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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

2020
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over 
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NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers nieuwe locatie nuenen 2020.indd   1 20-10-2020   12:52

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

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Wij wensen u 
een veilig & 
gezond nieuwjaar!
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2021 komt eraan
We staan op het randje van 2021. Nog één dag en het ‘coronajaar 2020’ 
ligt achter ons en wij zullen niet de enigen zijn die schrijven dat het afge-
lopen jaar wel een heel apart jaar is geweest. Het waren roerige tijden 
voor vrijwel iedereen, van jong tot oud en ondanks dat we het al in verle-
den tijd schrijven, zitten we er nog middenin. De tweede lockdown duurt 
in ieder geval een aantal weken in 2021 en het vervolg is eigenlijk nog to-
taal ongewis. Een lichtpuntje gloort wel door de mogelijkheid van vacci-
neren, maar hoe dit allemaal precies uit gaat pakken, blijft nog even een 
vraagteken. De tijd zal het leren. 

immers hun 200-jarige verbintenis 
tot een gemeente. Gelukkig hebben 
we daar al wel iets op gevonden; de 
activiteiten zijn allemaal alvast ver-
plaatst naar 2022, iets wat wel past 
bij onze dwèrse mentaliteit; we doen 
het gewoon anders.

We staan op het randje van 2021 en 
glijden dit jaar waarschijnlijk geruis-
loos binnen. Geen groots feest en 

We staan op het randje van 2021. Een 
jaar waarvan we hopen dat het een 
totaal ander jaar zal gaan worden 
dan 2020. Of dit zo zal zijn, moet nog 
blijken want we weten nu al dat een 
aantal van onze door het jaar heen 
geplande activiteiten geen door-
gang zullen vinden. Carnaval is er 
een van, maar ook alle activiteiten 
gepland rondom ons feestjaar. Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten vieren 

geen vuurwerk, maar even een pas 
op de plaats. Jammer? Ja best wel, 
maar het biedt ook weer kansen. 
Door de beperkte mogelijkheden 
van het vieren van het nieuwe jaar, 
komen we wel nader tot elkaar en 
zijn contacten stukken minder op-
pervlakkig. En dat hebben we te dan-
ken aan 2020. Ondanks dat bij dit jaar 
het woord verlies hoort, mag ook het 
woord winst niet ontbreken. We heb-
ben met ons allen ervaren hoe we 
collectief de tering naar de nering 
kunnen zetten. Hoe we elkaar steu-
nen en hoe allerlei initiatieven om te 
helpen, omarmd zijn. Zowel voor en 
door de plaatselijke ondernemers als 
voor (eenzame) ouderen. Cadeau-
bonnen en afhaal/bezorgdiensten, 
buitenoptredens door onze bekende 
Nuenenaren, kerststukjes en extra 

acties voor de voedselbank. Zonder 
elkaar redden we het niet en dat 
heeft iedereen heel positief opge-
pakt.

We staan op het randje van 2021. En 
nemen met een ‘gelukkig dit jaar is 
voorbij’ afscheid van 2020. Een jaar 
dat we niet graag nog een keertje 
overdoen. Met open blik kijken we 
vooruit, net als wat we een jaar gele-
den deden toen we op het randje van 
2020 stonden en we proostten op 
een gezond en gelukkig nieuwjaar. 
En dat is misschien wel het mooie 
van het leven; we weten niet wat het 
voor ons in petto heeft en dat maakt 
het zo de moeite waard.

Op het randje van 2021 wensen wij, 
het volledige team van Rond de Lin-

de, bestaande uit Gerrit van Ginkel, 
Edwin Coolen, Josine Janssen, Janne-
ke Mes, Caroline van Nes, Nannie van 
den Eijnden, Karin Aarts, Mariët Jonk-
hout,  Lian Messerschmidt (adm.) en 
uitgever Luuk Messerschmidt, u een 
liefdevol nieuw jaar, met iets minder 
zorgen dan in het afgelopen jaar.

GGD Brabant-Zuidoost    
start met vaccineren 
Op maandag 18 januari start GGD Brabant-Zuidoost met het vaccineren 
van zorgpersoneel. De vaccinaties worden gegeven in het Indoor Sport-
centrum Eindhoven aan de Theo Koomenlaan 1. Zorgmedewerkers van 
verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO ondersteu-
ning ontvangen vanaf 4 januari een uitnodiging voor het krijgen van een 
vaccinatie via hun werkgever.

Voor het Indoor Sportcentrum Eind-
hoven is in overleg met de gemeente 
Eindhoven en de Veiligheidsregio ge-
kozen. Een vaccinatielocatie moet 
aan landelijke richtlijnen voldoen. 
Deze locatie is eerder ingezet voor 
het geven van vaccinaties en is ge-
schikt. Daarnaast is het sportcentrum 
goed bereikbaar (per auto, fiets of 
openbaar vervoer) en er is de moge-

Zorgmedewerkers kunnen aan de hand 
van deze uitnodiging een afspraak ma-
ken via het landelijke callcenter. Zij ma-
ken dan direct ook de 2de afspraak, cir-
ca drie weken na de 1e afspraak, voor 
de tweede benodigde prik. Ellis Jeuris-
sen, directeur Publieke Gezondheid 
Brabant-Zuidoost is blij dat er gestart 
wordt. “Vaccineren is de manier om uit 
deze crisis te komen. Het is heel mooi 
dat we op 18 januari de 1e vaccinatie in 
de regio mogen geven. We zijn volop 
bezig met de voorbereidingen voor dit 
eerste onderdeel van de vaccinatiestra-
tegie maar zijn ook drukdoende met de 
massavaccinatie die op ons afkomt. 
Zorgvuldigheid en veiligheid staan bij 
onze aanpak voorop.”

De redactie van 
Rond de Linde

Volgende week (week 1) verschijnt Rond de Linde 
 gewoon op woensdag 6 en donderdag 7 januari.

lijkheid om het aantal zogenoemde 
‘priklijnen’ relatief eenvoudig op te 
hogen. Met het oog op de verdere 
uitvoering van de vaccinatiestrategie 
is dat een belangrijke vereiste. 

Rol GGD 
Het vaccineren wordt landelijk geor-
ganiseerd door het ministerie van 
VWS, het RIVM en GGD GHOR Neder-
land. Het ministerie bepaalt de vacci-
natiestrategie en is verantwoordelijk 
voor de publiekscampagne en het op 
die manier stimuleren van de vacci-
natiebereidheid. Het RIVM verstrekt 
de vaccins en de medisch-inhoudelij-
ke informatie richting zorgprofessio-
nals. GGD GHOR Nederland organi-
seert o.a. maken van een afspraak en 
het kunnen registreren van de vacci-
naties. De GGD-en dragen zorg voor 
de locaties en het daadwerkelijk zet-
ten van de vaccinaties.

Opbrengst komt volledig ten goede aan Nuenense goede doelen

OCN nodigt alle Nuenenaren uit   
voor ‘Kwis vur dwèrse ondernemers’
Als gevolg van de coronamaatregelen is door het bestuur van Onderne-
mers Contact Nuenen (OCN) besloten het traditionele Nieuwjaarsgala op 
de eerste maandag van januari niet door te laten gaan. Maar een bijzon-
der jaar vraagt om een aangepaste doelstelling en een creatieve aanpak. 
En die heeft het OCN gevonden met de Avond van de Nuenense onderne-
mer en de ‘Kwis vur dwèrse ondernemers’.

Een avond die volledig anders wordt 
dan voorheen, maar dat is tegen-
woordig volkomen normaal. Samen 
met cabaretier Marcel Stevens gaat 
het OCN op maandag 4 januari van 
19.30 tot 22.00 uur voor een verma-
kelijke avond zorgen. Niet alleen voor 
leden dit keer, maar voor alle Nuene-
naren die eens willen proeven van de 
sfeer en het leuk vinden om deel te 
nemen aan de avond.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Aanmelden voor de Avond van de 
Nuenense Ondernemer kan per e-mail, 
m.v.v. uw naam en mobiele nummer, 
via: ocn@vnoncwbrabantzeeland.nl. U 
ontvangt dan een link waarmee u op 
4 januari vanuit huis kunt inloggen. 
De kosten voor deelname bedragen 
€ 10,- en de opbrengst komt volledig 
ten goede aan Nuenense goede doe-
len.

Gerrit

Caroline

Josine

Janneke
Nannie

Edwin
Karin

Mariët
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

Wist je dat je van 4 petfl essen   
een big shopper kunt maken. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 4

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.

ISOLEREN IN 2021
Het is bekend dat isoleren je energierekening kan vermin-
deren en daarnaast het comfort in je woning kan verhogen. 
De rijksoverheid blijft dit stimuleren. De subsidie voor 
isoleren is nu ondergebracht bij subsidieregeling ISDE. U 
kunt ook een maatregel die u in 2020 heeft getro� en 
combineren met een nieuwe. Bekijk de voorwaarden op 
www.RVO.nl/ISDE 

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!

OUD EN NIEUW
Door de lockdown vanwege 
het coronavirus is oud en nieuw 
dit jaar anders. Ontvang thuis 
maximaal 2 personen (excl. 
Kinderen t/m 12 jaar) en houd 
1,5 meter afstand. Zo voorko-
men we samen de verspreiding 
van het coronavirus. Kijk voor 
alle informatie over het vieren 
van de feestdagen op de web-
site van www.rijksoverheid.nl 
>onderwerpen >coronavirus COVID-19 >Corona en bij-
zondere gelegenheden.

DIGITALE NIEUWJAARS-
BIJEENKOMST & 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 eve-
nement 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 Nederwetten. 
Daarna kunt u deelnemen aan een interactieve online ses-
sie met onder meer nieuwjaarsgroeten van diverse Nue-
nense verenigingen, clubs en andere bekende Nuenenaren.

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!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 31 december tot 12.30 
uur open. Op vrijdag 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. Za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. De milieustraat is gesloten 
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 

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

Voor een goede ouderwetse service 
en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

WIJ WENSEN U EEN GEZOND, GELUKKIG EN LIEFDEVOL 2021
MET VEEL VEILIGE KILOMETERS!

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

Wij wensen iedereen
een fi jne jaarwisseling!

Shoarma Pakket
“500 gram vlees, 5 broodjes en bak saus”  ........ 7,50
4 Gegrilde
Kippenbouten ...................... 5,00
Gegrilde Spareribs
“Met gratis saus”  .............................. 500 gram 6,95
GRATIS Ragout Bakjes

bij onze Kip en Kalfs Ragout

100 gram Runder Rookvlees +
100 gram Eier Salade .......................... 3,95
Salade Schotel
“Lekker en makkelijk”
 (wel even bestellen a.u.b.!) ............ 4 personen 50,-

KOOPJE

KOOPJE

TOPPER

OUD JAAR

TOPPER

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

MVSA Cava
Brut, secco of rosé €9,95

Schlumberger
Oostenrijkse bubbels €11,95

Piper Heidsieck
Champagne brut €36,50

Monthuys Champagne
Brut of demi sec €22,50

Taittinger Champagne
Brut of demi sec €43,50  

Bruisend nieuwjaar gewenst!
Acties geldig t/m 31 december 
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

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

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Annie Habraken: de Vrijwilliger 
van het jaar bij Senergiek
Compleet verrast was Annie Habraken, toen John Aben, Harry van Duijn-
hoven en Gonnie Lucassen op 22 december voor haar deur stonden met 
bloemen, een taart, een oorkonde en een trofee. 

den. Helaas, voor 2020 kwam er geen 
geschikt moment meer. Dus dan 
maar zo, op een coronavrije wijze.
Annie is voorgedragen door de kaart-
clubs van de donderdagmiddag. Zij 
lieten aan het bestuur weten dat zij 
de wijze waarop Annie al 15 jaar voor 
hen zorgt, erg waarderen. Tegelijker-
tijd wilden zij de andere gastvrou-
wen niets tekort doen en zo heeft het 
bestuur het dan ook verwoord: 

Annie is de vrijwilliger van het jaar 
2019 geworden. Nu lijkt dat vreemd: 
hoezo 2019? Maar volgens traditie 
wordt een vrijwilliger van het (afgelo-
pen) jaar altijd bekend gemaakt tij-
dens de vrijwilligersavond aan het 
begin van elk kalenderjaar.

De datum hiervoor werd almaar op-
geschoven, in de hoop dat Annie nog 
op gepaste wijze gehuldigd kon wor-

SENIORENVERENIGING NUENEN

Will Cooijmans 40 jaar bij GMK

maar ook nauwkeurig notuleren en 
archiveren. Met zijn enorm goede ge-
heugen kan je hem niet voor de gek 
houden. Hij weet precies in welk re-
gelement wat staat of wat gezegd is 
in een bepaalde vergadering. Ook 
schroomt hij niet om moeilijke on-
derwerpen aan te kaarten, of het nu 
om gemeentelijke zaken gaat, of het 

terughalen van een instrument of 
uniform bij een oud-lid. Ook al ken 
je Will al heel lang, hij kan je nog 

In de afgelopen 40 jaar heeft Will zo-
wat alle rollen vervuld die bij een 
vereniging te bedenken zijn:
bestuursvoorzitter, secretaris, het re-
gelen van Bloem en Tuin, Fietsen 
voor Muziek, schrijven van Wimpie-
stukjes in Dal Segno, enz.. Op dit mo-
ment zet Will zijn kwaliteiten in als se-
cretaris: organiseren en structureren, 

terughalen van een instrument of 
uniform bij een oud-lid. Ook al ken 
je Will al heel lang, hij kan je nog 

Uitreiking diploma’s  
zwemvaardigheid
Door de plotselinge sluiting van de zwembaden in november werd het di-
plomazwemmen al uitgesteld, maar toen de zwembaden wederom wer-
den gesloten vanaf 15 december, waren wij des te blijer dat onze toppers 
net daarvoor, op 14 december, toch nog hun zwemvaardigheid 2 en 3 di-
ploma nog konden halen! Marco, Ana, Birte, Isa, Nina, Gijs en Nick moch-
ten een prachtig zwemvaardigheid 2 diploma in ontvangst nemen, ter-
wijl er voor Fabian, Tim, Mira en Eveline zelfs een zwemvaardigheid 3 di-
ploma werd ondertekend door onze examinatoren. Dat is nog eens een 
mooie afsluiting van 2020. 

Bij de recreatieve afdeling van Zwem- en Polovereniging Nuenen kunnen de 
kinderen oefenen voor zwemdiploma C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Lijkt 
het jou ook leuk om te zwemmen en/of te oefenen voor je diploma’s? Kijk dan 
eens op onze website (www.zpvnuenen.nl) of op onze facebookpagina (www.
facebook.com/zpvnuenenrecreatief ) en neem contact op voor een proefles! 

Een mooie afsluiting van 2020 met het behalen van een diploma zwemvaardigheid

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• we in 2020 door de pandemie minder konden 

/ mochten reizen;
• de luchtkwaliteit daardoor verbeterde;
• minder verbruik van fossiele brandsto� en snel 

positieve e� ecten heeft;
• gedrag om iets wel of juist niet te doen, veel 

bijdraagt aan CO2 reductie;
• je je kunt abonneren op interessante nieuws-

brieven om je CO2- voetafdruk te verminderen.
Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant : www.milieucentraal.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 22-12-2020 EN 28-12-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Ter Warden 30 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rullen ongenummerd,  Tijdelijk wijzigen van gebruik voor 
perceel B 2367 hondenuitlaatservice 
Mikboomweg ongenummerd  Tijdelijk wijzigen gebruik voor  
percelen B 5154, B 1848 en  hondenuitlaatservice   
B 1839  
Berg 69 Aanbrengen uitweg 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 3 Gedeeltelijk slopen en verbouwen 
 woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 35 Horeca verhuizing De Ko�  edrinkers

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-12-2020 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling subsidieplafond 
  Subsidieverordening 
  Sociale Volkshuisvesting 2019 
28-12-2020 Nuenen c.a. Verordening APV wijziging: 
  Verbod op carbidschieten 
28-12-2020 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst ontwikkeling 
  4 Ruimte voor Ruimte woningen en 
  omzetten bedrijfswoning naar woning 
  Rullen 7a te Nuenen c.a. 
28-12-2020 Nuenen c.a. Besluit omgevingsrecht: Aanpassing 
  aanwijzing van categorieën van gevallen: 
  uitbreiden met ‘fl exwonen’ en 
  meergeneratiewoningen 

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

• we in 2020 door de pandemie minder konden 

• minder verbruik van fossiele brandsto� en snel 

• gedrag om iets wel of juist niet te doen, veel 

je je kunt abonneren op interessante nieuws-
- voetafdruk te verminderen.
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

“Annie is speciaal, maar zij staat ook 
symbool voor alle gastvrouwen van 
Senergiek!”

Annie staat niet graag in de schijn-
werpers, maar nu ontkwam zij er niet 
aan: Annie, van harte proficiat!

steeds verrassen. Soms weet je niet 
of hij een grapje maakt, maar als Will 
serieus is, dan merk je dat snel ge-
noeg. Met zijn kritische standpunten 
en droge humor geeft hij regelmatig 
een frisse kijk op de zaak.
Een 40-jarig lidmaatschap, met zo-
veel extra taken en verantwoordelijk-
heden, vraagt ook veel van het gezin. 
De dochters Noortje en Neeltje, bei-
de lid van het GMK en natuurlijk ook 
zijn echtgenote Ria, hebben hem 
hiervoor al die jaren de ruimte gege-
ven en zich ook vol overgave ingezet 
voor de vereniging. En wie weet gaat 
straks hetzelfde gelden voor de nieu-
we generatie Cooijmans.
Will, het mag duidelijk zijn dat de 
vereniging je ontzettend dankbaar is 
en hoopt dat je nog vele jaren lid 
bent, met al je passie!

Vorige week woensdag is Will gehuldigd met zijn 40-jarig lidmaatschap 
van het Gerwens Muziekkorps. Hiervoor werd hij in het bijzijn van zijn ge-
zin voor zijn huis toegesproken door Tom van Rooij, voorzitter van het 
GMK. ’s Avonds tijdens de online GMK Quiz Night kon de rest van het or-
kest getuige zijn van de gefilmde huldiging. 
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Hier heu r ik thu i s©

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar één gemeente

Burgemeester Maarten Houben 
over feestjaar 2021
Door Nannie van den Eijnden

In ons vorige gesprek eind oktober, samen met Gemma Eerdmans, kwam 
het tweehonderdjarig bestaan van onze gemeente al ter sprake: onze 
burgemeester is enthousiast over de plannen van de Stichting Nuenen-
Gerwen-Nederwetten 200 jaar (NGN200) voor het officiële feestjaar in 
2021. De gemeenteraad heeft in november eveneens positief gerea-
geerd. En nu is het bijna zover, de opening van ons feestjaar staat voor 
de deur. De vlaggen kunnen uit!

zich inspannen om iets voor onze 
dorpen te doen. De burgemeester is 
trots op deze gemeenschapszin: “Dat 
is ons DNA. Mijn DNA is mijn energie, 
die ik ten gunste laat komen van onze 
wethouders, ambtenaren, dorpsra-
den en inwoners. Ik heb een rol achter 
de schermen en bied toegevoegde 
waarde door mensen enthousiast te 
maken en bij elkaar te brengen”, licht 
hij zijn rol toe.

Digitaal ontmoeten
Door corona heeft het enthousiasme 
van alle inwoners, die bij de voorbe-
reidingen voor het feestjaar waren 
betrokken, een flinke deuk opgelo-
pen. Het bestuur NGN200 was bezig 
een mooi programma samen te stel-
len voor grote evenementen, toe-
gankelijk voor iedereen, zoals een 
aardappeletersfestijn, een mudrun 
en een symposium met ‘millennium-
kinderen’. Deze gaan in 2022 plaats-
vinden, als het kan. Volgend jaar vin-
den er kleinschalige activiteiten 
plaats, op gepaste afstand, bijvoor-
beeld een 12-tuinentocht waarin je 
bijzondere tuinen in Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en op Eeneind 
kunt bezichtigen. In 2021 ontmoeten 
we elkaar vooral digitaal, via een ver-
nieuwde website en sociale media.

Ontmoeten en verbinden
“We hebben drie kerkdorpen met 
een eigen karakter en het is de taak 
van het gemeentebestuur, met mij 
voorop, om ze actief te betrekken”, 
zei burgemeester Maarten Houben 
in oktober. Stichting NGN200 heeft 
doelen gesteld voor het feestjaar: 
persoonlijk ontmoeten en verbin-
den. Elkaar, onze omgeving en onze 
geschiedenis nog beter leren ken-
nen. Nadat de stichting vorig jaar alle 
inwoners had opgeroepen ideeën 
aan te dragen, zijn er meer dan hon-
derd vindingrijke initiatieven binnen-
gekomen, waarmee we ons 200-jarig 
bestaan kunnen vieren en de verbin-
ding kunnen opzoeken.

_____________________

“Ik ben trots op onze 
gemeenschapszin,  
dat is ons DNA”
_____________________

DNA
Zoveel ideeën en enthousiasme, dat 
zegt alles over onze identiteit. Onze 
gemeente heeft veel vrijwilligers die 

_____________________

“Onze nieuwjaarsreceptie 
verandert in een digitale 
nieuwjaarsgroet; 
een webcast” 
_____________________

Nieuwjaarsgroet
Hetzelfde geldt voor de nieuwjaars-
receptie die de gemeente ieder jaar 
organiseert. “Hoe kunnen we ons 
met elkaar verbinden, als dat fysiek 
niet gaat? Dat vraagt omdenken”, 
legt onze burgemeester uit. “Creativi-
teit. We moeten kansen zien en zaken 
op een andere manier organiseren. 
Onze nieuwjaarsreceptie verandert 
voor het eerst in een digitale nieuw-
jaarsgroet; een webcast van twintig 
minuten. In deze uitzending, die live 
wordt uitgezonden via internet, kun-
nen onze inwoners tientallen film-
pjes bekijken van verenigingen en 
stichtingen in onze gemeente.”

_____________________

“Het grootste cadeau 
is dat het feestjaar 
ons verbindt 
en trots maakt”
_____________________

Hier heur ik thuis
Onze burgemeester denkt even na 
over mijn vraag wat hij wil dat het 
feestjaar met onze inwoners doet. 
“Het grootste cadeau is dat het ons 
verbindt en trots maakt”, antwoordt 
hij. “Het bijzondere aan deze situatie 
is dat we nog niet weten wat we gaan 
doen. Zonder corona zouden we een 

Burgemeester Maarten Houben, door Bart Verkuijlen, LAV Fotografie

Het logo voor het feestjaar is ontworpen door Peter van Kemenade van 4PR Realisa-
tion in Nuenen en ontstaan uit de vijf kleuren van de gemeentevlag als symbool 
voor de samenvoeging van Nuenen, Gerwen en Nederwetten tot één gemeente. De 
vlag staat voor verbinding, een drie-eenheid waarin de kernwaarden eenheid, 
saamhorigheid en gelijkwaardigheid centraal staan.

ten, een symposium ‘millenniumkin-
deren’, een ‘Aardappeletersfestijn’, 
schoolprojecten door het Nuenens 
College, een dorpenquiz, een bridge-
drive in de openlucht, een historisch 
oogstfeest en gildefestijn en een 
mudrun zijn in 2022 gepland. 

Om dat allemaal zichtbaar te maken, 
wordt er hard aan gewerkt om in de 
dorpskommen van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten de vlaggetjes uit te 
hangen. Zo’n 300 vlaggetjes worden 
aan de lantaarnpalen gehangen. In 
Gerwen worden 42 vlaggetjes opge-
hangen rond de Heuvel, in Nederwet-
ten 60 in de Hoekstraat en 200 rond 
het Park en op de Berg in het centrum 
van Nuenen. Voor Het Klooster en bij 
het gemeentehuis komen grotere 
vlaggen en banieren met het NGN200-
logo. Het is de bedoeling dat de vlag-
gen het hele jaar blijven hangen. Om-
dat er vanwege de Covid-19-perikelen 
geen grootschalige activiteiten mo-
gen plaatsvinden, wordt het feestjaar 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 
met nog een jaar verlengd. Kleinscha-
lige evenementen in 2021 en de 
grootschalige activiteiten als een mu-
ziek- en korenfestival, een straatthea-
ter in Nuenen, Gerwen en Nederwet-

200 jaar Nederwetten   
samen met Nuenen-Gerwen: 
de vlaggen kunnen uit!
Het jaar 2021 wordt een heel bijzonder en feestelijk 
jaar omdat we als gemeente (en gemeenschap) een 
jubileum gaan vieren. Door de samensmelting 
van Nederwetten met Nuenen-Gerwen 200 
jaar geleden, werd de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten een feit! 

Het logo en ook de vlaggen en banieren 
ter gelegenheid van 200 jaar gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn 
ontworpen door Peter van Kemenade 
van 4PR realisation uit Nuenen.

prachtig jaarprogramma hebben 
vastgelegd. Nu is het een verrassing 
wat er gaat ontstaan. We blijven bij 
de actualiteit; wat er mag en wat er 
kan”, zegt hij tot slot. Een wandelend 
voorbeeld van verbinding en trots is 
onze geboren en getogen Nuenense 
zanger Gerard van Maasakkers. In zijn 
liedje ‘Hier heur ik thuis’ drukt hij 
mooi uit hoe zijn dorp en de mensen 
hem hebben gevormd. Hij komt met 
veel plezier nog altijd zingen in Het 
Klooster, zijn concert is meteen uit-
verkocht.

Tijdens de Dwèrse Winterwandeling 
tot en met 3 januari is het liedje van 
Gerard te beluisteren bij een film over 
onze dorpen in een van de kijkdozen 
bij windmolen De Roosdonck. De ver-
nieuwde website www.ngn200.nl is 
half januari in de lucht. Hou deze in de 
gaten voor actuele informatie en volg 
NGN200 op sociale media.

De digitale Nieuwjaarsbijeenkomst 
met de opening van het feestjaar is 
op vrijdag 1 januari om 16.00 uur te 
volgen via www.nuenen.nl/2021

Op 1 januari worden de  
tarieven in Zuidoost-Brabant 
gewijzigd 

Nieuwe tarieven 
Bravo in    
Zuidoost-Brabant
Nieuwe tarieven 
Per 1 januari 2020 gelden nieuwe ta-
rieven voor kaartjes die reizigers in 
de bus kunnen kopen: 
•  OV-ritkaart € 4,46 
•  Dalurendagkaart € 6,97 

OV-chipkaart 
Ook de tarieven voor de OV-chip-
kaart worden aangepast. Die tarie-
ven komen er als volgt uit te zien: 
• Basistarief OV-chipkaart € 0,99 
• Kilometertarief OV-chipkaart € 0,175
•  Dalkorting Brabant € 13,40 
•  Jeugdmaandabonnement € 100,44 
•  Brabant AltijdVrij maand-
 abonnement € 133,52 per maand 
•  Brabant AltijdVrij jaar-
 abonnement €1335,17 per jaar 

Verhoogd instaptarief 
Het verhoogde instaptarief van € 8,00 
blijft gelden op de volgende lijnen: 
11, 18, 19, 20, 23, 24, 123, 318, 319, 
320, 321 en 322. Op alle overige lijnen 
in Zuidoost-Brabant geldt een instap-
tarief van € 4,00. 

Leeftijdskortingen
Jeugd van 4 t/m 18 jaar en 65-plus-
sers krijgen in Brabant 34% leeftijds-
korting op de standaardritprijs. 
Van 4 t/m 11 jaar geldt deze korting 
als jongeren alleen reizen. De korting 
geldt alleen bij gebruik van een per-
soonlijke OV-chipkaart. 
Met elke betalende reiziger die reist 
op een OV-chipkaart, met een rit-
kaart of met een dalurendagkaart 
(doordeweeks na 09.00 uur, in de 
weekenden de hele dag) mogen 
maximaal twee kinderen in de leef-
tijd van 4 t/m 11 jaar gratis meerei-
zen. 
Kinderen tot 4 jaar reizen altijd gratis.

Tweede aflevering zaterdag 2 januari

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

Bas Schuts, de maker van de nieuwe komedie ‘Brammetje’ heeft veel posi-
tieve reacties ontvangen op zijn eerste aflevering van deze dwaze fami-
lieserie. Hij wordt zelfs vaak “Bram” genoemd, want mensen raken in de 
war, zó goed zit Bas in zijn hoofdrol…

Hoe gaat dit verhaal verder? Gewoon 
kijken! Aflevering twee wordt uitge-
zonden door LON op zaterdag 2 ja-
nuari om 12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 
uur op dezelfde kanalen (zie web-
site): Ziggo digitaal (kanaal 36): met 
CI+ module kanaal 334, KPN: kanaal 
1436 en T-Mobile: kanaal 791. Je kunt 
ook live kijken via de website: www.
omroepnuenen.nl Of via live strea-
ming op de LON app.

Aflevering 1 gemist?
Deze wordt herhaald op vrijdag 1 ja-
nuari om 12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 
uur. Bekijk de trailer van deze hilari-
sche serie voor het hele gezin op 
YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=sbSOjpAfC0M

Bas en alle spelers wensen jullie veel 
plezier! 

Aflevering 2: Een plek onder de zon
Bram ter Ham is het huis uitgegaan, 
tot groot verdriet van zijn moeder 
Barbara. In de eerste aflevering heeft 
ze natuurlijk eindeloos lopen helpen 
met boodschappen doen en stofzui-
gen. Tot enorme ergernis van ie-
dereen, vooral van Bram. Hij zet zijn 
familie letterlijk buiten als hij het 
welletjes vindt en alleen wil zijn. Dan 
staat die interessante overbuur-
vrouw onverwacht met een grote 
bos bloemen voor zijn deur…

In aflevering twee zien we hoe het al-
leen wonen voor Bram niet zonder 
problemen verloopt. Door een lom-
pe opmerking wil zijn moeder de was 
niet meer voor hem doen. En dat 
toch wel heel leuke overbuurmeisje 
Bo zit met kopzorgen en vraagt Bram 
om hulp.

De cast v.l.n.r.: Nina Welten als Bo Speksnijder (overbuurmeisje), Karien Slegers als 
Barbara ter Ham (Bram’s moeder), Bas Schuts als Bram, Peter Dirne als Gerard ter 
Ham (Bram’s vader), Tineke van Boxtel als Tilly ter Ham (zijn oma) en Thijs van den 
Berg als Gijs ter Ham (broer van Bram). Fotograaf Bart Verkuijlen van LAV Fotografie 
heeft deze dolkomische familie op de gevoelige plaat vastgelegd.

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• we in 2020 door de pandemie minder konden 

/ mochten reizen;
• de luchtkwaliteit daardoor verbeterde;
• minder verbruik van fossiele brandsto� en snel 

positieve e� ecten heeft;
• gedrag om iets wel of juist niet te doen, veel 

bijdraagt aan CO2 reductie;
• je je kunt abonneren op interessante nieuws-

brieven om je CO2- voetafdruk te verminderen.
Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant : www.milieucentraal.nl 

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 22-12-2020 EN 28-12-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Ter Warden 30 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rullen ongenummerd,  Tijdelijk wijzigen van gebruik voor 
perceel B 2367 hondenuitlaatservice 
Mikboomweg ongenummerd  Tijdelijk wijzigen gebruik voor  
percelen B 5154, B 1848 en  hondenuitlaatservice   
B 1839  
Berg 69 Aanbrengen uitweg 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 3 Gedeeltelijk slopen en verbouwen 
 woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Berg 35 Horeca verhuizing De Ko�  edrinkers

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
28-12-2020 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling subsidieplafond 
  Subsidieverordening 
  Sociale Volkshuisvesting 2019 
28-12-2020 Nuenen c.a. Verordening APV wijziging: 
  Verbod op carbidschieten 
28-12-2020 Nuenen c.a. Anterieure overeenkomst ontwikkeling 
  4 Ruimte voor Ruimte woningen en 
  omzetten bedrijfswoning naar woning 
  Rullen 7a te Nuenen c.a. 
28-12-2020 Nuenen c.a. Besluit omgevingsrecht: Aanpassing 
  aanwijzing van categorieën van gevallen: 
  uitbreiden met ‘fl exwonen’ en 
  meergeneratiewoningen 

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

• we in 2020 door de pandemie minder konden 

• minder verbruik van fossiele brandsto� en snel 

• gedrag om iets wel of juist niet te doen, veel 

je je kunt abonneren op interessante nieuws-
- voetafdruk te verminderen.
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2020 in beeld

Vernieuwen Broekdijk

Koffi edrinkers 

naar overkant

Dwerse winterwandeling

100 nestkastjes in Gerwen

Historisch maaien

Huisartsen: 
Nuenense aanpak Corona

Lidl opent

Openlucht concert Akkers

Samen fi etsen Jacques Leemans overleden

Het Mooiste Blauw 

geopend
Charles van Engelen 

overleden

Unne neije Linde

Vrijwilligersprijs
Henk Struijk

40 jaar Klippeleaters

Nuenense aanpak Corona
Nuenense aanpak Corona

Carnaval 2020

Horeca weer open

Meesterlijk Maestro 
in Het Klooster

Vernieuwen Broekdijk

Eerste digitale 

raadsvergadering snel klaar
raadsvergadering snel klaar

Problemen nieuwbouw
Panta Rhei

Voor de heldenFrans Bunthof overleden

Carnavalsweekend 

De Wetters

Openlucht concert AkkersOpenlucht concert Akkers

McJozef Drive Thru 
Nederwetten

Protestmars Nuenen Zuid
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Badminton Club Lieshout op slot
Badminton Club Lieshout sluit het jaar 2020 af zonder te badmintonnen. 
Door de harde lockdown liggen alle zaalsporten (weer) stil en kunnen de 
badmintonners dus ook niet aan de slag. De sporters wachten nu met smart 
op 19 januari 2021 in de hoop dat de regels dan enigszins versoepeld kun-
nen worden en ze de maatregelen uit 2020 snel achter zich kunnen laten.

vrijdag 8 januari (aanvang 20.00 uur) 
en zal dus een heel andere invulling 
hebben dan de Nieuwjaarsborrel. 
Eén overeenkomst is er wel: de ‘vrij-
williger van het jaar’ zal nu ook mid-
dels een uitgebreide motivatie be-
kend gemaakt worden.

Voor de zaalsporters in het afgelopen 
jaar behoorlijk wisselend verlopen. 
Wat toegestaan was wisselde immers 
nogal eens: soms wel sporten, soms 
niet, soms met strikte richtlijnen, 
soms weer met lossere richtlijnen. 
Steeds was het weer anders. Ook de 
competities zijn afgebroken en lijken 
niet meer afgemaakt te kunnen wor-
den. De sportvereniging heeft afgelo-
pen jaar niet kunnen bieden wat zij 
graag willen: gezelligheid, sport en 
samenzijn. In de hoop dat 2021 beter 
wordt wachten de badmintonners de 
nieuwe maatregelen vanaf 19 januari 
in spanning af.

19 januari 2021 heeft de regering be-
noemd als datum om met een nieu-
we evaluatie te komen van de anti-
coronamaatregelen. Een datum die 
dus dikgedrukt in de agenda van alle 
badmintonners staat. Mogen ze dan 
weer aan de slag? Mogen ze weer op-
starten? Wat mag wel en wat mag 
niet? Tot die datum zit de vereniging 
(fysiek) helemaal op slot. Mochten ze 
na de zomer nog sporten-met ander-
halve-meter-afstand en hadden ze 
daar een goede invulling voor ge-
maakt; vanaf begin december mo-
gen ze helemaal niets meer. De jeugd 
mag niet meer badmintonnen en 
ook de senioren mogen hun single-
partijen niet meer afwerken.
Vanwege de maatregelen komt ook 
de traditionele Nieuwjaarsborrel te 
vervallen. Voor de senioren hebben 
enkele vrijwilligers een alternatief 
bedacht; een ‘foute Nieuwjaarsbingo’. 
Die zal online gehouden worden op 

Sommige momenten kon er in 2020 tóch écht gebadmintond worden, maar vaak ook niet!

Ronald Valke, nieuwe Wijkagent Plus in onze gemeente

Een man met een missie
Door Nannie van den Eijnden

In juni kwam Ronald via een reguliere sollicitatie als Wijkagent Plus uit 
Limburg in Nuenen, Gerwen en Nederwetten werken. In deze functie heeft 
hij de rang van inspecteur en is hij de verbindende schakel tussen burgers, 
bedrijven en het bestuur van onze gemeente. Een wijkagent heeft in zijn 
wijk de verbinding met de inwoners en fungeert als de ogen en oren van 
de straat. Ronald maakt direct een heel prettige, open indruk.

Toegevoegde waarde
“Ik kijk met een andere bril”, licht Ro-
nald zijn manier van werken toe. “De 
wereld verandert en is dynamisch, 
dat vraagt dynamischer denken. We 
hebben de burgers nodig als onze 
ogen en oren. Het is essentieel dat ze 
ons weten te vinden, dat is het aller-
belangrijkste”, benadrukt hij. “De on-
derwereld is steeds meer verweven 
met de bovenwereld en daar wil ik 
een hak op zetten om te voorkomen 
dat de bovenwereld wordt onder-
mijnd. Als iemand geen werk heeft 
maar in een dure auto rijdt, is dat iets 
wat de burger als eerste ziet. We heb-
ben onlangs voor € 80.000,- aan au-
to’s in beslag genomen en dat maak 

Samen met zijn gedreven collega’s 
geeft Ronald een heel eigen draai 
aan het normale politiewerk. “Ik praat 
veel met mensen en wil goed voor 
mijn personeel zorgen én voor de 
burgers”, vertelt Ronald in het Politie 
Steunpunt Nuenen in het gemeente-
huis. Hij heeft regelmatig overleg 
met de wijkagenten, burgemeester 
Houben en integrale veiligheidsamb-
tenaars Kim van der Bruggen en Joris 
van den Bosch. Net als de wijkagen-
ten, draait hij reguliere diensten, 
draagt hij een uniform en is hij op de 
werkvloer betrokken bij alles wat er 
speelt. Onze gemeente heeft drie 
wijkagenten: Jeffrey Cox, Remy Blom-
maert en Henk van den Berg.

Wijkagent Plus Ronald Valke en burgemeester Maarten Houben geven het startschot 
voor de actie ‘Zet je licht aan’ op de fiets

De omslag van 
het boek dat is geschreven 

door Jim de Koning uit Nuenen

Wijkagent Plus Ronald Valke (derde van links) in actie in de milieustraat

ik zichtbaar door een sticker ‘Afge-
pakt’ op die auto’s aan te brengen.”

Heel belangrijk voor Ronald is de in-
vulling van zijn taak en functie. “Al-
leen krijg ik niets voor elkaar. Samen 
met de wijkagenten kan ik ervoor zor-
gen dat we lokaal verankeren, zodat 
de burgers ons weten te vinden en 
met ons in gesprek gaan.” Het liefste 
zou Ronald deel uitmaken van what’s 
app groepen in de wijken, dat zou 
een uitkomst zijn. “Wij kijken met een 
politiebril, de burger kijkt door een 
andere bril. We kunnen elkaar aanvul-
len, voor een goede wisselwerking 
zorgen. Samen met de burgemeester 
kan ik verschillende belangen afwe-
gen. We stellen speerpunten vast 
voor het beleid, zoals de bestrijding 
van ‘high impact crime’, vormen van 
misdaad als geweld, drugs en inbra-
ken die het veiligheidsgevoel van de 
burgers aantasten. We kunnen niet 
overal tegelijk zijn en zijn afhankelijk 
van informatie van inwoners die via 
de wijken en dorpen naar ons toe-
komt. Op die manier kunnen we sa-
menwerken en elkaar versterken.”

Steun hulpverlenende diensten
Ronald heeft dit werk altijd graag wil-
len doen, het geeft hem veel voldoe-
ning. Zijn jongensdroom was arts 

worden, hij wilde mensen gezond 
maken. Hij kwam echter bij defensie 
terecht en is via een omweg bij de 
politie gekomen. Ronald wil mensen 
helpen. Omgekeerd vindt hij dat de 
overheid en burgers de politie zou-
den kunnen helpen door vierkant 
achter hen te staan. Dat geldt ook 
voor de ambulancedienst, het leger 
en artsen, want dát zijn de mensen 
die voor de veiligheid van burgers 
zorgen. “Wij zijn degenen die een 
stap naar voren zetten. Het is belang-
rijk dat we daarin worden gesteund. 
Geweld gebruiken is het allerlaatste 
redmiddel, dat willen we voorkomen 
en een tik uitdelen willen we ook 
niet. We ageren niet maar moeten al-
tijd reageren op wat er gebeurt, zo 
adequaat en kalm mogelijk.”

Waakzaam en dienstbaar
Ronald heeft ervaren hoe het is om in 
een bedreigende situatie zijn pistool 
te moeten trekken om de veiligheid 
van hem, zijn collega’s en de omge-
ving te waarborgen. Zijn verhaal is 
opgetekend door collega Jim de Ko-
ning in het boek ‘De zaak Ronald V., 
het dramatische verhaal van een po-
litieagent die moest schieten’. Dat dit 
boek over hem is verschenen, houdt 
hem niet bezig. Ronald kijkt vooruit 
maar maakt zich intussen wel zorgen 
over wat hij ziet: “De maatschappij is 
aan het verharden, er heerst een ‘lais-
sez faire’ politiek van laat maar gaan. 

We hebben echter meer mensen met 
ruggengraat nodig, die zaken van 
verschillende kanten kunnen bekij-
ken. Als iemand een ander in het ge-
zicht spuugt, is dat in deze tijd van 
corona een poging tot doodslag. Dan 
ligt iemand als gevolg daarvan in het 
ziekenhuis te vechten voor zijn leven. 
Criminelen gedijen op de tolerantie 
van de samenleving en de belasting-
betaler betaalt voor de aangerichte 
schade. Ik ben een handhaver van de 
wet en vind het belangrijk dat iedere 
burger de weg naar ons weet te vin-
den. Ik wil mensen wegwijs maken. 
We zijn waakzaam en dienstbaar en 
hebben daadkracht”, besluit deze on-
gelofelijk betrokken Wijkagent Plus 
ons fijne gesprek. Ronald is duidelijk 
een aanwinst voor onze gemeente. 

Contact
Het landelijk servicenummer van de 
politie is 0900-8844. Dit nummer kun 
je bellen voor alle niet-spoedeisende 
vragen of problemen. De wijkagen-
ten van Nuenen c.a. zijn via dit tele-
foonnummer te bereiken en je kunt 
ze vinden op de website politie.nl/
mijn-buurt/wijkagenten. Bij spoed, 
omdat je bijvoorbeeld een verdachte 
situatie ziet, bel je Alarmnummer 112 
of Meld misdaad anoniem, telefoon 
0800 - 7000. Op Instagram kun je de 
berichten volgen die Ronald en zijn 
team delen: oe_wijk_nuenen (OE be-
tekent Operationeel Expert).

Dorpsraad Lieshout    
dankt vrijwilligers voor inzet 
Dorpsraad Lieshout heeft de goede gewoonte om alle vrijwilligers aan het 
einde van het jaar persoonlijk voor hun inzet te bedanken. Vanwege de co-
ronamaatregelen is dat dit jaar, helaas, niet mogelijk. Net als veel activitei-
ten in het coronajaar 2020 is ook deze bijeenkomst fysiek niet mogelijk. 
Tóch wil Dorpsraad Lieshout de vrijwilligers héél hartelijk danken voor hun 
inzet; ondanks alle beperkingen hebben zij tóch weer volop bijgedragen 
aan het verbeteren van de leefbaarheid in Lieshout: véél dank daarvoor!

de speeltuin Nieuwenhof-Noord heb-
ben opgepakt. Ook de Adviesraad So-
ciaal Domein mag bedankt worden 
voor hun verrichte werk. Al deze groe-
pen hebben met hun werk immers 
volop bijgedragen aan het verbete-
ren van de leefbaarheid in Lieshout.

Dank!
Helaas heeft er ook veel stilgelegen 
in het afgelopen coronajaar en is niet 
alles van de grond gekomen wat ge-
pland was. Dat wil echter niet zeggen 
dat er geen stappen vooruit gezet 
zijn: die zijn er gelukkig volop ge-
weest. Natuurlijk vooral dankzij de in-
zet van al deze vrijwilligers die het 
écht verdienen om in het zonnetje te 
staan. Namens de hele Lieshoutse 
gemeenschap: héél hartelijk be-
dankt!

Wilt u ook als vrijwilliger een bijdrage 
leveren ‘aan Lieshout’? Neem dan 
contact op via info@dorpsraad-lies-
hout.nl of kijk voor meer informatie 
op www.dorpsraad-lieshout.nl

Kerstborrel
Waar Dorpsraad Lieshout normaal 
gesproken een gezellige Kerstborrel 
organiseert moet dit jaar volstaan 
worden met ‘schriftelijke communi-
catie’. De Kerstborrel van Dorpsraad 
Lieshout was steeds het perfecte mo-
ment om, samen met de vele vrijwilli-
gers, terug te kijken naar wat bereikt 
is in het afgelopen jaar en vooruit te 
kijken naar de uitdagingen. Vooruit 
te kijken naar waar komend jaar de 
schouders onder gezet kunnen wor-
den. Helaas is dat dit jaar allemaal 
niet mogelijk en moet het op een an-
dere manier.

Veel vrijwilligers
Dorpsraad Lieshout kent veel vrijwilli-
gers die ze wil bedanken. Zo zijn er de 
vrijwilligers van de werkgroep ‘Ver-
keer & Verkeersveiligheid’. De vrijwilli-
gers van het Repair Café, van de col-
lectieve collecte, van de sneeuw-
ploeg, van de werkgroep ‘Leefbaar-
heidsinitiatieven’ en dit jaar ook de 
vrijwilligers die de ontwikkeling van 

Afgelopen jaar kon Dorpsraad Lieshout alle vrijwilligers nog persoonlijk bedanken. 
Helaas kan dat dit jaar niet.
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 53

Horizontaal: 1 spel 6 inktvis 11 toiletgerei 12 vlug 14 eikenschors 15 en dergelijke 
17 toestaan 20 buisverlichting 21 cilinder 23 Europeaan 24 halsbont 25 bezinksel 
27 voegwoord 28 Nederlandse Spoorwegen 29 houtrot 30 plaat 32 boetedoening 
34 United Nations 35 onder andere 37 wonderlijk 40 Griekse letter 44 slotwoord 
46 familielid 47 riv. in Italië 48 schaakstuk 50 bergpas 51 gerookte haring 
54 onverschrokkenheid 55 motorraces 56 bekwaam 58 water in Friesland 
59 Ned. voetbalclub 60 Bijbelse priester 61 sluis 63 redenaar 64 honger.

Verticaal: 1 rangtelwoord 2 rooms-katholiek 3 schaakterm 4 liefdesgod 5 schaaldier 
6 plotseling 7 deel v.d. voet 8 domoor 9 paardenkracht 10 vleesgerecht 13 behoeftig 
16 droog 18 inkomen 19 overblijfsel 20 doortochtgeld 22 stuk stof 24 buitenkans 26 kleur 
29 sterrenbeeld 31 enzovoort 33 strafwerktuig 36 plant 37 schel 38 toestand van razernij 
39 kwajongen 40 oordeel 41 deel v.h. hoofd 42 paling 43 kapot 45 insect 49 honingdrank 
51 achterspeler 52 nonsens 53 bakmiddel 56 boerenbezit 57 bitterheid 59 nummer 
62 Sovjet-Unie.

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

F A T A A L S A F A R I
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E O A A R E N A F N O
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T E M P O N E T E L

S N O E S T E E R S T G

O T T E R A C T G E S E L

N R S P L A N T R M A

D E L M O M A A K V A N

E M O T I E P A L E I S

A L M E L O S E N I E L
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Oplossingen wk 52
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

DONORCODIC IL

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.

AANKUNNEN
ALUIN
BOUTADE
CENSOR
COVER
CRISIS
DUIKELING
ELDERS
EPILEPSIE
FIETSBEL
FINEER
FREAK
GRABBELAAR
GROOT
HOFAUTO
KASTDEUR
KNEEP
LOBBY
MENIE
NADER
OORZAAK
PEILBALLON
PERZIK
PLEONASME
POGEN
RUKKEN
SCHUIM
SJAAL
STOREN
TANGA
TRIEN
VERBRASSEN
VERDRAGEN
VERONA
VOORSPRAAK
WASEM
WATER
WEGSTOPPEN
ZEEBAARS
ZEURKOUS
ZOMBIE
ZWAGER

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

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

4 3 6
1 5 4

8 6 2 5
4 6 3 8
3 5

6 7 4 2
3 7 4 5

5 8 1
5 3 1

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 51, Mw. L. Buren, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

TE KOOP GEVRAAGD 
2de hands gereedschap 
en aanhangwagens. Tel. 
06-46830117.

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

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

Voor al uw 
installatiewerk!

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

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

V E RWA R M I N G

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

O N D E R H O U D

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ROND DE LINDE  
IEDERE  WOENSDAG  AL 

DIGITAAL  OP  
WWW.RONDDELINDE.NL 

Winterwandeling
Al ijsberen gezien? of zonnebrillen geteld? Als u niet weet waar dit 
over gaat hebt u vast nog niet de winterwandeling gemaakt langs 
de verheugcontainers die in Nuenen staan opgesteld. Gelukkig is 
het weer wat beter de komende dagen, dus kunt u tot en met ko-
mend weekend nog zien wat er in 2021 hopelijk weer georgani-
seerd gaat worden in het dorp.

gen manier in zeven containers op 
een wandelroute. 

Nothing beats the real thing! 
Maar de Dwèrse winterwandeling 
is een leuk origineel initiatief voor 
jong en oud, een fijne hoop voor 
de toekomst. En niet alleen over-
dag te bekijken maar zeker ook ‘s 
avonds is het een lust voor het 
oog door de gezellige lichtjes en 
muziek. 

Nuenen staat erom bekend dat er 
zoveel georganiseerd wordt voor 
jong en oud. En veel evenemen-
ten zijn het afgelopen jaar afge-
last. We hopen allemaal weer op 
de levendigheid die georgani-
seerd kan worden. Zeven organi-
saties (Dwèrs op het ijs, NGN200, 
Picknick in het Park, het Oranje 
Comité, De Dwèrsklippels, Passion 
Nuenen en Hee Doede Mee) pre-
senteren de activiteiten op hun ei-

Tot en met 3 januari zijn de contai-
ners te bezichtigen in het Park, bij de 
molen De Roosdonck, het Weefhuis 
en in het park Houtrijk. 

Ontmoeten
Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen 
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en 
herkenning.
De ander is antwoord op de vraag op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, 
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of 
vragen.
Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis 
van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles 
echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, 
gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat binnendringen 
kun je van een ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

Niek Stolk

Veiliger alleen wonen   
met LifeSigns 
Alleen wonen is niet zonder risico. Jaarlijks overlijden alleenstaanden 
omdat ze thuis onwel worden en niet meer in staat zijn hulp in te roepen. 
Iemand kan dagenlang moeten wachten tot een ongeval wordt opge-
merkt. In veel gevallen kan leed voorkomen worden als de buitenwereld 
op tijd wordt gewaarschuwd. LifeSigns heeft daarom recentelijk een een-
voudige gratis web-service ontwikkeld die automatisch berichten ver-
stuurd naar familie of kennissen als er iets is gebeurd.

Op de website geeft de alleenstaan-
de zijn of haar e-mailadres op, samen 
met die van enkele familie of kennis-
sen. Vanaf nu wordt elke dag een e-
mail gestuurd met een levensteken-
knop. Zolang elke dag op de knop 
wordt gedrukt, wordt geen contact 
opgenomen met kennissen. Als ech-
ter na een incident de alleenstaande 
niet meer op de knop kan drukken, 

stuurt de LifeSigns automatisch ver-
zoeken om contact op te nemen.
Deze dienst geeft geruststelling voor 
zowel de alleenstaande als voor zijn 
of haar familie en kennissen.
Via de website www.thelifesigns.com 
kunt u uw leven veiliger maken.

LifeSigns is een organisatie 
zonder winstoogmerk
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Donderdag 31 december 19.00 uur: 
Oecumenische viering van Woord en 
Gebed.
Vrijdag 1 januari 11.00 uur: viering, 
met muzikale omlijsting, alle voor-
gangers.
Voor deze viering moet u in het bezit 
zijn van een toegangsbewijs.
Zaterdag 2 januari 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
toraal werker P. Peters.
Zondag 3 januari 09.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 3 januari 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.

Misintenties
Vrijdag 1 januari en zaterdag 2 ja-
nuari: geen intenties.
Zondag 3 januari 11.00 uur: Annie 
Maas - Pijnenburg; Netje Raaijmakers 
- Bunthof; Marinus Donkers (vanwe-
ge verjaardag); Marte Saris (vanwege 
sterfdag); Willemien Coolen - van 
Santvoort.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Op 1 januari is er alleen een viering in 
Nuenen om 11.00 uur, waarvoor u 
een toegangsbewijs moet hebben.
Zondag 3 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Mededeling:
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zus-
ter Bonnie, de zus van pastor Freek 
Groot. In de plaats van dit Driekonin-
gen-zingen zal er daarom in de kerk 
een extra collecte worden gehouden 
voor zuster Bonnie voor haar werk-
zaamheden op Kalimantan. 

We kunnen deze collecte van harte 
bij u aanbevelen. 
Ook kunt u eventueel uw gift in onze 
brievenbus aan de kerkdeur depone-
ren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Op 1 januari is er alleen een viering in 
Nuenen om 11.00 uur, waarvoor u 
een toegangsbewijs moet hebben.
Zondag 3 januari 09.30 uur: viering, 
met orgel en cantor, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties 
Ans Kuipers - van Perlo; Antoon Rooij-
akkers; Maria Sleegers - Toonders; Ilse 
Renders en Piet Renders.

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

De laatste kerkdienst van dit jaar zal 
worden gehouden in de H. Clemens-
kerk. Op 31 december is er om 19.00 
uur een Oudejaarsvesper in een oe-
cumenische viering, waarin pastores 
van beide kerken voorgaan. Deze 
dienst kunt u volgen via een uitzen-
ding van de Lokale Omroep Nuenen. 
De eerste dienst in het nieuwe jaar is 
op zondag 3 januari. Ds. Marlies 
Schulz zal dan voorgaan in een dienst 
vanuit De Regenboog. Dit begint om 
10.00 uur en zal te volgen zijn via 
livestream. Zoals bekend staat de link 
voor deze stream op de pagina www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. Klikken 
op ‘kerkdienstgemist’. Wij wensen u 
allen een prettige jaarwisseling en 
een gezond 2021.

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 31 december. 09.00 uur 
H. Mis van het octaaf van Kerstmis; 
gedachtenis van H. Sylvester, paus en 
belijder; daarna Lof met Te Deum.
Vrijdag 1 januari. Octaafdag van 
Kerstmis, Besnijdenis van de Heer. 
10.30 uur gezongen Hoogmis; voor 
de H. Mis het Veni Creator; tevens eer-
ste vrijdag van de maand.
Zaterdag 2 januari. Eerste zaterdag 
van de maand. 09.00 uur H. Mis, vo-
tiefmis van het Onbevlekt Hart van 
Maria; daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 3 januari. Feest van de H. 
Naam Jezus. 8.00 uur gelezen H. Mis; 
10.30 gezongen Hoogmis; kinderze-
gen. 
Maandag 4 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 5 januari 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Telesphorus, paus 
en martelaar; daarna wijding van het 
Driekoningenwater.
Woensdag 6 januari. Verschijning van 
onze Heer, Driekoningen. 18.30 uur 
gezongen H. Mis. Na de H. Mis zege-
ning van wierook en krijt.

Veel kaarsen voor    
Antonius de Kluizenaar
De Antoniuskapel aan de Stationsweg op het Eeneind is druk bezocht dit 
jaar. De naamgever van de kapel, de heilige Sint-Antonius van Egypte, alias 
Antonius de Kluizenaar, wordt in de middeleeuwen al vereerd als heilige. 
Hij is beschermheilige tegen egoïsme en vallende ziekte, zoals de pest. 

Diverse Brabantse gildes zijn verbon-
den aan deze patroonheilige. Zo ook 
de Sint Antoniusschut die eigenaar en 
beheerder is van de kapel. In dit bij-
zondere coronajaar met veel onzeker-
heid en verdriet is de kapel veel be-
zocht. Veel mensen kwamen al wan-
delend of fietsend even een kaarsje 
aansteken bij Antonius. Zij kwamen 

Antoniuskapel, 
ook voor een 
moment 
van rust 
of bezinning

Tip-Jar verzorgt kerstconcert in 
het Bijna Thuis Huis Latesteyn
De gaste die momenteel verblijft in het Bijna Thuis Huis Latesteyn (hospice) 
aan de Pastoorsmast 18 in Nuenen werd verrast door het duo Arianne Knegt 
en Bart de Win, bekend als ‘Tip Jar’. De huiskamer van Latesteyn was prach-
tig versierd en de vrijwilligers hadden ruimte gemaakt voor een kleine fami-
liebijeenkomst van de gaste. Zij had de kerst uitgekozen om even samen te 
zijn in de voor haar, zeker in deze tijd getekend door de coronagolf, moeilij-
ke situatie.

een bijzondere periode. Gesloten in 
de periode eind maart tot 28 mei. Nu 
alweer al de tijd geopend en hebben 
vele gasten gebruik kunnen maken 
van deze prachtige locatie. We mo-
gen het bijzonder noemen dat het 
bestuur, de Vrienden van… en de 
vrijwilligers, de bewoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten op 
deze manier de gelegenheid bieden 
om op een mooie manier afscheid te 
kunnen nemen en te beleven.

Iedereen is heel dankbaar dat ‘Tip Jar’ 
dit heeft kunnen doen. Bijzonder, 
mooi en stijlvol. Mooi initiatief en 
door een ieder gewaardeerd.
Een warme zonnestraal op twee kou-
de kerstdagen.

Natuurlijk zou het duo in deze pe-
riode meerdere uitvoeringen in de 
agenda hebben staan, maar ook zij 
maken een moeilijke tijd door. Geluk-
kig waren ze wel te zien en te horen 
in het van Goghkerkje nog niet zo 
lang geleden. Voor Latesteyn is het 

Normaal gesproken organiseert stichting Meedoen Nuenen maandelijks twee 
tot drie sport- en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren die moeilijk 
aansluiting vinden bij reguliere activiteiten. Maar met de coronamaatregelen 
kon en kan dat natuurlijk niet zomaar live. Hoewel de effecten van deze maat-
regelen ons allen treffen, blijven ze voor kinderen met autisme, ADHD, ver-
standelijke of andere beperkingen vaak onderbelicht. De eenzaamheid die 
juist bij deze jongeren speelt, is in coronatijd alleen nog maar gegroeid. 

Meedoen ondanks corona Ook voor 2021 staat weer een aantal 
leuke activiteiten online gepland. Zo-
lang het moet gaat Meedoen Nue-
nen hier mee door, maar zodra het 
kan gaan we natuurlijk weer live. 
Wil jij ook meedoen of wil je meer 
informatie? Stuur een mailtje naar 
meedoennuenen@gmail.co of kijk 
dan op onze website:
www.meedoennuenen.nl

voor een moment van rust of bezin-
ning of om even een dierbare te her-
denken of te steunen. De volledige 
opbrengst van de kaarsen wordt door 
de Sint Antoniusschut besteed voor 
onderhoud van de kapel en voor het 
steunen van goede doelen. Wilt u ook 
het kapelletje bezoeken? De kapel is 
24 uur per dag voor u geopend.

Terugblik op dit jaar
Om de eenzaamheid bij deze jon-
geren zoveel mogelijk te beperken, 
organiseerde Meedoen Nuenen het 
afgelopen jaar diverse onlineactivi-
teiten. Zo was er de vijfdaagse Mee-
doen Challenge in de schoolvakan-
ties, en werd een aantal keer een 
online spel gespeeld zoals een pub-
quiz, een Ik hou van Holland quiz en 
Bingo. Ook verzorgde Meedoen on-
line creatieve workshops met Hal-
loween en Kerst, waarbij de beno-
digde materialen vooraf bij de orga-
nisatie konden worden opgehaald. 
Last but not least heeft Meedoen 
elke maandagavond een Skype uur-
tje met de 13+ deelnemers. Dat hier 
behoefte aan is, blijkt wel uit het feit 
dat alle deelnemers vijf minuten 
voor aanvang al klaar zitten om in-
gebeld te worden. Gedurende deze 
momenten vertelt iedereen over 
zijn of haar week en wordt er veel 
gekletst, gegrapt en lol gemaakt. 

Taizé-vesper    
‘via livestream’
Zondag 3 januari is de eerstvolgende 
Taizé-vesper. Helaas is het door de ‘be-
perkingen’ niet mogelijk om hierbij 
aanwezig te zijn, maar de vesper wordt 
uitgezonden via een ‘live stream’ van-
uit ‘de Regenboog’. Misschien is het nu 
voor een ieder een mooie kennisma-
king met dit soort vespers. 
Hoe vreemd is het moment van een 
nieuw jaar nu? Hoop en verwachting 
staan nu in het teken van een ‘nieuw 
normaal’. Wat mag je hopen en wat 
wil je verwachten? Natuurlijk is het 
niet makkelijk, zo aan het begin van 
een nieuw jaar. In deze tijd sta je nog 
meer stil bij iedereen in jouw omge-
ving en sta je ook stil bij wat je lief is. 
In deze vesper proberen we verstil-
lende momenten te vinden om na te 
denken hoe het allemaal de afgelo-
pen tijd is gegaan. En natuurlijk vra-
gen we ons af hoe het in de toekomst 
gaat worden.
In ‘de Regenboog’ maken we het heel 
erg sfeervol. We zoeken momenten 
van rust, we lezen mooie teksten en 
luisteren naar mooie verstillende mu-
ziek. Er zijn piano-improvisaties tij-
dens de vesper en er is afwisselend 
mooie muziek uit Taizé. Rust, naden-
ken en even tot jezelf komen. Het 
zoeken van een rustpunt in het leven 
van alledag….. De link van de 
livestream kun je vinden op www.
pgn-nuenen.nl/verbinding. De ves-
per begint zondagavond 3 januari 
om 19.30 uur.

Taizé-vesper    
‘via livestream’
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Wij wensen jullie,
v� r de laatste 

dagen van dit ja , 
veel gezelligheid 

met elka !
V� r de 365 dagen 

die dan v� gen, 
veel geluk, 
gez� dheid 
en mind�  

z� gen!

V� r al uw 
print- en drukw� k
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