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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.www.ronddelinde.nl
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl 

Horecabollen: 
Nuenen 
bedankt!

Blik op 
eigentijds 
Gerwen

Voor een 
veilig gevoel 
èn het 
voorkomen van 
noodsituaties

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

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

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken.
Gratis haal- en breng-
service bij onderhoud.
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Deze week bij Rond de Linde 
de ‘Duurzaamheidskrant 

Gemeente Nuenen’

Gemeente Nuenen 

Gemeente Nuenen 

Rond de Linde doneert 
opbrengst kerstbalactie  
aan de Voedselbank Nuenen
Rond de Linde bedankt alle ondernemers die hebben meegedaan aan de 
kerstbalactie en daarmee via Rond de Linde € 5,- per bal gedoneerd hebben 
aan de Voedselbank Nuenen. De kerstballen hebben een mooi bedrag opge-
leverd van € 160,-. Het bedrag, door Rond de Linde verdubbeld naar € 320,-, 
is inmiddels geschonken aan de voedselbank.

Links: Luuk Messerschmidt, uitgever Rond de Linde 
rechts: Ferd Gerichhausen, secretaris/penningmeester van de Voedselbank Nuenen

onderhoud tuin- en parkmachines

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

www.josmartens.nl    0499-423131

10% KORTING
OP HET ARBEIDSTARIEF!

Investeer in jouw persoonlijke ontwikkeling in 2021

New Leaders online    
programma voor vrijwilligers
Zet jij je in voor de leefbaarheid van je wijk? Wil je een nieuw initiatief 
opstarten? Heb jij of wil jij een leidende positie bij een evenement, 
vereniging of vrijwilligersorganisatie? Als ‘New Leader’ of toekomstig 
kartrekker kun je vast extra bagage gebruiken; nieuwe kennis en con-
tacten die je helpen om jouw doelen te bereiken. Het programma New 
Leaders van LEVgroep biedt jou dit kosteloos vanaf 14 januari tijdens 
een reeks interessante sessies. 

van leuke werkvormen en de keuze 
om de groep niet te groot te maken, 
zal deze reeks jou alle handvatten 
bieden die je nodig hebt. Je doet 
nieuwe kennis op, leert nieuwe men-
sen kennen, werkt aan jouw persoon-
lijke ontwikkeling en weet je doelen 
te bereiken.

Meer informatie en aanmelden via: 
bit.ly/lerenmetlev-newleaders. Met 
vragen kun je contact opnemen met 
Renske Bartels: renske.bartels@lev-
groep.nl, telefoon 06 899 706 53.
Op www.lerenmetlev.nl vind je meer 
trainingen voor inwoners, vrijwilli-
gers en beroepskrachten.

New Leaders is voor alle inwoners die 
zich vrijwillig inzetten in een van de 
gemeenten waar LEVgroep actief is. 
Het programma loopt van 14 januari 
t/m 8 april 2021. Het bestaat uit zeven 
interactieve online avondsessies 
waarin je kennis opdoet en ervarin-
gen deelt met een groep enthou-
siaste mensen die net als jij iets willen 
bereiken. De begeleiding is in handen 
van ervaren trainers, aangevuld met 
inspirerende experts. Samen maken 
we je wegwijs in onderwerpen als: 
modern besturen, financiering, poli-
tieke arena, werving van vrijwilligers, 
vrijwilligersbeleid en jezelf en je orga-
nisatie presenteren. Je maakt kleine 
praktijkopdrachten waarop je feed-
back en tips krijgt die je direct kunt 
toepassen in je eigen praktijk.

Online bijeenkomsten
Vorig jaar is New Leaders voor het 
eerst aangeboden, toen met fysieke 
bijeenkomsten waaraan een groep 
van rond de 25 mensen hebben deel-
genomen. Door corona is besloten 
om de bijeenkomsten om te vormen 
tot online sessies. Door het gebruik 

Nieuwjaarstoespraak van 
burgemeester Maarten Houben
Op bijzondere wijze sprak burgemeester Maarten Houben in het feest-
jaar 2021 alle inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten toe. Hij 
deed dit voor het eerst en hopelijk ook meteen weer voor het laatst, digi-
taal. Voor degenen die zijn hartverwarmende boodschap nog een keer 
willen lezen of voor hen die hem misschien om wat voor reden dan ook 
gemiste hebben, geven wij hier zijn toespraak integraal weer.

“Op 28 april van dit jaar sprak ik u 
voor het eerst toe via deze digitale 
weg. Misschien wel tegen beter we-
ten in, dacht ik, hoopte ik dat dit een 
eenmalige gebeurtenis zou zijn. 
Maar niets bleek minder waar. 

Het is intussen januari 2021 en we 
bevinden ons wederom in een lock-
down. Dat is - hoe onvermijdelijk en 
noodzakelijk dan ook - niet anders 
dan verdrietig. Toch hoop ik van har-
te dat u uw feestdagen warm en ge-
zellig hebt kunnen vieren. Aan warm-
te en geborgenheid hebben we 
misschien wel meer dan ooit behoef-
te. Maar ik hoop ook dat u nog even 
volhoudt. Want het kan niet anders. 
En gelukkig gloort er licht aan het 
einde van deze tunnel. 

Deze crisis vroeg en vraagt nog 
steeds veel van iedereen. Verdriet ... 
geduld ... begrip. En het leidt ook tot 
onbegrip. Desondanks doet het me 
goed te zien dat Nuenenaren zich 
goed aan de afspraken houden. Ik 
heb daar bewondering voor. En ik wil 
u daarvoor danken. Niet alleen na-

mens mijzelf maar vooral namens die 
mensen die we zo beschermen; de 
ouderen en de zieken. Maar eigenlijk 
beschermen we ook elkaar. Dus u 
mag elkaar bedanken. 

De crisis vraagt ook om veerkracht. 
En wat dát betreft heb ik me de afge-
lopen tijd echt verbaasd. In positieve 
zin. Ik zie dat mensen zich niet laten 
beperken door de onmogelijkheden, 
maar durven denken in wat wel mo-
gelijk is. Één van de mooie voorbeel-
den daarvan is - wat mij betreft - de 
viering van 200 jaar Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten. Want dat vieren we in 
dit bijzondere jaar 2021. Het had een 
enorm feest moeten worden met 
muziek, dans en een aardappelfes-
tijn. Een prachtig comité was al jaren 
bezig met de voorbereidingen. Tot-
dat COVID-19 roet in het eten gooide. 
Vele uren werk van heel veel mensen, 
konden zo op de plank. Nee, ze gin-
gen niet in de prullenmand gelukkig. 
Ze zijn nu geparkeerd tot dat latere 
moment dat vast en zeker komt. 

In plaats van bij de pakken neer te zit-
ten, besloot deze club te kijken naar 
wat wel mogelijk was en ik - als bur-
gemeester van deze jarige gemeente 
- ben heel erg trots op deze mensen 
en hun veerkracht. Ik wil ze daarvoor 
enorm danken. Ze maken van 2021 
toch een écht feestjaar. We vieren het 
gepast, binnen de kaders van wat 

mogelijk is. En wat we dit jaar niet 
groots en massaal kunnen vieren, 
doen we gewoon in 2022. Als toetje, 
als kers op de taart.

En er valt wat te vieren. Het is precies 
200 jaar geleden dat de gemeente 
Nuenen-Gerwen bij Koninklijk Be-
sluit werd gecombineerd met Neder-
wetten. Aldus ontstond de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, af-
gekort Nuenen cum annexis. Jan van 
Hoven werd aangesteld als eerste 
burgemeester. Hij had in 1821 niet 
kunnen bevroeden dat 200 jaar later 
een van zijn opvolgers de mensen via 
social media zou toespreken vanwe-
ge een wereldwijde pandemie... Vi-
deo, radio, laat staan internet beston-
den toen nog niet. Dus hoe zou ik aan 
hem kunnen uitleggen wat hier van-
daag gebeurt? Vincent van Gogh was 
nog niet eens geboren. De Clemens-
kerk en De Roosdonck waren nog 
niet gebouwd. Zelfs op het Park 
moesten we in 1821 nog bijna 100 

jaar wachten. Die laatste gebeurte-
nissen vindt u trouwens terug in de 
Canon van Nuenen. Een historisch 
overzicht van Nuenen c.a. door de ja-
ren. Één mijlpaal ontbreekt daarin 
trouwens, al moest ik daar zelf ook 
naar zoeken. 

Wist u dat hier in Nuenen in 1896 het 
allereerste, officiële fietspad van Ne-
derland werd geopend? Het liep tus-
sen Eeneind en het station. Intussen 
telt ons land ruim 37.000 kilometer 
fietspad. Waarin een klein landje 
groot kan zijn. Maar het begon dus 
allemaal hier in Nuenen...

Ik wens u namens het gemeentebe-
stuur een liefdevol, warm, gezond en 
gelukkig 2021. Aan de horizon gloort 
hoop. En zolang we blijven denken in 
wat er wél kan, maken we er een 
prachtig jaar van. Wijlen John F. Ken-
nedy constateerde niet voor niets: 
Het woord crisis wordt in het Chinees 
met twee karakters geschreven. Het 
ene staat voor gevaar, het andere 
voor mogelijkheden.”

Burgemeester Maarten Houben
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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:

Uw kerstboom kan in een van de 
groenbakken.

ONLINE OUDERAVOND  
HAPPY OUDERS
Dinsdag 26 januari van 20.00 tot 21.15 uur
Vraagt u zich ook af hoe het uitgaan er tegenwoordig aan 
toegaat?
Uw zoon of dochter is nu tussen de 15 en 18 jaar en dat 
kan betekenen dat uw kind zich in het uitgaansleven be-
geeft of gaat begeven. Voor uw kind een spannende tijd 
maar ook voor u. Aan de hand van herkenbare sketches 
van Helder Theater komen tijdens de online avond diverse 
onderwerpen aan bod. Halt en Novadic-Kentron geven 
tussendoor praktische tips. U kunt via de chat vragen stel-
len. Bent u erbij? Online aanmelden via www.ggdbzo.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE 
 29-12-2020 EN 04-01-2021

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Oudenstein 1 Plaatsen overkapping/tuinhuis 
Schout Wernertslaan 26 Uitbreiden woning 
Mantelmeeuwlaan 3 t/m  Renoveren daken
23, Stormmeeuwhof 1,2,
4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,
17,18,21,23, Kapmeeuw-
hof 1,2,3,7,8,17,18,19 en 
Zilvermeeuwhof 6 en 24  
Esdoornstraat 8 Plaatsen dakserre 
Collseweg  Oprichten bedrijfsgebouw
ongenummerd  
Kerkstraat 8 Uitbreiden woning 
Opwettenseweg 48 Verbouwen woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Rutger van Erplaan 1 Slopen bestaand woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Prinsenweier 11 Stookonthe¢  ng 12 januari 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening individuele  
  inkomenstoeslag Nuenen 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening individuele  
  studietoeslag Nuenen 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Legesverordening 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening op   
  de lijkbezorgingsrechten 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel Besluit   
  bijstandverlening zelfstandigen 
  gemeente Nuenen en  
  Son en Breugel 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening    
  vermakelijkhedenretributie 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening afvalsto¤ enhef- 
  fi ng en reinigingsrechten 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening toeristenbelasting 
  2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Overige besluiten van  
  algemene strekking: Kader 
  Grondprijzen en Exploitatie- 
  bijdragen 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening reclamebelasting 
  2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel parttime onder- 
  nemen Nuenen en 
  Son en Breugel 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening maatregelen Pw, 
  IOAW en IOAZ gemeente 
  Nuenen en Son en Breugel 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Aanwijzingsbesluit locatie-
  bepaling voor vier 
  ondergrondse containers aan 
  de Drieloper, Nuenen c.a.
31-12-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel individuele 
  inkomenstoeslag Nuenen 2020
31-12-2020 Nuenen c.a. Verordening Rioolhe¢  ng 2021
31-12-2020 Nuenen c.a. Uitvoeringsregeling Compen- 
  satie Verplicht Eigen Risico 2020

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

nen, Gerwen en Nederwetten. U kunt ook kijken naar 
diverse bijdragen van Nuenense verenigingen, stichtingen, 
clubs en bekende Nuenenaren. 

AFVALKALENDER 2021
Uw persoonlijke afvalkalender 2021 is nu beschikbaar! Uw 
persoonlijk afval ophaalschema, met veel extra informatie 
over afvalscheiding. U kunt deze vinden op de site van de 
gemeente of zoek op afvalkalender.nuenen.nl en vul hier 
uw postcode en huisnummer in. U kunt uw persoonlijke 
afvalkalender ook in PDF versie printen.
Ziet u zaken die niet kloppen, neemt u dan contact op met 
Blink, 0800 0492. (gratis nummer)

NIEUWE AFVALBAKKEN 
In de winkelstraten van het centrum van Nue-
nen vervangen we de gele afvalbakken voor 
nieuwe afvalbakken waarin je twee soorten 
afval kunt deponeren: PMD (plastic, metaal 
en drankkarton) en restafval. Zo proberen we 
ook in de openbare ruimte afval te scheiden. 
De WSD leegt 5 x per week de afvalbakken.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• Gasverbruik gemiddeld 

55% van je energierekening 
bepaalt

• U hier direct invloed op 
heeft door uw huis goed 
te isoleren

• Veel verwarmingsbuizen 
door onverwarmde ruimtes 
zoals kruipruimtes, garages 
en zolder goed zelf te 
isoleren zijn.

• Buisisolatie tot € 3,- per 
meter per jaar kan besparen.

• Nu de ideale tijd is om u 
hier over te informeren en 
om een plan te maken.

• U deze winter nog profi teert 
van uw inspanning.

Voor meer informatie: 
https://www.nuenen.nl/duurzaamheid
Ook interessant: https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/

ONLINE INFORMATIEAVOND 
OVER CORONA
Bibliotheek Dommeldal or-
ganiseert een online informa-
tieavond over Corona, door 
spraakmaker Pieter van Wijk, 
oud-huisarts uit Nuenen op 
dinsdagavond 19 januari en 
woensdagavond 3 februari.

Pieter gaat tijdens dit webinar 
graag de dialoog aan met de 
deelnemers: alle vragen, onduidelijkheden en onzeker-
heden kunnen besproken worden. Bibliotheek Dommel-
dal, vestiging Nuenen hoort dan ook graag van tevoren 
welke vragen er leven bij de deelnemers, zodat er inge-
speeld kan worden op de informatiebehoefte van de in-
woners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Vragen van deelnemers kunnen ingezonden worden 
via: s.teesink@bibliotheekdommeldal.nl.

De informatieavond op dinsdag 19 januari zal online 
plaatsvinden, van 19.30 uur tot 21.00 uur, in de vorm van 
een webinar. Voor 3 februari wordt nog gekeken of dit 
eventueel kan plaatsvinden in de vorm van een fysieke 
bijeenkomst, afhankelijk van de dan geldende maatrege-
len. Deelname aan het webinar is gratis, na aanmelding 
via:www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.

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.

MILIEUSTRAAT 
Openingstijden
De milieustraat is open: Dinsdag, woensdag, vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

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!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST & 
AFTRAP NGN200 TERUGKIJKEN
Vanwege de coronamaatregelen was er dit jaar geen fy-
sieke maar een digitale nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari. 
Deze kunt u terugkijken via www.nuenen.nl/2021. U ziet 
de nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben. 
De voorzitter van stichting NGN200, Cor Molenaar, vertelt 
over de festiviteiten rond het 200 jarig bestaan van Nue-
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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

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 u
een Smakelijk 2021!!!

4 Slavinken +
4 Hamburgers  ........... samen 8,95
Herten Biefstuk
.......................................................... 100 gram 2,95
Hachee Kant & Klaar
“Uit eigen keuken”  ........................... 300 gram 4,50
Filet Preitje
.......................................................... 100 gram 1,95
Bourgondische Rib
“Vol van smaak, voor op brood”  ....... 100 gram 1,95
Roquefort Paté
.......................................................... 100 gram 1,75

KOOPJE

SUPER

GEMAK

UIT EIGEN

KEUKEN

SPECIAL

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!

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

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

Maak je hypotheek 
toekomstbestendig 
met Veldsink.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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)

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Piano-Keyboard 
LESSEN

Zowel klassiek als pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

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

ROND DE LINDE  IEDERE  
WOENSDAG  AL DIGITAAL  OP  

WWW.RONDDELINDE.NL 
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Muzikaal oliebollen bakken
Op 31 december vulde de geur van verse oliebollen de Nuenense huizen. 
De leden van Jongerenkoor Jocanto waren het jaar daarvoor al enthou-
siast, maar dit jaar konden ze al helemaal niet wachten om weer samen de 
Nuenenaren te verblijden met verse oliebollen.

toch een manier om de Nuenenaren 
blij te maken met verse oliebollen. 
Met de Top 2000 op de achtergrond 
werd het beslag al dansend gemaakt, 
want dat smaakt het lekkerst. Al snel 

Om 8.00 uur in de ochtend werden 
op 4 locaties in Nuenen de eerste 
voorbereidingen al gedaan. De han-
den werden gedesinfecteerd, mond-
kapjes gingen op en de frietpannen 
werden ver genoeg uit elkaar gezet, 
zodat iedereen goed afstand kon 
houden. De leden hadden er zin in, 
want ondanks dat er in 2020 niet veel 
activiteiten door hebben kunnen 
gaan, vonden de leden van Jocanto 

Is er nog    
iets anders dan is
Een aanslag hier, een aanslag daar
Het maakt niet meer uit waar
Niet van belang is het doelwit
Als er maar barbaarsheid in zit
Zinloze slachtoffers op een plein
Een verwarde man in de trein
Als mijn voordeurbel gaat
Denk ik dat er een terrorist staat
Als er iemand rammelt aan de poort
Heb ik dat zogenaamd niet gehoord
Deze wereld bevalt me niets
Ik verdwijn op mijn fiets

Joke van Overbruggen©

Blik op eigentijds Gerwen
Het dorp Gerwen is afgelopen jaar uitgebreid met zeventig eigentijdse wonin-
gen in de nieuwbouwwijk Gerwen ZO! Vanaf de Smits van Oyenlaan ziet deze 
wijk in het zuidoosten van het dorp Gerwen er eigentijds uit. De woningen 
staan aan de straten Goudhoeksland, Frits Bakershof en Ter Warden. Dit is fase 
1 van de uitbreiding van Gerwen. Er is in die hoek nog ruimte voor meer wo-
ningen in fase 2.

Foto Cees van Keulen

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

werden de eerste oliebollen in het 
vet gegooid. Dit jaar zou namelijk 
een recordaantal bollen gebakken 
worden. In 2019 bakten de jongeren 
van Jocanto 300 oliebollen op 2 loca-
ties. Dit maal bestelden de inwoners 
van Nuenen en omgeving wel 866 
oliebollen! 

Om 12.00 uur werden de eerste be-
stellingen al ingepakt en afgehaald. 
De mensen konden contant gepast 
betalen, of digitaal middels een QR-
code. Door de gezellige praatjes met 
de kopers en het dansen op de mu-
ziek vloog de tijd voorbij. Het plezier 
van de bakkers kwam ook tot uit-
drukking in de vorm van de oliebol-
len. Zo ontvingen sommige mensen 
een oliebol in de vorm van een oli-
fant, of met 2 krentenoogjes. Maar 
wat te doen met de overgebleven 
baksels? Die werden niet door de 
bakkers zelf opgegeten, maar nog 
warm gedoneerd aan de Parochiële 
Caritas Instelling Heilig Kruis. 

In totaal zijn er meer dan 1000 olie-
bollen gemaakt! De bakkers van Jo-
canto hebben deze dag ervaren als 
een gezellige en geslaagde oude-
jaarsdag met een mooie opbrengst. 
Jongerenkoor Jocanto hoopt dat ie-
dereen genoten heeft van de oliebol-
len en wil alle kopers en helpende 
handen heel erg bedanken. Wij wen-
sen iedereen een gezond, gelukkig 
en natuurlijk muzikaal nieuwjaar!

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

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

Voor al uw 
print- en 
drukwerk

Voor al uw lokaal nieuws
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Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

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

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

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

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

© 2021 - “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:

Burgerlijke ongehoorzaamheid
Ondanks dat de afgelopen weken - met het oog op de coronacrisis- herhaaldelijk van 
hoger hand indringende oproepen zijn gedaan en zelfs een wettelijk verbod op het in 
bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk werd opgelegd, alsmede thuis te blijven om 
de nieuwjaarsnacht rustig te laten verlopen, is het toch weer een rumoerige en vlam-
mende jaarwisseling geworden. Het ingestelde vuurwerkverbod werd overal in het 
land, ook in onze provincie en regio door hufterig gedrag van zowel jong als oud zwaar 
overtreden. Her en der brachten zij krachtige niet wettelijk toegestane vuurwerkbom-
men tot ontploffing met als gevolg grote materiële schade en opnieuw veroorzaakten 
zij ook veel geweld tegen politie en andere hulpdiensten. Van veel lichamelijke onge-
lukken was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gelukkig geen sprake. De gevreesde 
hoge druk op de ziekenhuizen bleef daardoor ook uit. En dat zelfs op een bepaald mo-
ment een noodverordening met inzet van de ME afgekondigd moest worden voor een 
bepaalde wijk in Den Bosch geeft aan dat er hier en daar toch onhoudbare toestanden 
ontstonden. Van een rustige nieuwjaarsnacht kan daarom niet gesproken worden. 
Had men anders verwacht? Politie en hulpdiensten hadden vooraf daarvoor wel ge-
waarschuwd. Riekt het overtreden van het wettelijk vuurwerkverbod niet naar ‘burger-
lijke ongehoorzaamheid’?
Ook in ons dorp werd tijdens de jaarwisseling veelvuldig misbruik gemaakt van het op-
gelegde wettelijk vuurwerkverbod. Noem het daarom ook hier een voorbeeld van bur-
gerlijke ongehoorzaamheid. 
Het is dan ook jammer voor de door onze burgervader Maarten Houben uitgesproken 
woorden, vorige week in Rond de Linde en daarop volgend in zijn nieuwjaarstoespraak 
tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst, over de zo hooggeprezen gemeenschaps-
zin onder onze dorpsgenoten, dat ons DNA is en ons trots maakt en verbindt en de 
veerkracht van onze dorpsgenoten in moeilijke tijden. Tijdens deze jaarwisseling 
2020/2021, dat tevens de start van het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten inluidde, is van zijn waarderende uitspraken dezer dagen wei-
nig van terecht gekomen. 

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Ronde Tafel Nuenen   
stelt € 5000,-  beschikbaar 
voor goede doelen
De Ronde Tafel Nuenen komt op de voor de lokale doelen met een steun-
tje in de rug. “Inkomsten van allerlei prachtig mooie initiatieven in de 
gemeente zijn afgelopen jaar onder druk komen te staan. Wij als Ronde 
Tafel Nuenen willen ervoor zorgen dat jullie weten dat we er voor jullie 
zijn” aldus voorzitter Bob Offenbach.

De Ronde Tafel Nuenen richt zich op 
het verbeteren van het welzijn van 
kinderen en stelt daarom onvoor-
waardelijk € 5000,- beschikbaar om 
te verdelen over lokale doelen om 
2021 goed te starten. De € 5000,- 
gaat er dus uit! 

Wat kunt u doen om in aanmerking 
te komen? Ga naar www.rt187.nl en 
neem contact op met de secretaris, 
meld het doel, omschrijf de hulp-
vraag en noem het bedrag waarmee 
uw doel geholpen zal zijn. De Ronde 
Tafel Nuenen ontvangt alle aanvra-
gen en verdeelt de gelden op basis 
van de hulpvraag.
De Ronde tafel Nuenen wenst ie-
dereen een gelukkig, gezond en 
vooral prachtig en intiem 2021 toe!
www.rt187.nl

Geen PvdA-  
wandeling    
in januari 
Op de eerste plaats willen wij u een 
goed 2021 wensen. Sterker nog, een 
beter 2021.
Wat de PvdA betreft, wij gaan er met 
enthousiasme weer een jaartje te-
genaan. In maart zijn er Tweede Ka-
merverkiezingen. Het is nu tijd om 
weer eens stil te staan bij de staat van 
ons land en de kans om het sterker en 
socialer te maken.

Wat onze PvdA-activiteiten betreft is 
de start van 2021 echter niet om over 
naar huis te schrijven: nu ook het 
wandelen in kleine groepjes niet is 
toegestaan, moeten wij de PvdA-
wandeling in januari wederom 
schrappen van de agenda. De deel-
name aan de wandeling op 4 decem-
ber door Nuenen-West was boven 
verwachting en wij hopen, dat wij die 
traditie binnenkort weer kunnen 
voortzetten. 

Intussen zijn er belangrijke besluiten 
genomen. De Opwettenseweg wordt 
eindelijk autoluw; de plannen van 
het gezondheidscentrum en de 
woongroep op locatie De Mijlpaal 
kunnen worden uitgewerkt en de re-
novatie van Het Klooster is een stap 
verder gebracht. 

Voor vragen en informatie zijn fractie 
en bestuur altijd beschikbaar en be-
reikbaar. U vindt onze standpunten, 
e-mailadressen en telefoonnummers 
op onze site www.nuenen.pvda.nl

De cast v.l.n.r.: Nina Welten als Bo, Karien Slegers als Barbara, Bas Schuts als Bram, 
Peter Dirne als Gerard, Tineke van Boxtel als Tilly, Thijs van den Berg als Gijs. 
Foto: Bart Verkuijlen, LAV Fotografie.

Horecabollen: Nuenen bedankt!
De oproep voor de oud & nieuw oliebollenactie van de gezamenlijke 
Nuenense horeca was niet tegen dovemansoren gezegd. Maar liefst ruim 
11.000 overheerlijke horecabollen met en zonder krenten gingen over 
de toonbank!

Een heel groot dankjewel
Met elkaar staken jullie de Nuenense 
horeca een groot hart onder de riem. 
Een enorme opsteker voor al die on-
dernemers die knokken voor hun be-
staan. Daarom namens Restaurant 
Olio, Restaurant De 3 Gebroeders, De 
Watermolen van Opwetten, Restau-
rant d’n Kleine Dommel, Café Ons 
Dorp, Café René, Restaurant Bravoy, 
Restaurant Comigo, Hotel Auberge 
Vincent, Café Schafrath, Restaurant 
Tweede Thuis, Lunchcafé Janssen, 
Restaurant Yellow Rabbit, Restaurant 
Parkstreet BBQ&Grill, Lunchcafé Be-
yond, Restaurant De Griek en Brasse-
rie/Café De Kruik: 

NUENEN BEDANKT!

Hartverwarmende reacties
Op de verschillende verkoopadressen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
kwamen mensen in groten getale 
hun luxe oliebollen ophalen én hun 
steun betuigen. Stefan Willems deed 
dat namens GJ Personeelsdiensten 
wel op een heel bijzondere manier. 
Niet alleen steunde het bedrijf met 
500 horecabollen de Nuenense hore-
ca, maar tevens Voedselbank Nuenen, 
waarvoor de bollen bestemd waren. 
Steun kreeg de horeca ook van ande-
re ondernemers: Jumbo Ton Grim-
berg voor de medewerking en loca-
tie, Black & Colors voor het drukwerk, 
Verbakel Party & More en Marketing 
en IT-bedrijf Egenix voor het maken 
van de website.

bron: 
www.horecabol.nl

Snelheid matigen
Vanuit de wijk Het Puyven hebben bewoners het vriendelijke verzoek aan be-
stuurders om hun snelheid te matigen. Op weg naar Winkelcentrum het Kern-
kwartier wordt vaak veel te hard gereden. Het gaat hierbij om auto’s, maar ze-
ker ook om al het dagelijkse zware vrachtverkeer. Dit creëert vaak gevaarlijke 
situaties voor fietsers die vanuit de Oude Kerkdijk de Hoge Brake oversteken. 
De ‘bijna’-aanrijdingen zijn niet meer te tellen. Daarnaast veroorzaakt de hoge 
snelheid geluidsoverlast voor de bewoners. 
Aan de Meijerijlaan zijn door bewoners eerder deze week extra borden opge-
hangen met het symbool van maximum snelheid 30km/u. Aan alle Nuenena-
ren de vraag om zich hier ook aan te houden.
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

Derde aflevering zaterdag 9 januari

Brammetje, dé comedyserie 
voor de hele familie!
“Werk aan de winkel.” Bram heeft zich voor de zoveelste keer verslapen, waar-
door hij wordt ontslagen bij Slagerij De Bakker. Collega Freek helpt hem bij het 
zoeken naar werk, maar Bram zoekt liever een vriendin. Katrien en Kees worden, 
tot hun grote ergernis, om de haverklap gebeld door telemarketing. Bram gaat 
langs bij Uitzendbureau Van De Baan, maar ook daar kunnen ze geen gepaste 
baan voor hem vinden. Als Barbara het nieuws te horen krijgt, is ze in alle staten 
en eist ze dat hij aan het werk gaat bij Glazenwasserij Gerard. Als dit ook geen 
succes wordt, stelt Tilly voor om de bingo te gaan verzorgen in Bejaardencen-
trum Avondrust. Dit eindigt echter in een vechtpartij over een puzzelboekje.

LON zendt deze derde aflevering uit op zaterdag 9 januari om 12.00, 15.00, 
18.00 en 21.00 uur op dezelfde kanalen (zie website): 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.

Volg Bas Schuts op Facebook en kijk ook op de Facebookpagina van Lokale 
Omroep Nuenen.
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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.

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

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.

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

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

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL
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BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

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

VENKELSOEP
OF

WILDBOUILLON
OF

MAKREELRILLETTES MET BIET
OF

PATÉ MET CHUTNEY & TOAST
***

KABELJAUWFILET MET BANAAN & AMANDEL
OF

ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING
OF

BEENHAM MET CRANBERRYSAUS
OF

VARKENSHAAS MET RODE WIJNSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

GEBAKKEN APPELTJES MET CAKE & VANILLECRÈME
OF

STOOFPEREN CHEESECAKE
OF

CHOCOLADE MOUSSE MET ORANJE CHOCOLADE GANACHE

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

JANUARI

Bezorging
DINSDAG 5 T/M ZATERDAG 9 JANUARI

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

HIGH TEA  € 19,50
BORRELPLANK (2 PERS.)  € 27,50

3-/4- GANGENMENU  € 18,50 / € 21,50

GESLOTEN:
VAN ZONDAG 10 T/M MAANDAG 18 JANUARI

Bezorg Specials
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS & SLAGROOM € 4,75
NÜNENTALER GRÖSTL (OOSTENRIJKS GERECHT MET
AARDAPPEL, SPEKJES, GEBAKKEN EI & SALADE) € 11,50
POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 11,50
FISH AND CHIPS MET SALADE € 12,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS € 13,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
VARKENSHAASSATÉ MET FRITES & SALADE € 13,50
HAMBURGER MET SPEK, OUDE KAAS, EI & FRITES € 13,50
WILDSTOOFPOTJE 
MET RODE KOOL & GEBAKKEN AARDAPPELEN € 16,50

DiepvriesMaaltijden
DEZE KUNT U BEKIJKEN OP DE WEBSITE. 

Ga gezond het nieuwe jaar in met de Kwiek Beweegroute. Start bij Archipel Akkers 
en volg de stoeptegels met de oefeningen. Leuk om te doen en goed voor je lijf.
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

UITVAARTVERZORGER 
 (gemiddeld 20 uur per week)

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 januari 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker mevrouw R. van Eck.
Zondag 10 januari 09.30 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van 
Eck.
Zondag 10 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker R. van 
Eck.

Misintenties 
Zaterdag 9 januari 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie.
Zondag 10 januari 09.30 uur en 11.00 
uur: Jan van Liempt; Francien van 
Helvoirt - van Gompel; Annie Maas - 
Pijnenburg; Willemien Coolen - van 
Santvoort.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Sjef en Lena Saris - Swinkels.

Mededeling
De opbrengst afgelopen zondag 
voor Driekoningen-zingen voor zus-
ter Bonnie, de zus van pastor Freek 
Groot, bedraagt € 208,96. Alle gevers 
heel hartelijk dank.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 januari 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Antoon Rooijakkers.

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

Op 10 januari zal ds. Marlies Schulz 
voorgaan in de kerkdienst van 10.00 
uur. Nu Driekoningen voorbij is, is de 
kerstperiode definitief afgesloten. 
De dienst zal via livestream te vol-
gen zijn. Door de lockdown zijn kerk-
gangers helaas nog niet toegelaten. 
Zoals bekend staat de link voor deze 
stream op de pagina www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding. Klikken op ‘kerk-
dienstgemist’. U wordt van harte uit-
genodigd om deze dienst mee te 
vieren.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 7 januari. Eerste donder-
dag van de maand. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus, Hogepriester.
Vrijdag 8 januari. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 9 januari. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 10.30 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 10 januari. Eerste zondag na 
Driekoningen; Feest van het Heilig 
Huisgezin. 08.00 uur gelezen H. Mis; 
10.30 uur gezongen Hoogmis; na de 
Mis toewijding van de gezinnen aan 
het Heilig Huisgezin. 
Maandag 11 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar..
Dinsdag 12 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 13 januari, 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van het Doopsel 
van Onze Heer Jezus Christus.

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

Nieuwjaarswens
Deze vreemde tijd kan je ongelofelijk raken. Je kunt je ontheemd voelen. Met 
mijn verhalen wil ik mensen blij en bewust maken. Wat ik in de vorige editie heb 
geschreven, is daar een voorbeeld van.
Van harte wens ik alle inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en aangren-
zende buurtschappen en buitengebieden toe dat ze zich thuis, geliefd en ver-
bonden voelen. Laten we dit jaar ons tweehonderdjarig bestaan vieren en el-
kaar meer dan ooit ontmoeten. Raken. Persoonlijk en digitaal. Vertel je verhaal.

Nannie van den Eijnden

Aras en Ties: nieuwe inwoners 
in onze gemeente
Joske van der Horst en Nick de Loo 
zijn blij met de geboorte van hun 
zoon Ties. De ooievaar landde met 
Ties bij Goudhoeksland 38 in Gerwen. 
Bij nummer 43 van diezelfde straat in 
Gerwen staat de aankondiging van de 
geboorte van Aras. 

Ties en Aras: welkom in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail dan foto met toe-
lichting naar redactie@ronddelinde.nl. 

Foto’s Cees van Keulen

Hoogtepunten uit Matthäus 
Passion in Gerwen afgelast 
De uitvoering van de Hoogtepunten uit de Matthäus Passion in de Sint-
Clemenskerk in Gerwen op 29 maart 2021 gaat niet door. Ook de integrale 
uitvoering in Oirschot op 31 maart zal geen doorgang vinden. De organi-
serende Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen heeft dat besluit 
genomen omdat de onzekere situatie rond het coronavirus de organisatie 
tot een financieel risico maakt, dat voortzetting van de traditie in gevaar 
kan brengen. 

Degenen die kaarten gekocht heb-
ben via een van de directe verkoop-
punten, kunnen contact opnemen 
met het secretariaat van de stichting: 
040-2549145 of via e-mail: stichting@
matthauspassionoirschot.nl. 

Stichting Matthäus Passion 
Oirschot-De Kempen 

Mensen die online kaarten gekocht 
hebben voor de uitvoering van 29 
maart 2021 krijgen individueel be-
richt. Zij krijgen hun aankoopbedrag 
volledig terug, maar kunnen er ook 
voor kiezen het geld (of een gedeelte 
ervan) te doneren voor een tege-
moetkoming aan de professionele 
uitvoerenden. 

Terugblik op Papillon Harmonicas 
in Van Goghkerkje Nuenen 
Wij danken ons enthousiaste publiek voor de aanwezigheid bij ons be-
nefiet concert 13 december jl. in het Van Goghkerkje Nuenen. In beide 
sessies speelden we een bonte mix van muziekstijlen, waaronder film 
muziek, klassiek en pop, om de diversiteit van de mondharmonica te de-
monstreren. Hierbij bespeelden we de bluesharp, chromatische alsook 
bas- en akkoordenmondharmonica. 

donatie van € 10,- of meer ontvangt u 
als dank een cd met de opname van 
ons concert.
Meer info over het project vind u op 
de site van Violaharmonica: www.
violaharmonica.com. Graag tot ziens!

Viola, René en Rianne
Papillon Harmonicas

www.papillonharmonicas.com

Met de gulle donaties (bijna 500 
euro!) die wij mochten ontvangen 
voor het Violaharmonica project har-
monica @schools in Gambia maken 
wij vele kinderen blij! 

Kon u er onverhoopt niet bij zijn, 
maar wilt u alsnog een bijdrage leve-
ren, stuur dan een email aan: papil-
lonharmonicas@gmail.com. Bij een 

Gordon,    
biogra� e van  
een entertainer
Gordon is van iedereen. En dus van 
niemand.
“Plat, lui en verwend”
Publiek persoon in medialand
Iedereen die hem daar kent

In ‘Gordon gaat trouwen’
Weigerde hij het huwelijk met een van 
de finalisten
Hij houdt niet van vrouwen
Dat is iets wat we al langer wisten

Gordon vertelt veel wat we eigenlijk al 
weten
Wat gebeurde er op zijn verjaardag?
Hoe zou dat misbruikte familielid he-
ten?
Geheimen die de lezer niet weten mag

Van enig doorvragen of bronnenon-
derzoek
Is geen sprake in dit boek
Een blik in Gordon’s complexe geest 
wordt niet gegeven
De schrijver is bij een reeks van roddels 
gebleven

In 2010 ging Gordon ‘Op zoek naar 
God’
Hij werd gedoopt: Cornelis Willem 
Heukeroth
Leerde de waarde van vergeving in te 
zien
Maakte een nieuw tv programma bo-
vendien:
‘100 jaar jong’ en nog goed ter been?
Gordon is van niemand. En dus van ie-
dereen.

Joke van Overbruggen©
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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

*

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 1

Horizontaal: 1 Europeaan 6 zeldzaam 12 graad 14 op die plaats 15 reeds 17 selenium 
18 baardje 20 lage rivierstand 21 dierengeluid 22 knaagdier 24 dienstkleding 27 omslag 
28 bakplaats 30 oude lengtemaat 31 Open Universiteit 32 tankstation 33 land in Afrika 
35 vijandelijke inval 37 koordans 38 takje 39 fi jn glaswerk 43 mening 47 schoorsteenzwart 
48 compagnon 49 zangnoot 50 riv. in Italië 51 handvat 52 danig 55 gezet 56 kosten koper 
57 zijns inziens 58 mannetjesbij 59 public relations 61 bevel 62 bereide dierenhuid 64 wijsje 
66 schoolvak 67 meetlat.

Verticaal: 1 om die reden 2 titel 3 stapel 4 sip 5 landbouwwerktuig 7 muziekschijfje 
8 spriet 9 bloeiwijze 10 slee 11 boomloze vlakte 13 koraalbank 16 magma 18 graanpakhuis 
19 vogelverblijf 21 Chinees gerecht 23 soort hond 25 deel v.h. hoofd 26 sportterm 
27 kruiderij 29 ijverig 32 bamboebeer 34 kolenemmer 36 op grote afstand 39 snack 
40 vuurverschijnsel 41 tennisterm 42 Engelse titel 43 riv. in Duitsland 44 deel v.e. naald 
45 uniek 46 plaatselijk 52 telwoord 53 waterkering 54 pl. in Limburg 57 watervlakte 
60 vogeleigenschap 62 maanstand 63 zangnoot 64 dat is 65 achter.

V E R M A A K O C T O P U S

I K A M R A P E E K A

E D T O L E R E R E N T L

R O L R O E M E E N B O A

D R A B O F N S M O L M

E P R E N T S T R A F I

U N O A

C B I Z A R O M E G A D

A M E N M A P O D A M E

C O L B O K K I N G L E F

T T V A K K U N D I G E E

U N E C E L I S A S C

S P R E K E R E E T L U S T

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

Oplossingen wk 53 2020
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

STARTHOUDING

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.

AANBRANDEN
ACCEPTABEL
APPEL
ASBAK
BALANS
BEWUST
BOSUI
CANAPE
CHILI
DARMEN
EXTRA
GOLFEN
HANDLANGER
HOESLAKEN
HYENA
IDEALEN
KENIA
KIENAVOND
LERING
LESMETHODE
LIPVIS
LITER
LOKROEP
MOREL
ONWEERSBUI
OPTIE
PAMPUS
PANACEE
RAVOTTEN
REGRESSIE
RIMPEL
RUINE
SLAAF
SLEDETOCHT
SNEER
SPREI
TRIPJE
TUNIS
UITSPANSEL
VIEUX
VOLMONDIG
WATERFIETS

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

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

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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

3 8 4
1 7 3

2 1 6 4
8 2 9

1 6 7
9 7 4 5

4 5 7
3 1 4

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 52, Dhr. E. Swinkels Mariahout.

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

Wil Schuts 
schilderbedrijf v.o.f.

Voor al uw voorkomende 
schilderwerkzaamheden.
Ambachtelijk uitgevoerd.

Tel. 06-146 178 66

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rode Kruis Contactcirkel

Voor een veilig gevoel èn het 
voorkomen van noodsituaties
Agnes is bang dat niemand het zal merken als haar thuis iets overkomt. 
Ze is alleen en kent weinig mensen in de buurt. Met haar familie heeft ze 
wel eens contact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er als ze in huis valt en 
om hulp wil vragen, maar haar telefoon niet kan bereiken?
Herkent u zich in deze situatie?

Deelnemen aan een contactcirkel?
Het Rode Kruis zet samen met buurt-
bewoners een contactcirkel op. Lijkt 
het u ook iets? Neem dan contact 
met ons op om u op te geven voor 
een contactcirkel. Wij nodigen u dan 
uit voor een kennismakingsgesprek 
en bespreken samen met u de moge-
lijkheden.

Rode Kruis Brabant-Zuidoost
Coördinator contactcirkel
tel. 06-26774590, e-mail: contactcirkel.
brabantzuidoost@rodekruis.nl

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft 
u juist dan niet onopgemerkt. Als 
deelnemer aan de contactcirkel 
hoort u bij een groep mensen die op 
elkaar letten. Als het niet lukt om op 
het afgesproken moment contact 
met u te krijgen, alarmeert de cirkel 
iemand om even een kijkje bij u te 
nemen. U wordt dus niet zomaar ver-
geten.

Hoe werkt de contactcirkel?
De deelnemers vormen een cirkel 
door elke dag contact met elkaar te 
hebben en te vragen of alles goed 
gaat. Dit is meestal telefonisch, maar 
het kan ook via e-mail of per sms. Zo 
zorgt de cirkel ervoor dat het opge-
merkt wordt als er iets met u aan de 
hand is en u geen hulp meer kunt 
vragen. De deelnemers bellen elkaar 
in een vaste volgorde, zodat ze steeds 
met dezelfde persoon contact heb-
ben. 

Trees van Rijn stopt 
met TVR Loopbaan-
consulting
Vanaf januari 2021 ga ik mijn werk-
zaamheden als loopbaanbegeleider 
en coach beëindigen. Ik kijk terug op 
een rijk arbeidzaam leven. Altijd de 
mens centraal, met steeds opnieuw 
unieke mogelijkheden in persoon en 
in werkzaamheden, stilstaan bij be-
knellende gevoelens. Nieuw perspec-
tief of op weg er naar toe, een veran-
dering, de stagnatie voorbij.

Uitdagingen waren er te over en ik 
ben enorm dankbaar dat ik de moge-
lijkheden had ze samen met je aan te 
gaan! Er liggen hopelijk nog vele jaren 
voor mij die ik verder ga genieten met 
partner, kinderen, kleinkinderen en 
vrienden! Helemaal zonder ‘werk’ zal 
niet lukken collegiaal blijf ik stand-by.

Ik wil alle opdrachtgevers en alle me-
dewerkers die mij in mijn werkzaam 
leven hun vertrouwen schonken, 
heel hartelijk bedanken. Het was een 
groot voorrecht om een tijdje in jullie 
leven mee te mogen wandelen naar 
beter perspectief! Dank daarvoor!

Het ga jullie goed in 2021 en lang 
daarna!

Trees van Rijn

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Familie-wandel-speur-doe-tocht
Jazeker, een hele naam. Maar de leiding van Scouting Rudyard Kipling 
Nuenen heeft voor de jongste leden van de scouting groep een wandel-
speur-doe-tocht gemaakt die ze samen met de familie kunnen lopen. 
Geen opkomsten, dan doen we het op deze manier samen. De tocht is 
echter zo leuk, dat we hem ook op andere data beschikbaar maken voor 
de rest van Nuenen en omgeving. Vind je het leuk om samen met je fami-
lie lekker de bossen in te gaan? Trek opa of oma uit zijn huispak, verzamel 
je ouders bij elkaar en zorg dat je broertje of zusje geen televisie meer 
kan kijken en ga met je gezin gezellig samen onze scoutingtocht lopen.

Deze zijn groen geprint voor de 5 ki-
lometer route en rood voor de 3 kilo-
meter tocht. Zorg voor een QR code 
scanner zodat je onderweg als je be-
vers spot, je de QR code kan scannen 
en mee kan doen aan de opdrach-
ten/vragen. Houd je uiteraard aan de 
RIVM richtlijnen en houd afstand van 
andere wandelaars.
Veel wandel-doe-speur plezier!

Aanmelden vooraf vinden we fijn en 
is ook wel handig, dan kunnen we 
wat uitleg met je delen. Dit mag via 
boerenkool2021@gmail.com.

Eigenwijs en gewoon beginnen? Ga 
dan tussen 10 en 17 januari naar onze 
scoutinggroep, Papenvoortse Heide 
5b Nuenen. En start de tocht door te 
zoeken naar onze scouting logo’s. 

Nieuwjaarswensen van BCL 
Na een dramatisch jaar 2020 wil Badminton Club Lieshout graag iedereen 
de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2021 overbrengen. Een nieuw 
jaar waarin hopelijk, de zaalsporters snel weer aan de bak mogen en de 
maatschappij normaliseert van een ‘ander-halve-meter samenleving’ 
naar een ‘normale samenleving’.

‘bezig’ door steeds weer nieuwe ini-
tiatieven te nemen. En, aangezien al 
deze zaken nu nog onmogelijk zijn, 
zijn de wensen van Badminton Club 
Lieshout heel voorspelbaar: “een ra-
zendsnelle teruggang van het coro-
navirus waardoor de overheidsmaat-
regelen snel afgebouwd kunnen 
worden en de badmintonners weer 
aan de slag kunnen als vanouds”.

Voor het afgelopen jaar wensen zij 
ook een reële, nette en coulante re-
geling voor kosten die de vereniging 
heeft moeten maken. Die wens lijkt al 
in vervulling te zijn. De centrale over-
heid heeft immers al een net steun-
pakket ontwikkeld voor de eerste 
lockdown. In februari komt hier, naar 
verwachting, een vervolg-steunpak-
ket voor de betreffende sportvereni-
gingen overheen, ter dekking van de 
tweede lockdown. Deze wens blijft 
dus nog even open staan.

2020 was voor Badminton Club Lies-
hout een jaar om snel te vergeten. 
Met veel creativiteit kon de vereni-
ging de tijd doorstaan en ‘af en toe’ 
wat badmintonnen en een beperkt 
aantal nevenactiviteiten doen. De 
vereniging kijkt in 2021 -haar 49ste 
bestaansjaar- nog niet ver vooruit: de 
tijden zijn immers te onzeker om nu 
concrete plannen te maken. Als eer-
ste wordt nu naar dinsdag 19 januari 
gekeken in de hoop dat daar wat 
vooruitzichten gegeven worden.

Nieuwjaarswensen zijn dit jaar dus 
extra op zijn plaats. Als sportvereni-
ging heeft Badminton Club Lieshout 
dan ook heel wat te wensen voor het 
komende jaar. De vereniging wil im-
mers graag actief, betrokken en be-
zig zijn en dat kan alleen als er ‘geen’ 
overheidsmaatregelen zijn. ‘Actief’ 
met badmintonnen, ‘betrokken’ door 
de leden aan elkaar te verbinden en 

Ook Walter van Leuken zou graag weer 
willen badmintonnen!

De NSWZ luidt de noodklok 
over zwemles
De derde sluiting is een feit. Daar waar er uit name van de horeca op meer-
dere vlakken (bonden en ondernemers) actie wordt ondernomen en aan-
dacht wordt gevraagd blijven de bestaande belangengroepen ‘zwem-
branche’ stil. Er wordt gezwegen in alle talen terwijl het voor veel onder-
nemers van onder andere zwemscholen 5 voor 12 is.

op de krachten te bundelen, informa-
tie te delen en als één naar het minis-
terie van VWS te stappen. De NSWZ 
stapte eerder dit jaar ook al naar het 
ministerie om een stem in de onder-
handeling te krijgen en aandacht te 
vragen voor de problematiek in het 
zwemonderwijs.
De NSWZ wil daarnaast het belang 
van steun voor deze branche aan het 
licht brengen. Veel zwemscholen, 
zwemverenigingen en zwembaden 
staan op omvallen, om de veiligheid 
van kinderen in en rondom het water 
te kunnen blijven garanderen in Ne-
derland is steun vanuit de overheid 
nodig. Hierbij gaat het zowel om fi-
nanciële steun als erkenning dat 
zwemonderwijs ook onderwijs is en 
dat wanneer de basisscholen weer 
open mogen de zwemlessen ook 
weer hervat kunnen worden.

De NSWZ tracht een gesprekspart-
ner te worden in de overleggen voor 
het zoeken naar een oplossing voor 
het voortbestaan van de zwemba-
den en zwemscholen. Als belangen-
partij een gesprekspartner zijn voor 
de zwemscholen en zwembaden in 
problemen. Met deze brief hoopt de 
NSWZ een startschot te geven om 
2021 direct met de basisscholen 
weer te starten met zwemonderwijs 
en te zorgen dat zo veel mogelijk 
zwemlesaanbieders kunnen blijven 
bestaan.

De eerste verontrustende berichten 
zijn reeds binnengekomen.

De geldende steunpakketten vanuit 
de overheid zijn bij lange na niet vol-
doende en vele kijken richting het 
einde van hun kunnen. Het massaal 
omvallen van zwemscholen en 
zwemlesaanbieders zou een regel-
rechte nationale ramp betekenen 
voor het zwemonderwijs, veiligheid 
en continuïteit van onderwijs. Het 
onbegrip is extreem groot dat de hui-
dige zwembranche zwijgt en het in 
stilte laat gebeuren.

De NSWZ (Nederlandse Stichting Wa-
ter- & Zwemveiligheid) luidt uit de 
naam van voorzitter Shiva De Winter 
de noodklok.
Het afgelopen jaar heeft voor ons al-
len grotendeels in het teken van het 
coronavirus gestaan. Belangrijk on-
derdeel daarbij was tijdens elke pers-
conferentie onder welke noemer en 
branche valt je bedrijf om te zien of je 
geopend kon blijven. 2020 heeft ons 
geleerd dat niet duidelijk is waar 
zwemles onder valt. Sport, onderwijs, 
sportscholen, openbare gelegenheid 
etc. De Nederlandse Stichting Water- 
& Zwemveiligheid (NSWZ) heeft zich 
als doel gesteld dit aan het licht te 
brengen, op te komen voor de belan-
gen van zwemscholen, zwemvereni-
ging en zwembaden en de erkenning 
van zwemles als onderwijs ter sprake 
te brengen.
De NSWZ heeft hiertoe een brief ge-
richt aan zwemscholen en zwemba-
den in Nederland. Deze is naar 800 
zwembaden, verenigingen en zwem-
scholen verzonden. Hierin roept zij 

Vennenwandeling tussen 
Gerwen en Stiphout
Een vennenwandeling van elf kilometer langs elf vennen. Deze wandeling is 
uitgestippeld tussen Gerwen en Stiphout en komt over de Gerwense Heide en 
door de Stiphoutse bossen. Het grootste ven van de elf is het Kamerven en een 
van de mooiste vennen is het Witven (Zie bijgaande foto’s, geschoten op 31 
december 2020). De vennen zijn te vinden op loopafstand van onze gemeente 
nabij het dorp Gerwen.

Foto’s Cees van Keulen

20 procent minder nieuwe 
personenauto’s geregistreerd
In 2020 werden 356.051 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat zijn 
er ruim 90.000 - oftewel 20 procent - minder dan in 2019, zo blijkt uit de 
officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC. Door de 
economische gevolgen van de coronacrisis bleef het aantal nieuwe auto’s 
fors achter op het voorgaande jaar. Elektrische auto’s vormden afgelopen 
jaar bijna een vijfde van de totale markt.

cent. De meest geregistreerde mo-
dellen afgelopen jaar waren dan ook 
vrijwel allemaal elektrisch aangedre-
ven en voor het eerst prijkt het Zuid-
Koreaanse KIA met de Niro als popu-
lairste model aan kop in Nederland. 
Volkswagen bleef net als voorgaande 
jaren qua merk met een aandeel van 
ruim 12,5 procent het populairst.

EV blijft aantrekkelijk
Voor 2021 verwachten RAI Vereni-
ging en BOVAG met 400.000 eenhe-
den ten opzichte van het afgelopen 
coronajaar enig herstel op de bin-

Het aantal geregistreerde nieuwe 
personenauto’s bereikte in december 
2020 een niveau van 42.829 en dat 
was een kleine 3 procent meer dan in 
dezelfde maand in 2019. De exacte 
cijfers per brandstofsoort c.q. aandrij-
ving zijn nog niet bekend, maar voor-
alsnog blijkt ongeveer twee derde 
van de registraties vorige maand een 
elektrische auto te betreffen. Over 
heel het kalenderjaar ging het met 
zo’n 70.000 voertuigen om bijna 20 
procent marktaandeel voor elektri-
sche auto’s; in 2019 waren dat er 
61.500 met een aandeel van 14 pro-

zoeken naar onze scouting logo’s. zoeken naar onze scouting logo’s. 

Badminton Club Lieshout wenst ie-
dereen een gezond, sportief en ‘nor-
maal’ 2021 toe. 

nenlandse automarkt. Ook dan zal 
zeker een vijfde van de registraties 
een volledig elektrisch aangedreven 
auto betreffen, zo is de verwachting. 
Deze voertuigen blijven voor zakelij-
ke rijders fiscaal aantrekkelijker ten 
opzichte van brandstofauto’s, het 
aanbod neemt verder toe en de ‘EV’ 
komt financieel ook steeds meer bin-
nen bereik van de particulier, al dan 
niet middels privélease. Voor zakelij-
ke automobilisten wordt elektrisch 
rijden steeds meer de standaard.

Fiscale wijzigingen
Omdat de fiscale bijtelling voor het 
privégebruik door zakelijke rijders 
per 1 januari 2021 is verhoogd naar 
12 procent over de eerste 40.000 
euro van de consumentenprijs voor 
een elektrische personenauto (in 
plaats van 8 procent over de eerste 
45.000 euro in 2019), werden er voor-
al in december grote aantallen elek-
trische auto’s geregistreerd. Ook een 
jaar eerder was zo’n effect te zien; 
destijds bedroeg de bijtelling nog 4 
procent over de eerste 50.000 euro. 
Vanaf de datum van eerste registratie 
kan er maximaal vijf jaar gebruik wor-
den gemaakt van de lage bijtelling. 
Over het eventuele meerdere boven 
de grens in de consumentenprijs is 
22 procent bijtelling verschuldigd, 
hetzelfde tarief als op de gehele con-
sumentenprijs van zakelijke auto’s op 
traditionele brandstoffen van toe-
passing is.
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TEAM CARDO PREMIUM SPORTS CLUB         
WENST JE EEN SPORTIEF EN FIT  2021

STELLA
Personal Trainster
Diëtiste
Crossfi t

MAIKEL
Personal Trainer
Herstel / Revalidatie 
Techniek

DAAN
Personal Trainer
Kracht / bodybuilding

GIEL
Personal Trainer
Club Manager
Bootcamp / Boxing

AKTIE : GEHELE MAAND JANUARI
GRATIS TRY - OUT PAKKET: 

ü  Intake gesprek / doelstellingen bepalen / Personal Training

ü  Iedere afspraak duurt 60 minuten

ü  Sportkleding en schoenen meenemen

ü  Cardo Premium Sports club zorgt voor handdoek / water / koffi e en plezier!

In samenwerking met Feel Fit Center in Nuenen, 
kunnen onze members tevens deelnemen aan; 

groepslessen l vrij zwemmen l spinning l yoga l e-gym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VOLG ONZE 20 BN-ERS 

TIJDENS HUN 10 WEKEN CHALLENGE 
VOOR DE VOEDSELBANK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of gratis Try-out pakket
Cardo Premium Sports club Nuenen l Duivendijk 5c l 5672 AD Nuenen l nuenen@cardopremium.com l 040 - 3032623

CARDO PREMIUM SPORTS CLUB DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESSCLUB VAN NUENEN
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