, vanaf de aarde 

gezien. En dat gebeurt nu ook weer 
in december. De vorige keer 

dat een conjunctie goed 
zichtbaar was, is 

Kno� ooksoep
Tijdens deze lockdown mogen we weinig bezoek thuis ontvangen en mis-
schien krijg je helemaal geen bezoek deze dagen omdat je in quarantaine zit. 
Dan is het heerlijk om deze knoflooksoep te maken. Niemand die zich ergert 
aan de geur maar jij kunt genieten van de smaak.

Ingrediënten:
• 1 ui
• 4 tenen knoflook
• 1 prei
• 120 ml olijfolie
• halve el gedroogde tijm
• 2 aardappelen
• 1,7 liter kippenbouillon
• zout & peper
• 125 ml slagroom
• 6 sneetjes (oud) brood

Bereiding:
Snijd de ui en de knoflook in 
kleine stukjes. Was de prei en 
snijd deze in kleine stukjes
Verwarm een soeppan op 
middelhoog vuur met 
een flinke scheut olijf-
olie. Voeg de ui, knof-
look, prei en gedroog-
de tijm toe.
Fruit alles aan en 
zorg ervoor dat het 
niet bruin wordt.

Schil in de tussentijd de aardappelen 
en snijd in kleine blokjes. Voeg deze 
toe aan de pan samen met de kip-
penbouillon
Breng de soep op smaak met zout & 
peper en laat voor circa 25 minuten 
op laag vuur door pruttelen.
Voeg de slagroom toe en maak met 
behulp van een staafmixer een glad-
de soep.
Snijd het brood in blokjes en bak 
deze krokant in een pan met olijfolie. 
Hoe langzamer je de croutons kro-
kant bakt, hoe knapperiger ze in de 
soep blijven.
Serveer de soep met croutons en gar-
neer eventueel met wat verse peter-
selie.

Eet smakelijk en blijf gezond!

Bak de stol 40 minuten
in de voor-

Eén van de bekendste kerstverhalen uit de Bijbel vertelt over drie wijzen die 
uit het verre oosten kwamen en op zoek waren naar de pasgeboren koning 
van de Joden om hem de eer te bewijzen. Zij hadden een bijzonder heldere 
ster gezien. Die ster ging voor hen uit en bleef stilstaan bij Bethlehem, bo-
ven het huis van Josef en Maria waar het kindje Jezus was geboren.

te wachten. Terugrekenend vond er in 
de periode rondom de geboorte van 
Jezus ook zo’n conjunctie plaats. Zou 
dit fenomeen destijds dan de heldere 
ster uit het kerstverhaal kunnen zijn 
geweest? Niemand die het echt weet 
want er kunnen vele andere verklarin-
gen zijn. Bijzonder is wel dat dit uit-
zonderlijk fenomeen in deze kerstperi-
ode te zien is. Waar in deze tijd ‘afstand 
houden’ de regel is, geven deze twee 
planeten elkaar een ‘knuffel’. Een sym-
bolisch kerstgeschenk voor de wereld, 
die meer dan ooit behoefte heeft aan 
een lichtpunt in het duister. 

Een kerstverhaal over ware vriendschap

Stille nacht, tovernacht

overleefde en een scheut warm ge-
maakte Tova rode bessensaus het 
fruit tot leven bracht.
Een geslaagde pudding deed ons de 
spanning en stress die hoorden bij de 
voorbereiding van het kerstdiner 
snel vergeten.

Het recept vergeet ik nooit meer.

Recept  Ingrediënten
-1 liter (volle) melk
-60 g suiker
-40 g maizena
-2 zakjes vanillesuiker
-2 eierdooiers
-snufje zout

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen 
die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. 
De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.

Nog maar één enkele man liep door 
de verlichte straten. Zijn rug was ge-
bogen en hij liep maar voort door de 
sneeuw en de kou, zonder zelf te we-
ten waarheen hij ging. Niemand 
wachtte op hem. Riton had geen fa-
milie en geen thuis.

De mensen keken naar hem als hij 
voorbij ging. Hij lette er niet op. Zon-
der achterom te kijken, vervolgde hij 
zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich 
heen en de sneeuwvlokken bleven in 
zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige 
nacht... Een hondje liep achter hem 
aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn 
nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begon-

nen zijn ogen te stralen. “Ben je ver-
dwaald? Dan kunnen we beter bij el-
kaar blijven.” De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een gro-
te spar pakte Riton een stuk brood uit 
zijn rugzak en sneed het in tweeën. 
“Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is 
een mager maaltje voor een avond 
als deze, maar meer heb ik niet.”

Omdat het Kerstmis was, vertelde hij 
een verhaal dat hij als kind heel mooi 
had gevonden. Daarna floot hij nog 
wat. Ook de wind floot. Steeds luider 
en luider, steeds kouder en kouder. 
“Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag 
van zijn oude, versleten winterjas op. 
“Laten we schuilen in die hut.”
Ze zaten daar een hele poos, lekker 

warm in het stro. Toen klonk er opeens 
een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben 
geen hond. Ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man 
verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond 
veranderd, omdat ik degene die 
goed voor me zou zijn wilde belo-
nen,” zei de tovenaar. “En jij bent de 
enige die goed voor me was. Om je te 
bedanken zal ik je liefste wens vervul-
len. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb 
niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb al-
tijd al een hond gewild.”

De tovenaar dacht lang na. Was dat 
Ritons liefste wens? Toen besloot hij 
dat hij graag de beste vriend van de 
oude man wilde zijn. En hij gaf voor-
goed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend ver-
liet de oude man de hut om verder te 
trekken. En zijn vriend, de hond, volg-
de hem.

(uit beleven.org)

Door 
Janneke Mes
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandartsengroepspraktijk 
Dental Clinics Best

Overweegt u een klikgebit? Of is uw huidige prothese of klikgebit aan vervanging 
toe? Het professionele team van Dental Clinics Best helpt u graag. Een klikgebit 
op basis van implantaten is een functionele en esthetisch prettige oplossing 
voor mensen die opzien tegen de ongemakken van een los kunstgebit. Het zit 
comfortabel en geeft u zekerheid en zelfvertrouwen als u praat en eet. Als de 
implantaten in uw kaak zijn geplaatst, is het klikgebit nog dezelfde dag klaar. 
Het nieuwe klikgebit is altijd makkelijk te verwijderen zodat u het eenvoudig 
kunt reinigen. Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

• Een klikgebit blijft goed op 
 zijn plaats zitten
• Het ziet er natuurlijk uit
• Geen lijm of kleefpasta nodig

• Ongehinderd kunnen praten, 
 lachen en eten wat u lekker vindt
• Klaar in één dag! 

Klikgebit op implantaten:
klaar in één dag!

De voordelen van een klikgebit bij Dental Clinics Best

Dental Clinics Best
Oirschotseweg 70

5684 NK Best
0499 - 392 920

best@dentalclinics.nl
www.dentalclinics.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

TE KOOP: Leolux bank, 
Boza Beta bank, zwart leer. 
Nieuwprijs € 2395,-. Ge-
bruikt. Vraagprijs € 1200,--. 
Te bezichtigen op afspraak 
06-12584092 te Nuenen.

TE KOOP: de Sede DS-450 
bank, gebruikt, zwart leer. 2 
stuks, nieuwprijs € 9583,--. 
Type er voor ca. 10 jaar oud 
à € 6500,-- per stuk. Te be-
zichtigen op afspraak 06-
12584092 te Nuenen.

TE KOOP: Sjer-Jacobs 
beelden, zittend aan ijzeren 
tafel, medio 1996 geprodu-
ceerd. Vraagprijs € 9000,--. 
Te bezichtigen op afspraak 
06-12584092 te Nuenen.

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

BERKENBOSCH 6, 5672 AK NUENEN
040 - 283 12 00 • drij.mes@iae.nl

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

www.ronddelinde.nl • 040 - 283 12 00 

De redactie, bezorgers, 
drukker, administratie 

en uitgever
wensen u fi jne feestdagen, 
een gelukkig maar vooral 

gezond 2021! 
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Afhaalservice is open    
bij Bibliotheek Dommeldal 
Alle bibliotheken zijn gesloten tot in ieder geval dinsdag 19 januari, we-
gens de verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Om leden tij-
dens deze periode ook met fysieke boeken van dienst te kunnen zijn, 
naast het online aanbod, is de Afhaalservice van Bibliotheek Dommeldal 
van start gegaan. 

Veiligheid voorop
De veiligheid van bezoekers en me-
dewerkers staat voorop. We houden 
ons strikt aan de richtlijnen van het 
RIVM. Het afhalen gaat daarom con-
tactloos. Onze medewerkers vullen 
een tas met de aangevraagde boe-
ken en zetten die klaar, op een afge-
sproken plek, met je naam erop. 
Kom alleen naar de Bibliotheek en 
kom alleen voor het ophalen van het 
tasje, je wordt verzocht om daarna di-
rect weer naar huis te gaan. Zo hou-
den we het voor iedereen veilig. Ga 
daarom ook pas naar de Bibliotheek, 
een dag nadat je bericht hebt ont-
vangen dat de titels voor je klaar 
staan. Je krijgt hier zo snel mogelijk 
bericht van. 

Angst voor boetes is niet nodig want 
de uitleentermijnen worden ver-
lengd voor iedereen. Maar heb je je 
boeken uit dan is het toch fijn, voor 
de volgende lener, als je de boeken 
even terugbrengt via de buitenbus. 

Wil je nog iets vragen? Mail dan naar 
afhaalservice@Bibliotheekdommel-
dal.nl of bel naar 040 2862805.

Online Bibliotheek
Natuurlijk is ook de onlinebiblio-
theek open, hier kun je als lid 24/7 
gebruik van maken. Via www.online-
bibliotheek.nl hebben leden keus uit 
ruim 100.000 fantastische E-books en 
staan er tevens prachtige luisterboe-
ken klaar om te downloaden. Je hoeft 
dus nooit zonder boeken te zitten.

Hoe werkt de Afhaalservice?
Online kun je boeken reserveren, die 
in jouw vestiging beschikbaar staan. 
Je haalt ze vervolgens af, nadat je per 
e-mail bericht hebt gehad dat de ti-
tels voor je klaar staan. De dag nadat 
je dit bericht hebt gehad, kun je het 
tasje komen ophalen. Tasjes kunnen 
van maandag t/m vrijdag (dus niet 
op zaterdag) ’s-middags tussen 14.00 
uur en 17.00 uur opgehaald worden 
en blijven een week staan. Niet opge-
haalde tasjes worden na een week 
weggehaald. Mensen wordt ge-
vraagd om alleen te komen en alleen 
voor het ophalen te komen en direct 
daarna weer naar huis te gaan.

Ook gebruik maken van 
de Afhaalservice?
Zoek je boeken uit via de website 
www.bibliotheekdommeldal.nl. Klik 
op het boek-icoontje om te zien of 
het boek aanwezig is in jouw vesti-
ging en zo ja: reserveer het. De Biblio-
theekmedewerkers gaan direct aan 
de slag en je ontvangt per e-mail be-
richt dat de titels voor je klaar staan. 
De dag nadat je dit bericht hebt ge-
had, kun je het tasje dat op naam 
voor jou klaar staat, komen ophalen 
(in de vestigingen Geldrop, Mierlo, 
Heeze, Nuenen en Son en Breugel). 
De door jou gereserveerde boeken 
worden meteen op de lenerspas ge-
registreerd, zodat de pas bij het afha-
len niet meegenomen hoeft te wor-
den. Misschien staat er nog een be-
drag open? Betaal dit dan eerst via 
Ideal, anders kan de aanvraag niet 
verwerkt worden.

Je kunt alleen boeken reserveren in 
de vestiging waar je ze ook ophaalt. 
Let op: het reserveren en lenen van 
tijdschriften is niet mogelijk.

Schrijfwedstrijd: 
Hoe digitaal ben 
jij met reuma?
Beeldbellen met je reumatoloog, je 
app inschakelen voor je beweegoefe-
ningen en je stappenteller aanzetten 
tijdens het huishouden. Is dit ook 
voor jou de nieuwe realiteit met reu-
ma? Dan zijn wij benieuwd naar jouw 
verhaal. Doe mee aan de schrijfwed-
strijd ‘Hoe digitaal ben jij met reuma?’ 
en win een mooie prijs. Je kan je ver-
haal tot 1 januari 2021 indienen.
Maak jij gebruik van digitale oplos-
singen zoals een app of wearable 
(Smartwatch, chip, sensor)? Zo ja, 
hoe helpen ze jou in jouw leven met 
reuma? Zijn er nog problemen waar 
je met reuma tegenaan loopt waar je 
graag een digitale oplossing voor 
zou zien? We zijn benieuwd naar 
jouw verhaal!

Hoe doe je mee?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je reu-
ma, stuur dan je verhaal (max. 2 pagi-
na’s in lettertype Arial 12) vóór 1 ja-
nuari 2021 naar secretaris@reuma-
zorgnederland.nl.
Stuur 6 foto’s in hoge resolutie. 1 foto 
van jezelf en 5 actieve foto’s van je-
zelf, bijvoorbeeld bezig op het werk 
of met je hobby.
Geef je leeftijd door, je e-mailadres, 
telefoonnummer, je postadres, je 
hobby, wat doe je voor werk en 
wáárom doe je mee?

Wat kun je winnen?
Winnaar van de 1e prijs krijgt € 175,-.
Winnaar van de 2e prijs krijgt € 125,-.
Winnaar van de 3e prijs krijgt € 75,-.
Winnaars van de 4e tot en met de 10e 
plaats krijgen € 25,-.

Over de schrijfwedstrijd voor men-
sen met reuma
De Edgar Stene-schrijfwedstijd is een 
initiatief van EULAR (European Le-
ague against Rheumatism). Ieder jaar 
staat er een ander thema centraal. De 
Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland zet deze schrijfwedstrijd 
jaarlijks uit op Nederlandse bodem. 
De winnaar doet ook mee aan de Eu-
ropese Edgar Stene competitie.

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

Afvoer van huisvuil is van alle tijden. Voor de invoering 
van de Afvalstoffenwet in 1979, werd het huisvuil per spoorlijn en over 
het kanaal aangevoerd. Er bestonden in Zuid-Oost Brabant behalve de VAM 
in Mierlo, maar liefst 18 gemeentelijke stortplaatsen die grotendeels niet 
meer voldeden aan de milieuhygiënische eisen en bijna vol waren. Besloten 
werd een regionale afvalwerkingsmaatschappij op te richten. Dat werd de 
N.V. RAZOB die volgens de methode van gecontroleerd storten zou gaan 
werken, grofweg betekende dit: storten en telkens afdekken met een nieu-
we laag grond. Het was een prestigieus plan. Er kwam een nieuw viaduct 
vanaf de Helmondweg om de tientallen vrachtauto’s via de nieuwe Collse 
Hoefdijk en de VAM-weg naar de stortplaats te leiden, en af te voeren over 
het industrieterrein Eeneind in wording. Men verwachtte in 15 jaar onge-
veer 7 miljoen ton afval te kunnen verwerken. De aldus ontstane afvalberg 
zou dan voor recreatieve doeleinden kunnen worden gebruikt. Het sprook-
je is uitgekomen: er kwam een golfbaan en een mountainbikecircuit.

Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje op blz. 346-349.

Belastingdienst: Brabantse ondernemers, ga goed voorbereid 
het nieuwe jaar in

Vijf tips voor een goede start 
met je belastingzaken 
Voor veel ondernemers was het een zwaar jaar. Toch zijn er ook nu veel 
ondernemers die een bedrijf zijn gestart. De Kamer van Koophandel ziet 
al voor zes maanden op rij een groei in het aantal startende ondernemers 
in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ben jij ook net gestart met 
ondernemen of van plan om je in 2021 in te schrijven? Met deze vijf tips 
voor je belastingzaken ga je goed voorbereid het nieuwe jaar in:

geet vooral niet je bonnen en factu-
ren te bewaren. Als je kosten voor za-
kelijke doeleinden maakt, zijn ze 
meestal aftrekbaar. Hierdoor wordt 
het bedrag waarover je belasting 
moet betalen mogelijk lager. Ook de 
kosten die je voor je onderneming 
hebt gemaakt voordat je startte, wor-
den vaak als zakelijke kosten gezien. 
Check hier of jouw kosten aftrekbaar 
zijn.
Heb je een auto van de zaak die je 
ook privé gebruikt? Houd hier reke-
ning mee bij je aangiften. Als je meer 
dan 500 km per jaar privé rijdt, heb je 
namelijk te maken met bijtelling. Je 
moet dan bij je aangifte inkomsten-
belasting een bedrag verrekenen 
voor het privégebruik met de auto-
kosten van je onderneming. Daar-
naast moet je btw betalen over de ki-
lometers die je privé hebt gereden. 
Die btw over de privé-gereden kilo-
meters neem je altijd mee bij je laat-
ste btw-aangifte van het jaar. Dus ga 
je binnenkort btw-aangifte doen 
over kwartaal vier, vergeet dan niet je 
correctie voor het privégebruik door 
te geven.  
Ga voor meer informatie, tips en 
hulpmiddelen naar belastingdienst.
nl/starters of neem deel aan één van 
de gratis webinars van de Belasting-
dienst. Wil je meer weten over fiscale 
coronamaatregelen, zoals bijzonder 
uitstel van betaling? Check de site:
belastingdienst.nl/corona

Noteer de deadlines voor de belas-
tingaangiften in 2021 nu al in je agen-
da. Als je je hebt aangemeld bij de Ka-
mer van Koophandel krijg je van de 
Belastingdienst een brief waarin staat 
over welk tijdvak jij btw-aangifte 
moet doen. Waarschijnlijk ga je elk 
kwartaal btw-aangifte doen. De dead-
lines hiervoor zijn 31 januari, 30 april, 
31 juli en 31 oktober. De aangifte in-
komstenbelasting doe je één keer per 
jaar. De deadline hiervoor is 1 mei.
Doe de OndernemersCheck om te 
zien of je voor belastingvoordelen in 
aanmerking komt. Met de Onderne-
mersCheck krijg je op basis van een 
aantal meerkeuzevragen de indicatie 
of je wel of geen ‘Ondernemer voor 
de Inkomstenbelasting’ bent. Daar-
mee kun je in aanmerking komen 
voor aftrekposten, zoals de MKB-
winstvrijstelling en mogelijk ook de 
zelfstandigenaftrek. Je mag dan bij je 
aangifte inkomstenbelasting een ex-
tra bedrag van je winst aftrekken, 
waardoor je minder belasting hoeft 
te betalen.
Richt een goede administratie in en 
bewaar alle administratie 7 jaar. Werk 
bijvoorbeeld met online boek-
houdsoftware. Dat is overzichtelijk 
en geeft je op elk moment zicht op 
hoe het met je onderneming gaat. 
Hierdoor kun je op tijd bijsturen als 
dat nodig is. Bovendien bespaart het 
tijd bij je belastingaangiften.
Houd vanaf dag 1 bij welke kosten je 
voor je onderneming maakt, en ver-

Muzikaal kerstcadeau voor 
Helmond
De decembermaand is bij uitstek een tijd van samenzijn en samen vieren, 
en, zeker voor muziekliefhebbers, een tijd van het bezoeken van kerst-
concerten met sfeervolle muziek. Door corona wordt dit nu erg beperkt, 
maar dat wil niet zeggen dat uw kerstdagen dit jaar saai zullen worden. 
Integendeel: Stichting Lambertus Concerten biedt alle inwoners van Hel-
mond in samenwerking met Parochie Damiaan en Omroep Helmond 
(nieuwe naam: Dit is Helmond) twee prachtige kerstconcerten aan, op 
Eerste en Tweede Kerstdag, beide om 14.00 uur, beide met een herhaling 
om 20.00 uur. Ook op de radio zijn de concerten te beluisteren; beide da-
gen om 16.00 uur. 

Het concert van Holland Baroque 
wordt uitgezonden op Eerste kerst-
dag; 
Het concert van Música Temprana 
wordt uitgezonden op Tweede 
Kerstdag; 
Tv: beide concerten om 14.00 uur 
met herhalingen om 20.00 uur. 
Radio: Eerste Kerstdag om 16.00 uur; 
Tweede kerstdag om 15.00 uur.
Ditishelmond (Omroep Helmond) is 
te bekijken op Ziggo analoog 256 en 
Ziggo digitaal kanaal 36. Op KPN via 
kanaal 526; Telfort kanaal 1429; Edu-
tel en Fiber kanaal 2109.
Buiten Helmond kunt u alles bekij-
ken en beluisteren via de site ditis-
helmond.nl/live-tv of ditishelmond.
nl/radio-live. Meer actuele informa-
tie vindt u op de website:
www.lambertusconcerten.nl

Als dank voor de steun en het ver-
trouwen in het afgelopen jaar kunt u 
via het tv- én radiokanaal van Om-
roep Helmond getuige zijn van 
prachtige kerstmuziek van twee ge-
renommeerde, meermaals bekroon-
de internationale ensembles: Hol-
land Baroque en Música Temprana. 
Hoewel het concert van Musica Tem-
prana voor een beperkt publiek was 
en dat van Holland Baroque niet 
door mocht gaan door de verder 
verscherpte overheidsmaatregelen, 
zijn er van beide live-concerten toch 
opnames gemaakt, zodat de uitzen-
dingen door kunnen gaan. Zo kun-
nen we heel Helmond toch laten ge-
nieten van deze schatten uit de ba-
rokmuziek. De uitzendingen komen 
vanuit de Trudokerk in Helmond/
Stiphout. 

Kerstgedicht van 
Mies Bouhuys
Ze hoefden niet te zingen,
Dat is zo gauw gedaan;
Maar wel moesten ze knikken,
Ja knikken met hun hoofd,
Alsof elk mens de ander
Voor altijd iets belooft.
Alleen naar klokken luisteren,
Stil luisteren, hand in hand
En wat ze daaruit hoorden
Vertellen in hun land.
En wat die klokken zeiden
Dat gold voor iedereen,
Dat zong over de wereld
Door alle anderen heen.
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
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Nieuwe website     
C.V. De Dwèrsklippels
Afgelopen maandag 21 december is de nieuwe website van C.V. de Dwèrs-
klippels live gegaan. Een gloednieuw design waarin de driekleur van de 
vereniging continu terug te zien is, voorzien van een bruisend, feestelijk 
en dynamisch karakter. Daarnaast zijn enkele stijlelementen uit de ver-
siering van de ResiTENTie terug te vinden evenals onderdelen uit het 
logo van de vereniging.

voor onze evenementen. Deze toe-
gangskaarten worden straks aan de 
deur middels een QR-code gescand. 
Makkelijk en veilig!
Daarnaast zal een webshop voor 
onze merchandise onderdeel van de 
website worden. De website is ont-
worpen door het Nuenense bedrijf 
Impact Media Concepts. Een spe-
ciale dank gaat uit naar de Stichting 
Oud Prinsen Goede Doelen, die met 
een prachtige donatie de totstand-
koming van deze website mogelijk 
heeft gemaakt.

De website is te bezoeken via www.
dwersklippels.nl of je kunt de QR-co-
de hiernaast scannen met je 
smartphone of tablet.

De website staat boordevol wetens-
waardigheden met uiteraard het al-
lerlaatste nieuws, fotoalbums, agen-
da en informatie over al onze evene-
menten. Uiteraard kun je via de web-
site lid worden van onze vereniging. 
In de rubriek ‘Over ons’ kun je van al-
les nalezen over al die geweldige 
mensen voor en achter de schermen 
van onze vereniging. Op elke (sub)
pagina presenteren we met trots 
onze sponsoren die ons het afgelo-
pen jaar hebben ondersteund én er 
is een specifieke sponsorpagina.

Komend jaar wordt de website door-
ontwikkeld met een ticketshop, 
waarin leden en niet-leden online 
toegangskaarten kunnen kopen 

Stichting Fietsmaatjes Nuenen 
op zoek naar sponsoren
In 2020 is de stichting Fietsmaatjes Nuenen opgericht. Deze stichting zet 
zich belangeloos in om mensen met een lichamelijke of geestelijke be-
perking, eenzame mensen in onze maatschappij, etc. actief te blijven be-
trekken bij onze maatschappij.

De stichting Fietsmaatjes Nuenen is 
gevormd en gedragen door enthou-
siaste vrijwilligers uit Nuenen c.a. en 
Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld voor 
mensen die graag fietsen maar dit 
niet meer alleen willen of kunnen. Dit 
kunnen ouderen, mensen met een 
beperking of tijdelijke blessure zijn.
Zij, de ‘gasten’ fietsen samen met een 
vrijwilliger op een duofiets met elek-
trische trapondersteuning. De vrijwil-
liger/ster stuurt en de gast kan mee-
trappen in zijn of haar eigen tempo 
als hij of zij dat kan en wil.

Het doel van Fietsmaatjes Nuenen is 
om uiteindelijk in een aantal kernen 
in Nuenen een of meer duofietsen te 
plaatsen en per kern zowel vrijwilli-
gers als gasten te werven en hen te 
matchen om samen te fietsen. Hier-
door wordt ook zorg gedragen voor 
een tijdelijke ontlasting van de 
mantelzorger.

Dit doen we door met behulp van 
vrijwilligers met hen te gaan fietsen 
in ons mooie dorp, kernen en regio. 
Onze stichting heeft de ANBI-status 
verkregen. Verder heeft de stichting 
een professionele website gebouwd 
om zo de inwoners van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten te informeren 
over Fietsmaatjes Nuenen, het ge-
bruik van de fietsen, etc. 

Om dat doel te kunnen bereiken zijn 
naast vrijwilligers ook de nodige fi-
nanciën vereist om de aankoop van 
de duofietsen te kunnen financieren 
en om het onderhoud te kunnen 
voorzien. Middels contributies en do-
naties, schenkingen en subsidies wil 
Fietsmaatjes Nuenen dit doel berei-
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ken. De stichting heeft al financiële of 
andere medewerking gekregen van 
het gemeentebestuur, Helpt Elkan-
der, Rabobank en diverse particulie-
ren en bedrijven ontvangen.
Maar voor de aankoop van twee 
nieuwe duofietsen en de exploitatie 
daarvan is ook uw bijdrage van harte 
welkom. Elke bijdrage is welkom op 
rekeningnummer NL69 RABO 0352 
2759 44.

Wilt u een substantiële of permanen-
te bijdrage leveren? Een van onze be-
stuursleden komt graag bij u langs 
als u een mailtje stuurt naar info@
fietsmaatjesNuenen.nl. Voor meer in-
formatie zie onze website 
www.FietsmaatjesNuenen.nl

Het bestuur van Fiestmaatjes Nuenen 
wenst u fijne kerstdagen en veilige en 
gezonde fietskilometers in 2021.

Dwèrse Winterwandeling 
We hebben in het weekend gewandeld en wat was het leuk om de Dwèrse 
Winterwandeling te lopen. Echt een aanrader voor alle Nuenenaren, je kijkt je 
ogen uit!
Op de foto de ‘etalage’ van de Dwèrsklippels en Passion Nuenen bij het Weef-
huis achter het gemeentehuis.

Stilstaan bij       
de Nuenense lindeboom
Op 28 december 2019, 25 jaar na de amputatie van de aangetaste linde op de 
Berg, plaatsten de oud-prinsen van cv de Dwèrsklippels een nieuwe levens-
lustige linde in de stam van de overblijfselen van de monumentale boom.

was levensreddend, maar had een 
deprimerende uitwerking die geen 
chirurgijn kon keren.

In de gelederen van oud prinsen deel-
den de hoveniers hun zorgen over de 
staat waarin de linde zich bevond. De 
schoenmaker hield zich bij zijn leest, 
de accountant riep de erpeleters op 
om in actie te komen, want ook zij wa-
ren niet heppie. Zo kwam het, dat de 
linde na 25 jaar een speciaal prepa-
raat kreeg toegediend om haar voor 
te bereiden op het aanbrengen van 
een geheel nieuwe, zorgvuldig opge-
kweekte natuurlijke kroon. Precies 8 
dagen na de zonnewende moest het 
zijn dat deze zou worden aange-
bracht om optimale groeikracht te 
waarborgen. Deze operatie werd in 
het geheim minutieus voorbereid, zo-
dat er geen verstoring zou optreden 
bij deze specialistische ingreep. Het 
was daarom kort na de kortste dag 
van 2019 dat, nog vóór aanvang van 
het nieuwe jaar, oud omhoog keek 
naar nieuw.
Sinds dat moment is een wekelijkse 
routine ingesteld voor de verzorging 
van en het toezicht op de lindes, vol-
ledig onder auspiciën van de Nue-
nense hoveniers.

Voor hun weldaad werden de oud 
prinsen zwaar bestraft. Onwetende 
dorpelingen hoonden en spraken 
kwaad omdat de nieuwe linde een 
smet zou zijn op de mooie oude lin-
de. De burgervader stond voor een 
dilemma. Wat moest gedacht wor-
den van deze actie? Was dit nu een 
aantasting van een monument of het 
ultieme lijfsbehoud van een be-
schermd dorpsgezicht. Specialisten 
van buiten werden ter advisering in-
geroepen. Zij konden echter niet 

De eeuwenoude linde was door ero-
sie van de tijd ernstig aangedaan. De 
aanwezigheid van de echte tonder-
zwam bevestigde die conclusie. Vol-
gens experts nestelt de zwam zich op 
verzwakt of dood hout. Meestal is dit 
op berken of beuken, maar ook de 
linde is een gewillig slachtoffer van 
deze zwakteparasiet. Dit wil zeggen 
dat de zwam vooral parasiteert op 
verzwakte bomen en met zijn com-
plexe structuur van schimmeldraden 
vocht aan het aangetaste hout ont-
trekt, waardoor de boom afsterft. Na 
het overlijden van de boom leeft de 
zwam verder als saprofiet op het 
dode hout. Onze Nuenense linde 
dreigde dus ten onder te gaan aan dit 
geduldige geweld. Gelukkig werd er-
ger voorkomen door een deskundige 
amputatie van het afstervende deel.

Toch was met het couperen in 1995 
ook het welzijn van de oude linde 
aangetast. Beschadigd in haar aan-
zien, werd ze jarenlang beschimpt 
door passanten en niet meer voor vol 
aangezien. Slechts enkelen, die goed 
op de hoogte waren van het leed van 
de boom, brachten af en toe verlich-
ting met een liefdevolle groet, een 
emmertje water of wat voeding. 
Maar toch: de sterke takken bogen 
wat dieper en de al eerder geplaatste 
stutten priemden dieper in het trage 
vlees. Tradities, zoals het aanbieden 
van het eerste lindeblaadje aan de 
trotse burgemeester van ons mooie 
dorp, verdwenen, omdat zelfs nieuw 
blad enigszins aangedaan het nieu-
we lentelicht ontving. Er werden 
geen liederlijke overnachtingen 
meer bij de linde gehouden, omdat 
men zich niet meer kon vereenzelvi-
gen met het leed dat onze linde was 
overkomen. Natuurlijk, de ingreep 

aannemelijk maken dat de gedane 
investeringen onvoldoende levens-
vatbaar zouden zijn. En toch moest 
een daad worden gesteld voor deze 
insubordinatie door het weliswaar 
alom gewaardeerde, illustere gezel-
schap van carnavalsprinsen buiten 
dienst.
Op 2 maart van het jaar 2020, zo werd 
het gehele genootschap opgedra-
gen, diende men de
gehele Europalaan, van bevrijdings-
plein tot aan de gemeentegrens met 
de stad op afstand, te ontdoen van 
zwerfvuil, onkruid en uitwerpselen. 
Rond dat moment ontstond een pan-
demie van een nog onbekend virus 
dat de wereld in zijn greep zou hou-
den.
Waarschijnlijk had deze geen relatie 
met de opgelegde straf. Maar het was 
dus in die tijd dat nog geen veilige af-
standsregels golden. Gebroederlijk 
voerden de oud prinsen hun straf 
schouder aan schouder naar behoren 
uit, onderwijl bespot door passeren-
de fietsers en luid claxonnerende au-
tomobilisten. Het deerde hen niet, 
omdat zij allen het hogere doel 
scherp voor ogen hadden.

Ook werd de prinsen opgedragen 
jaarlijks op 28 december een memo-
rial te organiseren om zodoende 
waardig stil te staan bij de collectieve 
verantwoordelijkheid voor het wel-
zijn van de oude én de nieuwe linde. 
Omwille van de veiligheid en ge-
zondheid van alle Nuenenaren heeft 
de burgemeester al in dit eerste jaar 
ontheffing verleend voor de organi-
satie van deze bijeenkomst.

De oud prinsen hopen en vertrou-
wen erop dat het eerstvolgende jaar 
aangegrepen kan worden om met 
trots uitvoering te geven aan de hen 
toevertrouwde taak.
Graag blazen ze die ene plechtig-
heid nieuw leven in om het eerste 
lindeblaadje van het nieuwe jaar aan 
te bieden aan de burgemeester. Het 
wachten is daarom op het lengen 
van de dagen en een rijke sapstroom 
eind februari.

De vele kaarten, bloemen, lieve woorden en warme belangstelling 
bij het overlijden van 

Willem van Weert 
hebben ons goed gedaan, wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. 

Het is � jn om te merken dat hij met zoveel mensen 
een bijzondere band had. 

Jos
Kinderen en kleinkinderen

Kindje wiegen 
2020, maar…. 
dit jaar niet   
in de Clemenskerk
De voorbereidingen voor Kerstmis 
waren getroffen, zodat ook dit jaar de 
kleine kinderen met hun ouders in de 
Clemenskerk op bezoek konden ko-
men om het ‘Kindje te gaan wiegen’. 
Maar toen moesten we vaststellen 
dat het beter was om het Kindje dit 
jaar met rust laten. En deze rust moe-
ten we nu ook aanbevelen voor alle 
ouders en grootouders die met kerst 
met de kinderen het voornemen 
hebben om naar de Clemenskerk te 
gaan.

Dat doen we omdat corona bij ons op 
bezoek gekomen is en dat iedereen 
er goed voor moet zorgen dat die ons 
niet in zijn greep krijgt want dat wil 
toch niemand.
Daarom gaat dit jaar ‘Kindje wiegen’ 
niet door. Maar natuurlijk worden alle 
voorbereidingen meegenomen naar 
2021 om er dan voor alle kinderen en 
hun ouders een nog mooier kerst-
feest van te maken.
Laten we het ‘Kindje wiegen’ nu thuis 
in jullie eigen familie doen en dan zal 
het ook dit jaar weer een heel fijn 
kerstfeest voor iedereen zijn.

De werkgroep ‘Kindje Wiegen’

Nom Nom Nuenen, dé online 
horecagids van Nuenen
De Nuenense horecaondernemers hebben het zwaar te verduren in deze 
bizarre tijd maar bij de pakken neer zitten? Dat kennen ze niet. Bij veel 
restaurants kunnen Nuenenaren afhalen. Maar wat kan je bestellen? En 
bij wie? En wanneer? Als hulp bij deze zoektocht is de Nuenense onderne-
ming Flink Marketing & Communicatie eind november gestart met Nom 
Nom Nuenen, een online horecagids op Instagram en Facebook.

rondom het park, de boom of de mo-
len dan heeft Nom Nom Nuenen nóg 
meer te delen: het verhaal van de ho-
recaondernemer, de nieuwste bier-
tjes, de lekkerste gerechtjes. Nom 
Nom Nuenen is dé online horecagids 
van Nuenen.

Ben je benieuwd geworden naar 
Nom Nom Nuenen? En wil je de ho-
reca steunen? Volg dan @nomnom-
nuenen op Instagram of Facebook.

Nicole Kierkels van Flink: “We hebben 
veel leuke en goede horecazaken in 
Nuenen die elke week lekkere ge-
rechten aanbieden. Zelf vond ik het 
best een zoektocht wie wat wanneer 
aanbiedt. Er is zoveel keuze en het is 
op zoveel verschillende kanalen te 
vinden. Vrienden en kennissen her-
kenden zich hier ook in. Tegelijkertijd 
zie ik hoe zwaar veel horecaonderne-
mers het momenteel hebben. Om de 
keuze voor Nuenenaren wat makkelij-
ker te maken én om hopelijk meer 
omzet te genereren voor de Nue-
nense horeca, ben ik met Nom Nom 
Nuenen take-away acties gaan delen.” 

Zodra heel Nuenen uiteindelijk weer 
kan lunchen, borrelen en dineren 

Kerst 2020
Mooie woorden
kruipen niet
warm
onder de huid

Anderhalve meter
afgepaalde grens
tussen jou en mij

Morrend
zet de tijd
een stap vooruit

Toekomst zorgt
voor nieuwe kleuren

Annemieke Soethout
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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

Heden ontvingen we het droevige bericht dat het erelid 
en de erevoorzitter van RKSV Nuenen en oud voorzitter 
stichting B.O.S.N. na een kort ziekbed in de leeftijd van 

80 jaar is overleden.

Charles van Engelen
Nadat hij door Cor Molenaar gevraagd was om het 
voorzitterschap te bekleden, is Charles van 1979 
tot en met 1997 voorzitter van RKSV Nuenen geweest. 

Tijdens deze periode is Charles medeoprichter van de 
Stichting Vrienden RKSV Nuenen geweest, en grote 
stimulator van de oprichting van de supportersclub. Hij 
was ‘de bouwpastoor’ van de kantine op ons voormalig 
sportpark ‘de Luistruik’ en zeer nauw betrokken bij de 
realisatie van ons huidig sportpark ‘Oude Landen’. Tot 
het laatst toe was hij dagelijks actief bij RKSV Nuenen.

Charles was namens RKSV Nuenen in 1989 
medeoprichter en lid van het bestuur B.O.S.N. waarvan 
in de periode 2009 - 2019 voorzitter van deze stichting. 
Hij heeft veel voor de aangesloten clubs betekend in 
de contacten met de gemeente en aannemers om de 
belangen van de verenigingen te behartigen.

Voor al zijn verdiensten is Charles tot erelid resp. 
erevoorzitter benoemd van RKSV Nuenen en werd hij in 
2010 koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

De besturen en de leden zijn hem hiervoor zeer 
dankbaar en zullen hem nooit vergeten. Wij wensen zijn 
partner, overige familie, vrienden en bekenden heel veel 
sterkte om dit onverwachte verlies te verwerken.

Bestuur en Leden Bestuur
RKSV Nuenen Stichting B.O.S.N.

                      

Charles van Engelen

Actief, bourgondisch, in voor een geintje, eigenwijs, 
vol liefde en trots op ons

partner van

Riky Meussen

5 Eindhoven, 22 juni 1940
a Eindhoven, 17 december 2020

Wij hebben in kleine familiekring afscheid genomen van Charles.

Diana en Jimmy Crott
Justin, Estelle

Ellis en Alex Jeurissen
Vincent, Lauren

Correspondentieadres: coöperatie DELA, 
t.a.v. familie van Charles van Engelen,
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Voor alle diensten op 24, 25 en 26 de-
cember geldt: U mag alleen binnen 
met een toegangsbewijs!
Donderdag 24 december 16.00 uur: 
korte gezinsviering met kinderkoor.
Donderdag 24 december 21.30 uur: 
viering, uitgezonden door het LON.
Donderdag 24 december om 23.30 
uur: viering met instrumentale mu-
ziek door Jocanto, ook deze viering 
wordt uitgezonden door het LON.
Eerste kerstdag 25 december 09.30, 
11.30 en 13.30 uur: viering met muzi-
kale omlijsting.
Op eerste kerstdag wordt om 11.30 
uur nog een keer de Jocantomis van 
kerstavond uitgezonden.
Tweede kerstdag 26 december 10.00 
uur: viering, met koperensemble van 
Brassband Nuenen.
Zondag 27 december 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.
Zondag 27 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties
Donderdag 24 december 16.00 uur: 
Pastor Henk Gerrits; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Oosterhout; Al-
bert Gruijters (vanwege verjaardag); 
Catharina Baggermans - Boer, Marijn 
Zandboer.
Donderdag 24 december 21.30 uur 
en 23.30 uur: Pastor Henk Gerrits; 
Pastor Freek Groot; Pastor Jan van 
Oosterhout; Catharina Baggermans - 
Boer; Kees van Ginneken; overleden 
ouders Bindels - Oostelbos; Triny Koe-
nen- Brouwer; Wil Verhagen; Marian-
ne Schutte - Willems; overleden fami-
lie de Brouwer - Bartels; overleden fa-
milie Bendelow - Heinstra.
Vrijdag 25 december 09.30 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders - de Greef; Harrie en 
Tonia Reijnders - Smulders; Harrie van 
den Boomen; Annie Maas - Pijnen-
burg; Kitty Smulders - Janssen; Ad van 
de Rijt; Lotte van Rooij en Leo van He-
velingen; Adrianus Schenkels; Jan de 
Haas, Henk Rooswinkel; Jan de Greef.
Vrijdag 25 december 11.30 uur: Pas-
tor Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Ad van de 
Rijt (vanwege sterfdag); Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Harrie 
van den Boomen; Annie Maas - Pij-
nenburg; Kitty Smulders - Janssen; 
Adrianus Schenkels; Jan de Haas; Riek 
Sanders en Miet Sanders en overle-
den ouders Sanders - de Greef; Harrie 
en Tonia Reijnders - Smulders; Henk 
Rooswinkel; Jan de Greef. En de over-
leden leden van het Nuenens Man-
nenkoor: Pieter Fitters; Wim van 
Rooij; Ad van Wulfen; Gerard Willems; 
Jon van Hoeckel; Gep Vonk; Gerard 
van der Lubbe.
Zaterdag 26 december 10.00 uur; An-
nie Maas - Pijnenburg; Adrianus Prin-
sen en Theodora Prinsen - Verheijen; 
Antonius van Overbruggen en Jo-
hanna van Overbruggen - Wijnho-
ven; Ad van de Rijt.
Zondag 27 december 11.00 uur: 
Henk van de Vorst; Hendrik Donath; 
Ries en Anneke Meulendijks.

Houdt u alstublieft de website van de 
parochie in de gaten, er kunnen wijzi-
gingen optreden.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Adventsactie heeft in Nue-
nen € 161,65 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

Live kerstvieringen vanuit de H.
Clemenskerk Nuenen i.s.m LON.
Live: kerstavond viering 21.30 uur
Live: kerstavond viering 23.30 uur

Herhaling: Op 1e kerstdag wordt om 
12.00 uur de viering van 23.30 uur 
herhaald.
De uitzendingen zijn voor de paro-
chie en de LON extra bijzonder. Er 
wordt namelijk gedeeltelijk voor het 
eerst gewerkt met het nieuwe came-
rasysteem dat deze week pas geïn-
stalleerd is.

En hoewel nog niet alle functionali-
teiten en camera’s aangesloten zijn 
kunnen we er al wel mee draaien. U 
kunt de vieringen volgen via de web-
sites van de parochie en de LON, het 
Live kanaal van de LON en via de 
nieuwe LON app die u gratis kan 
downloaden. 

Het secretariaat is volgende week al-
leen open op donderdag 31 decem-
ber van 09.00 tot 12.00 uur!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Vrijdag 25 december 1e kerstdag
Viering om 09.30 uur, korte gezins-
viering met muzikale omlijsting.
Viering om 11.00 uur, met muzikale 
omlijsting.
Voor deze vieringen hebt u ook een 
geldig toegangsbewijs nodig.

Misintenties:
Pastor Freek Groot; Pastor Jan van 
Dooren; Sjef en Lena Saris - Swinkels; 
Martien de Louw; Marie Jansen - Raaij-
makers en Toon Jansen; Piet van Rooij 
en Diny van Rooij - Roijakkers.

Zaterdag 26 december 2e kerstdag; 
geen viering in Gerwen; alleen in 
Nuenen om 10.00 uur.
Zondag 27 december geen viering in 
Gerwen, wel om 09.30 en 11.00 uur in 
Nuenen.

Mededelingen:
Bij de kleine ingang van de kerk staat 
dit jaar voor het eerst een Wens-
Boom. U kunt daar uw wens voor de 
wereld of voor uw dierbaren in op-
hangen. 

De opbrengst van de extra collecte 
voor de Adventsactie heeft in Ger-
wen € 46,75 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

Houdt u alstublieft de website van de 
parochie in de gaten, er kunnen wijzi-
gingen optreden.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Eerste kerstdag 25 december 09.30 
uur: viering met zang, orgel, piano en 
trompet.
Ook hier geldt: alleen toegang met 
een toegangsbewijs.
Op tweede kerstdag en zondag 27 
december géén vieringen in Neder-
wetten, wel in Nuenen.

Misintenties 
Laura Migchels - de Greef; Jan Mig-
chels; Pastor Freek Groot; Pastor Jan 
van Dooren; Harrie en Lena Renders; 
Driek en Mieke van Stiphout; Antoon 
Rooijakkers.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Adventsactie heeft in Neder-
wetten € 45,10 opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

Houdt u alstublieft de website van de 
parochie in de gaten, er kunnen wijzi-
gingen optreden.

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

De kerkdiensten in De Regenboog 
rondom de kerstdagen: donderdag 
24 december is er een kinderkerst-
feest om 17.00 uur. Dit wordt geleid 
door kerkelijk werker Pieter Flach. De 
kerstnachtdienst begint om 22.00 
uur. Vrijdag 25 december is er om 
10.00 uur de kerstviering. De dien-
sten van kerstnacht en kerstmorgen 
worden geleid door ds. Marlies 
Schulz. U kunt alle diensten alleen 
volgen via de livestreamverbinding. 
U kunt dat volgen door naar de pagi-
na ‘verbinding’ te gaan op onze web-
site. Klikken op ‘kerkdienstgemist’. Wij 
wensen u allen goede kerstdagen.

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 24 december 09.00 uur 
H. Mis, Vigilie van Kerstmis; 23.00 uur 
kerstwake.
Vrijdag 25 december Hoogfeest van 
Kerstmis 24.00 uur Nachtmis; 9.45 
Dageraadsmis, gedachtenis van de H. 
Anastasia; 10.30 Dagmis.
Zaterdag 26 december tweede kerst-
dag 10.30 uur gezongen Hoogmis, H. 
Stefanus, eerste martelaar; gedachte-
nis van het octaaf van Kerstmis. 
Zondag 27 december 08.00 gelezen 
H. Mis; 10.30 uur gezongen Hoogmis, 
Zondag onder het octaaf van Kerst-
mis. 
Maandag 28 december 18.30 uur H. 
Mis, Heilige Onnozele Kinderen, mar-
telaren; gedachtenis van het octaaf 
van Kerstmis; kinderzegen. 
Dinsdag 29 december 18.30 H. Mis, 
onder het octaaf van Kerstmis; ge-
dachtenis van de H. Thomas van Can-
terbury, bisschop en martelaar.
Woensdag 30 december 07.15 H. Mis, 
onder het octaaf van Kerstmis.
Donderdag 31 december 09.00 H. 
Mis onder het octaaf van Kerstmis; 
gedachtenis van H. Sylvester, paus en 
belijder; daarna Lof met Te Deum.

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

  -Toon Hermans-

Thuis, zoals hij het zo graag wilde, is op 83-jarige leeftijd overleden  
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Piet Stappers
echtgenoot van

Joke Stappers - Borrenbergs

Joke

Bram en Mariam
    Ruben
    Tobias

Rob en Angrid
    Luc
    Tim

Nuenen, 19 december 2020
Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers 
T.a.v. familie Stappers
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.
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Juf Wilry met pensioen
Vandaag heeft juf Wilry, na ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt te heb-
ben, afscheid genomen van haar school, kindcentrum De Nieuwe Linde. 
In deze rare coronaperiode kwam het afscheid ineens een paar dagen eer-
der dan gepland, en moesten alle geplande festiviteiten verzet worden. 
Maar uiteraard hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat onze juf Wil-
ry een fijne laatste dag heeft gehad.

Op de laatste schooldag is juf Wilry 
samen met haar man thuis opge-
haald met paard en wagen, geheel in 
de stijl van Charles Dickens. Op 
school aangekomen werd ze opge-
wacht door alle juffen en meesters. 
Net zoals de juffen en meesters ston-
den de kinderen uit haar piratenklas, 
verkleed in Dickens-stijl, haar op te 
wachten. Ook de andere kinderen 
van school stonden buiten.

Nadat ze eerst in de aula met alle kin-
deren haar pensioen heeft gevierd, is 
juf Wilry hierna langs alle klassen ge-
gaan. In elke klas heeft ze getrak-
teerd, is er voor haar gezongen en 
heeft ze cadeautjes overhandigd ge-
kregen. De rest van de middag heeft 
ze lekker feest gevierd met alle pi-
raatjes uit haar klas.

Namens alle leerkrachten, kinderen 
en ouders van kindcentrum de Nieu-
we Linde danken wij juf Wilry voor 
alle jaren op onze school en we ho-
pen dat ze nog heel wat jaren kan 
genieten van haar welverdiende 
pensioen.

Ruim 35,5 jaar heeft juf Wilry rondge-
lopen op Kindcentrum de Nieuwe Lin-
de. Voordat ze het onderwijs in ging, 
werkte ze als zwemjuf. Hierna was ze 
eerst nog hoofdleidster op de kleuter-
school voordat ze in 1985 aan het 
werk ging bij de Nieuwe Linde. Hier 
heeft ze in veel verschillende groepen 
les gegeven. Meestal in de onder-
bouw, groep 0, 1, 2, 3 en 4, maar ook 
voor groep 8 draaide ze haar hand 
niet om. Volgens haar was het leukste 
om te doen rekenles geven, muziekles 
en het leren lezen in groep 3. 

Omdat ze al zo lang rondloopt op de 
Nieuwe Linde, is ze een bekend ge-
zicht voor alle leerlingen en hun ou-
ders. En al deze kinderen waren van-
daag extra feestelijk naar school ge-
komen. komen. 

Huub Janssen met pensioen
Vorige week was de laatste werkdag van meester Huub Janssen, na 43 jaar 
werken. Het afscheid zou al aangepast zijn, maar moest helaas nog verder ver-
soberd worden door de nieuwe maatregelen; niet alleen een borrel maar ook 

de geplande brunch is verzet naar 
2021. Desondanks had hij een fees-
telijk afscheid van de kinderen van 
de Bernadetteschool in Mariahout. 
Hij werd door de kinderen van 
groep 4-5 en 5-6 verrast met allerlei 
cadeautjes en zelfgemaakte werk-
stukken. Klapstuk was een metalen 
kunstwerkje van een onderwijzer 
met leerling. Dit zal een prominen-
te plek krijgen in zijn woonkamer. 
Hij kijkt met heel veel voldoening 
terug op deze fijne dag.

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 52

Horizontaal: 1 doelman 6 onbepaald vnw. 12 dodelijk 13 jachtexpeditie 15 pl. in Flevoland 
16 projectieplaatje 18 sprookjesfi guur 19 wiel 20 en omstreken 22 strijdperk 25 numero 
26 guit 29 trekgat 30 wilde hond 32 aardbol 34 vertakte horens 36 vaart 37 plant 39 ijverig 
41 aanvankelijk 43 viseter 45 optreden 47 zweep 49 nummer 50 gewas 52 familielid 
53 duinvallei 55 masker 56 vaartuig 58 voorzetsel 59 ontroering 61 vorstenverblijf 
63 pl. in Overijssel 64 aftands.

Verticaal: 1 vuurmond 2 wandversiering 3 en andere 4 amfi bie 5 profeet 7 riv. in Spanje 
8 dwaas 9 gereed 10 grappenmaker 11 neiging 12 viering 14 afgod 17 behoeftig mens 
18 uniek 21 liefdegift 23 Europese Unie 24 weggebruiker 27 vertegenwoordiger 28 metaal 
30 klein persoon 31 niemendal 33 woud 35 een zekere 38 peilstift 40 treuzel 
41 vulkaan op Sicilië 42 gloed 44 deelteken 46 circa 48 brandverf 50 draskolk 
51 plakband 54 pret 55 Chinese deegwaar 57 vaas 58 boerenbezit 60 tot en met 
62 Chinese munt.

M I D D A G G O R D E L

E E R E P A R A T I E O V

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

T E R M G R I E K K E R N

E L K B O N E E M I E L

R A A R D E L I A A N O

G A N L

P L A A R S V L I E S T

A D A K A P L E E N E E

N O V A P A L E T R O M E

D R A M A T I C L I B E L

A S B L O E D H E E T L T

T O T A A L T R I E S T
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Oplossingen wk 51
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
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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.

AALGEER
ALPENFLORA
ASLADE
AUTISME
BALSEM
CAESAR
CINEMA
CYCLUS
EDELSTENEN
FACTUREN
GELAAT
HARDWARE
HOERA
INKTEN
INMAAK
INRIT
JAGUAR
JARIGE
KAMPLIED
KEGELBAAN
KERST
KLASSE
KLEINEREN
KLIPZWALUW
KORSTMOS
MASKER
MORGENSTER
NAMEN
OMMETJE
PILLEN
PIZZA
RAATJE
REGAAL
RICHTING
RUGVIN
RUITEN
RURAAL
SANDAAL
VERNUFT
VOYEUR
ZANGER
ZUIGNAP

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

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

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

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

2 3 5
1

2 4 6 7
8 5 6

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

8
7 6 4

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 50, Dhr. R. van Oérle, Nuenen.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Aangepaste 
dienstregeling 
tijdens    
de feestdagen
Tijdens de kerstvakantie tot en met 
zaterdag 2 januari rijden de bussen 
van Hermes volgens de vakantie-
dienstregeling. Dit betekent dat op 
een aantal buslijnen minder vaak 
wordt gereden. Er zijn ook lijnen die 
geheel of gedeeltelijk vervallen. 

Speciale data 
•  Kerstavond 24 december 2020: De 

bussen van Hermes in de regio 
Eindhoven rijden volgens de va-
kantiedienstregeling. 

•  Eerste en tweede kerstdag 25 en 
26 december: geldt de dienstrege-
ling als op zondag. 

•  Oudejaarsdag 31 december: ver-
trekken de laatste bussen vrijwel 
allemaal tussen ca. 19.00 en 20.00 
uur. Vanaf Eindhoven CS vertrek-
ken de laatste ritten tussen 20.00 
en 20.15 uur in aansluiting op de 
binnenkomende treinen. 

Bravoflex op Helmond Oudejaars-avond 
• Bravoflex rijdt op Oudejaarsavond 

tot 19.00 uur in Helmond. 
•  Nieuwjaarsdag 1 januari 2021: 
 Op Nieuwjaarsdag geldt de dienst-

regeling als op zondag. 

Plan je reis in de reisplanner op www.
hermes.nl. Hermes wenst iedereen 
alvast fijne feestdagen en een voor-
spoedig nieuwjaar!

Kerstfeest
Ik wou dat als het kerstfeest werd
De mensen, groot en klein
De mensen overal vandaan,
De mensen bruin of wit of zwart
Of wat ze ook maar zouden zijn
Rondom één kerstboom zouden staan
Met alle kaarsen aan.

Mies Bouhuys
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TCN-Nuenen onderhoudt   
de vaste Mountainbike-route 
op en om de Gulbergen
Zaterdag 28 november en zaterdag 12 december is een flink team van 
Toerclub Nuenen aan het werk gegaan om de Mountainbikeroute op het 
grondgebied van Nuenen een grote opknapbeurt te geven. 

hele regio gebruikt dat met name op 
de Gulbergen veel paden diepe spo-
ren hadden gekregen die de veilig-
heid verminderden. Zelfs tijdens ons 
werk kwamen veel fietsers, maar ook 
wandelaars en hardlopers, de opge-
knapte route testen. Heel mooi om te 
zien hoe veel mensen gebruik maken 
van de prachtige en uitdagende om-
geving in onze bossen en het unieke 
Gulbergengebied. Dat daarbij de zon 
alles ook nog eens erg fraai scheen 
en de oude afvalberg in een mooi 
licht zette was een fijne toegift. Dank-
zij de inzet van onze leden kunnen  
sporters weer genieten van de opge-
knapte route. We nodigen iedereen 
uit veel gebruik te maken en te ge-
nieten van ons prachtige Nuenense 
buitengebied. 

Het bestuur van Toerclub Nuenen

Zo’n 15 leden hebben zich om half ne-
gen gemeld op het Gulbergenterrein 
om gewapend met snoeimateriaal, 
schoppen en harken de handen uit de 
mouwen te steken. Geweldige onder-
steuning bood het bedrijf van ons lid 
Hans van den Berk (Gebr. vd Berk) met 
zijn zoon en een medewerker. 
Met behulp van het zware werkmate-
rieel was het een goed uit te voeren 
klus. Met dank aan VisitBrabant, ont-
vingen wij financiële steun om mate-
rieel in te huren en materiaal aan te 
kopen. Het zware werk werd ook mo-
gelijk gemaakt door onze catering-
ploeg Noortje en Joke, want zonder 
koffie en broodjes (plus pepernoten) 
gaat het natuurlijk niet. 

Het jaarlijkse onderhoudswerk was 
broodnodig. Onze route wordt zo in-
tensief door mountainbikers uit de 

BCL dankt trouwe leden
Met een -coronaproof- overhandiging van een kerstpresentje heeft het 
bestuur van Badminton Club Lieshout persoonlijk alle leden bedankt 
voor hun trouwe lidmaatschap en ondersteuning in deze moeilijke tijd. 
De kosten voor de vereniging blijven immers gewoon doorlopen waar-
door een terugloop in leden gevaarlijk zou kunnen zijn.

reserveringen kunnen, ook volgens 
de richtlijnen, niet afgezegd worden. 
Navraag bij de gemeente Laarbeek 
leert dat dit de richtlijnen zijn en 
vooral landelijk gekeken wordt hoe 
hiermee omgegaan moet worden. 

De landelijke overheid heeft voor de 
eerste lockdown een pot ter beschik-
king gesteld waaruit de lokale over-
heden de niet-gebruikte huurgelden 
aan de verenigingen mogen terug-
betalen. Tot op heden heeft de lande-
lijke overheid nog geen acties geno-
men om eenzelfde vergoeding aan te 
bieden voor deze tweede lockdown. 
Net als alle andere zaalsportvereni-
gingen hoopt BCL dat de landelijke 
overheid ook deze keer weer te hulp 
zal schieten. Het kan immers niet zo 
zijn dat alle smart alleen bij de vereni-
gingen terecht komt.

Alle bestuursleden van BCL zijn per-
soonlijk op pad gegaan om alle leden 
van BCL thuis op te zoeken en te be-
danken voor hun trouwe lidmaat-
schap. Via een ‘coronaproof’ overhan-
diging werden die trouwe leden ook 
nog eens van de ‘beste wensen’ voor-
zien. Op die wijze is er tóch nog per-
soonlijk contact geweest in een pe-
riode waarin de vereniging helemaal 
stilligt. De lockdown zorgt er immers 
voor dat de sporthallen gesloten zijn 
en de badmintonners hun geliefde 
spelletje niet kunnen uitvoeren en ze 
elkaar dus niet treffen. Een sportver-
eniging is immers meer dan sport al-
leen. De leden treffen elkaar bij hun 
sport -dat is de basis- maar doen 
daarnaast allerlei nevenactiviteiten 
die een belangrijke bijdrage vormen 
aan het sociale leven. Dat is nu hele-
maal stilgevallen. 

Het bestuur heeft gemeend de leden 
voor hun trouw te moeten bedanken. 
Hun trouw is immers heel belangrijk 
in deze lockdown-coronatijd. De kos-
ten lopen immers gewoon door dus 
moet er aan de inkomstenzijde ook 
continuïteit zijn. En, …. die is er! De 
leden van BCL zijn (gelukkig) heel érg 
trouw gebleken en hebben het aller-
beste met hun vereniging voor.

Doorlopende kosten
Aan de andere zijde staat de uitga-
venkant. Voor een zaalsportvereni-
ging zijn, met afstand, de grootste 
kosten de huurpenningen voor de 
sporthal. En, aan die zijde lopen de 
kosten gewoon door. Gereserveerde, 
en nu niet gebruikte, zalen kunnen 
vanwege de geldende richtlijnen niet 
worden gerestitueerd. Sterker nog: 

Ook voorzitter Stan van Vijfeijken (r.) be-
zocht diverse leden om ze kerstwensen 
namens BCL over te brengen.

Jeroen Vermaas verlengt en 
gaat vol ambitie voor 7e seizoen
Het bestuur van RKGSV is verheugd om te kunnen melden dat het con-
tract van Jeroen Vermaas met één seizoen is verlengd. De afgelopen we-
ken hebben er gesprekken tussen het bestuur, de trainer en de spelers 
van het 1e elftal plaats gevonden waaruit bleek dat allen positief tegen 
een verlenging aankijken.

en Batuhan) niet vergeten worden. Ik 
ben het bestuur dan ook dankbaar 
dat ik deze staf heb mogen samen-
stellen en hoop van harte dat ik vol-
gend seizoen wederom met ze mag 
werken.”

Jeroen vervolgt: “Dan komen we bij 
de spelers, waarmee ik hoop ons doel 
te realiseren om een stabiele vierde 
klasser te worden met wellicht een 
verrassing hier en daar. Het belang-
rijkste daarbij is een goed teambe-
lang en de wil om er alles aan te doen 
om tot een goed resultaat te komen. 
Dat gaat gepaard met samenhorig-
heid, plezier en een lekker potje bier 
of frisje na de training of wedstrijd. 
Tot slot ben ik trots dat ik al zolang 
met deze heren mag werken, on-
danks dat we af toe keuzes moeten 
maken die ze zelf anders zien. Echter, 
en dat weet elke speler, iedereen is 
even belangrijk in onze hechte groep 
en alleen samen staan we sterk”.

Jeroen heeft het vaandelelftal inmid-
dels alweer zes seizoenen onder zijn 
hoede en zowel trainer als club zijn 
nog niet op elkaar uitgekeken. In 
2018 heeft hij, natuurlijk ondersteunt 
door zijn staf, promotie naar de 4e 
klasse af weten te dwingen. Het is 
dan ook zijn ambitie om RKGSV ver-
der tot een stabiele vierde klasser uit 
te laten groeien.

“Ik ben vereerd om wederom een sei-
zoen bij te tekenen. Mede door het 
goede gevoel en samenwerking met 
het bestuur gaan we er nog een 
mooie tijd van maken. Ik voel me 
thuis bij RKGSV en de club is een 
beetje mijn tweede familie gewor-
den. Ook de klik met Jack de Loo als 
mijn assistent is erg oprecht en goed. 
Met Joep hebben we een geweldige 
fanatieke vlagger, met onze assistent 
veldtrainer Ralph is het fijn werken 
en natuurlijk mag de belangrijke in-
vulling van onze medische staf (Ben 

Jeroen Vermaas tekende opnieuw voor een seizoen bij RKGSV Gerwen

‘Met mijn boek wil ik mensen 
helpen thuis fit te blijven’
Hoe zorg je nu écht goed voor jezelf? Deze vraag beantwoordt Myerle 
Hendrix (uit Nuenen) in haar nieuwste boek ‘Love Yourself’. De eigenares-
se van Myerle Hendrix Centrum Beauty & Health in Nuenen wil met haar 
handboek mensen thuis helpen om fit te blijven of te worden. Ze werd 
hiervoor geïnspireerd door de huidige coronatijd.

functioneren. Stiekem denk ik dat ve-
len dat wel weten, maar er te vaak te 
weinig bij stilstaan. Dit boek draagt 
daaraan daarbij: door je te helpen 
met ontspanning, oefeningen te 
doen om bepaalde klachten te ver-
helpen en goed naar je voeding te 
kijken.’’

Klinkt goed! Smaakt dit boek naar 
meer?
“Ja, ik denk het wel. Ik heb in ieder ge-
val genoeg ideeën. Misschien dat ik 
een serie ga maken, met telkens een 
ander thema: zithoudingen, werk-
houdingen etc. Maar dat zien we la-
ter wel, eerst maar eens genieten van 
deze mijlpaal.” 
Het boek Love yourself (IBAN 
9789464026689) is voor € 22,95 te 
koop in de Centrum Beauty & Health 
06 19 41 62 34. Online te koop via de 
winkel op fysiotherapiehendrix.nl

Daar zat ze dan in maart. Gingen de 
eerste weken van 2020 nog zo voort-
varend, was dit na de aankondiging 
van een lockdown wel anders. “Op-
eens moest ik de deuren sluiten van 
mijn praktijk”, blikt Myerle Hendrix 
(33) terug. “Mijn emoties schoten alle 
kanten op. Zat ik - net als vele ande-
ren - opeens thuis met mijn man en 
twee kids. Dat was wel even pittig.” 

Hoe heb je het aangepakt? Een boek 
schrijven lijkt een hels karwei…
“Natuurlijk schreef ik het niet van de 
een op andere dag. Ik ben eerst gaan 
uitwerken wat ik allemaal wilde ver-
tellen: wat geef ik cliënten altijd mee 
wanneer ze bij mij de deur uitlopen? 
En wat heb ik nooit verteld, maar wil 
ik wel delen? Het originele plan was 
om een klein ringboekje te maken. 
Van een paar pagina’s, met tips en in-
formatie. Dat is uiteindelijk toch wel 
wat groter geworden, terwijl ik eerst 
nog niet zeker wist of ik wel moest 
doorzetten.”

Inmiddels heb je de eerste druk in je 
handen gehad. Een magisch gevoel?
“Een fantastisch gevoel! Niet alleen 
omdat ik mijn ziel en zaligheid in dit 
boek hebt gestopt, maar ook omdat 
ik nu iets heb waar ik mensen thuis 
mee kan helpen. Ik hoop dat mensen 
dit boek pakken en denken: hoe zou 
Myerle dit aanpakken? Ik wil anderen 
laten inzien dat heel veel klachten 
zijn op te lossen met de juiste voe-
ding, je mindset en beweging. Als 
deze drie goed samenwerken, is je li-
chaam in balans. Ik geloof er heilig in 
dat wanneer je goed voor jezelf zorgt, 
je lichaam je beloont door goed te 

Interactieve IVN-route 
 Papenvoortse Heide

Eropuit in de 
kerstvakantie
Eén van de dingen die gelukkig nog 
wel kunnen in de lockdown, is lekker 
naar buiten de natuur in gaan. In het 
natuurgebied de Papenvoortse Hei-
de kun je een hele leuke, interactieve 
route lopen van een klein uurtje. Ide-
aal om met het gezin te ondernemen 
deze kerstvakantie!

Het startpunt is bij het informatie-
bord bij het gebouw van Scouting 
Rudyard Kipling aan de Papenvoort-
se Heide. Hier download je met je 
smartphone via QR de wandelroute, 
die bij elk kruispunt aangeeft welke 
kant je op moet. Ook vind je bij het 
startpunt de eerste van vijf QR-codes 
waarmee je een leuk en informatief 
filmpje over het gebied kan bekijken. 
De overige QR-codes vind je op paal-
tjes die her en der in het gebied 
staan. Je komt ze vanzelf tegen als je 
de kruispuntenroute goed volgt.

Veel wandelplezier en graag tot in 
het nieuwe jaar bij een coronaproof-
activiteit na de lockdown! 
www.ivn.nl/nuenen

Wandeling op de Papenvoortse Heide

Hopelijk kunnen we begin volgend 
jaar de trainingen en competities 
weer hervatten. Wij kijken in elk geval 
met veel plezier uit naar de verleng-
de samenwerking.

Bestuur RKGSV

Ruilen van diensten 
is in trek bij 
ruilkring    
LETS Nuenen
We kunnen niet naar de winkel, we 
mogen maar weinig op bezoek bij 
anderen maar toch blijft de ruil-
kring in Nuenen tijdens deze Coro-
nacrisis lekker actief. 

LETS-Nuenen
In Nuenen is er een zeer actieve, 
LETS-kring; het is een ruilnetwerk 
met leden, die onderling diensten 
uitwisselen. Geld komt er niet aan te 
pas. Het idee is heel simpel: je doet 
iets voor een ander, b.v. ramen was-
sen, computerhulp bieden, autorij-
den, tuinieren, koken. Daarmee kun 
je fictieve eenheden verdienen, bij de 
LETS-kring in Nuenen zijn dit @ 
(apenstaartjes). LETS-Nuenen is geen 
stichting of vereniging maar een 
groep van geregistreerde leden. 

Kennismaken?
Wil je contact met LETS-Nuenen? 
Stuur een mailtje naar info@letsnue-
nen.nl. Je krijgt dan eventueel een 
bezoekje van een van de contactper-
sonen om kennis te maken, je dien-
stenaanbod met je te bespreken en 
om het één en ander uit te leggen. 

Of wil je misschien een aantal leden 
leren kennen en kijken wat er te krij-
gen is? Dat was voor de coronacrisis 
ook mogelijk. Elke maand was er in 
Dorpsboerderij Weverkeshof een 
ontmoetingsavond om elkaar te le-
ren kennen, om onderlinge afspra-
ken te maken en goederen en dien-
sten aan te bieden. Wanneer we weer 
bij elkaar kunnen komen is nog on-
duidelijk maar tot die tijd zijn de le-
den van LETS Nuenen nog steeds ac-
tief voor elkaar bezig.

Voor meer informatie bekijk de web-
site www.letsnuenen.nl

ruilkring    

Onderhoud aan de route voor de 
mountainbikers op de Gulbergen
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‘Champagnepakket’

• Alle pakketten zĳ n mogelĳ k als cadeau. Een 
gepersonaliseerde kaart zal worden toegevoegd 
aan het gewenste pakket. Kosten hiervan 
bedraagt € 1,- per kaart.

• Pakketten zĳ n uit te breiden tegen een meerprĳ s 
van € 9,95 per persoon.

• Pakketten worden bezorgd op 30 december.
• Bezorgkosten bedragen € 5,- voor 
 Nuenen, Sint-Oedenrode en omstreken

Disclaimer: Toegevoegde fl es champagne is een mooie brut

Gezinspakket à €59,95
• Fles champagne met 2 glazen
• Fles kinderchampagne met glazen
• Oliebollen
• Borrelworst
• Soorten toastjes
• 3 Variaties huisgemaakte salades
• 3 Huis-gemarineerde kazen

Champagnepakket 
à € 24,95

 2 PERSONEN

• Fles champagne met glazen

Avondpakket à €49,95
2 PERSONEN

• Fles champagne met glazen
• Borrelworst
• Soorten toastjes
• 3 Variaties huisgemaakte salades
• 3 Huis-gemarineerde kazen

Dagpakket à €54,95
2 PERSONEN

• Fles champagne met glazen
• Oliebollen
• Borrelworst
• Soorten toastjes
• 3 Variaties huisgemaakte salades
• 3 Huis-gemarineerde kazen

Champagne Pakketten
Om het komend jaar goed van start te gaan met 
uw geliefden hebben wĳ  van ‘Champagnepakket’ 
verschillende oudejaarsdag pakketten samengesteld. 
U kunt genieten van de klassieke combinatie van 
champagne en oliebollen gecombineerd met de 
hedendaagse ‘borrelbites’. Net dat beetje extra wat 
oudejaarsdag compleet maakt. 

Met de huidige maatregelen rondom het coronavirus 
wordt iedereen verzocht om zoveel mogelĳ k thuis te 
blĳ ven en het nieuwjaar in een zeer kleine kring te 
vieren. Om hier op in te spelen hebben wĳ  verschillende 
champagne pakketten samengesteld, met een heerlĳ ke 
bubbel uit de streek Elzas in Frankrĳ k. De pakketten 
zĳ n gevuld met onder andere twee soorten toastjes, 
zelfgemaakte salades (eiersalade, tonĳ nsalade, kip-
kerrie salade), ambachtelĳ ke worst, brie en twee 
soorten gemarineerde kaas. Dit zodat u toch het nieuwe 
jaar kan beginnen met een heerlĳ k glaasje bubbels in 
combinatie met een oliebol, voorzien van verschillende 
borrelbites tĳ dens het borrelen in de avond.

Een champagne pakket is leuk om voor jezelf te 
kopen, en nog veel leuker om aan iemand cadeau te 
doen. Alle pakketten zĳ n mogelĳ k als cadeau. Een 
gepersonaliseerde kaart zal worden toegevoegd aan 
het gewenste pakket. Kosten hiervan bedraagt €1,- 
per kaart. Zo kan iedereen genieten van al een toch 
ingewikkelde jaarwisseling.
Bĳ  het verkopen van deze pakketten, zamelen wĳ  
geld in om Het Nationaal Ouderen Fonds te steunen. 
Per verkocht pakket wordt er 1,- gedoneerd aan deze 
stichting.

Voor meer informatie en updates kunt u kĳ ken op onze 
Facebook pagina genaamd ‘Champagnepakket’. 
Staan onze pakketten u aan? 
Stuur een mailtje naar champagnepakket@gmail.com 
met de volgende gegevens;

• Naam + achternaam 
• Postcode + straatnaam + huisnummer
• Stad, Telefoon nummer
• Het gewenste pakket
• Aantal personen

Gezinspakket à € 59,95     
Dag-pakket (2 personen) à € 54,95
Avondpakket (2 personen) à € 49,95   
Champagnepakket (2 personen) à € 24,95

Na ontvangst van uw bestelling, sturen wĳ  een 
bevestiging van uw bestelling

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

*

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  
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LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

OudJaar Specials
BORRELPLANKBORRELPLANK
VOOR 2 PERSONEN

INCL. EEN FLES BUBBELS & 6 OLIEBOLLEN € 47,50
* WARME UITBREIDING (VOOR 2 PERSONEN)  +/+ € 17,50

HORS D’OEUVREHORS D’OEUVRE

* RUNDVLEESSALADE 
* GEROOKTE ZALM 
* HOLLANDSE GARNALEN 
* GEROOKTE PALING 
* MELOEN MET COBURGER HAM 
* GEVULD EITJE 
* PATÉ 
* ROSBIEF MET TRUFFELMAYONAISE 
* BROOD & KRUIDENBOTER € 22,50

* UIT TE BREIDEN MET
* SAUCIJZENBROODJE  P.P. € 2,75
* KIPPENRAGOUT MET PASTEIBAKJE  P.P. € 6,50 FLES CHARDONNAY / FLES MERLOT € 10,-

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

VENKELSOEP
OFOF

WILDBOUILLON
OFOF

MAKREELRILLETTES MET BIET
OFOF

PATÉ MET CHUTNEY & TOAST
***

KABELJAUWFILET MET BANAAN & AMANDEL
OFOF

GEBAKKEN ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OFOF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OFOF

VARKENSHAAS MET RODE WIJNSAUS
OFOF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

GEBAKKEN APPELTJES MET CAKE & VANILLECRÈME
OFOF

STOOFPEREN CHEESECAKE

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

JANUARI (INCL. 30 & 31 DEC)

28 DECEMBER T/M 3 JANUARI28 DECEMBER T/M 3 JANUARI
MAANDAG 28/12 & DINSDAG 29/12 GESLOTEN

WOENSDAG 30/12 : 1100-1500 & 1700-1900 UUR
DONDERDAG 31/12 : 1100-1800

VRIJDAG 1/1 : 1600-1900 UUR (UITSLUITEND MENU’S)

ZATERDAG 2/1 : 1100-1500 & 1700-1900 UUR
ZONDAG 3/1 : 900-1200 UUR

Bezorging

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


