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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

Power4Kids 
nog eenmaal (?) 
in actie voor 
Duchenne 
Heroes
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Vrijwilligers 
Zorg Thuis 
stopt met 
activiteiten

Passion Nuenen 
is terug van 
(nooit) 
weggeweest

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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Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Een wintercheck 
voor uw auto 
nu voor slechts € 19,-

koopzondag

5
DECEMBER

12.00 - 17.00 uur 

WoensXL

KOM JIJ OOK?

Zaterdag 4 december
Sinterklaas/Pietenhuis

 geopend van 12.30 tot 16.30 uur

Kassabonnen 
sparen in 
Winkelcentrum 
Kernkwartier
Met de feestdagen in aantocht 
gaan we in Winkelcentrum Kern-
kwartier te Nuenen weer kassa-
bonnen sparen! Van 1 t/m 24 de-
cember kunt u uw kassabonnen 
opsparen en daarmee hele mooie 
prijzen winnen. Stop uw kassabon-
nen voor een bedrag van minimaal 
€100,- in de bijgevoegde envelop 
en deponeer deze in de rode brie-
venbussen in het winkelcentrum.

Bij deelname aan deze leuke actie 
maakt u kans op: een Nintendo 
Switch, een heerlijk diner voor 2 per-
sonen bij restaurant The Yellow Rab-
bit, een avondje uit met tickets voor 
Aladdin de musical en daarnaast ook 
een aantal royale Kernkwartier-kerst-
pakketten! Ga dus snel naar Winkel-
centrum Kernkwartier voor uw dage-
lijkse boodschappen, bewaar uw 
kassabon, lever ze in en win mooie 
prijzen! Enveloppen zijn verkrijgbaar 
in alle winkels in het Kernkwartier. 

Nieuws van de voorzitter

PromsFestival@TheLake
Door Nannie van den Eijnden

Op 12 september presenteerde de organisatie de plannen voor een 
groots spektakel op Strandbad Enode Nuenen in 2022: een proms en fes-
tival ineen in Ibiza lounge sfeer aan het water. Met vip plaatsen dicht bij 
het podium. De muziek gaat geweldig worden: een Promsorkest van 70 
muzikanten met solisten speelt twee uur lang prachtige arrangementen 
van bekende popnummers. Ook geeft één van de beste sixties bands van 
Nederland een performance. En… Waylon komt. Met band! Waanzinnig!

nisatie iets nieuws neerzetten. Ze 
wilden zichzelf en de eerdere evene-
menten overtreffen en een andere 
ambitie invullen. Groter. Buiten. Aan 

Na maar liefst drie proms avonden in 
2003, 2005 en 2007, drie concerten 
at the Chapel in 2016, 2017 en 2018 
en Ameezing carnaval wilde de orga-

De enthousiaste organisatie van PromsFestival@TheLake tijdens de kick off op 
12 september bij Strandbad Enode in Nuenen. Over een jaar komt hier hun droom uit. 
Foto: DCI Media

Kerstpakkettenactie 

‘Nuenenaren voor   
Nuenenaren’ gaat door!
Op zaterdag 11 december zal de Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’ plaatsvinden in alle supermarkten in Nuenen. Voor velen 
een welbekende actie waarin het winkelend publiek gevraagd wordt om 
extra boodschappen te kopen waar voedselpakketten van samengesteld 
worden voor dorpsgenoten die wat extra’s kunnen gebruiken, zeker in de 
feestdagen en in deze onzekere tijd.

deze pakketjes bestaat uit een ge-
sponsorde kleine verrassing.

Een hartverwarmende actie, des te 
meer doordat dit door vele Nuenena-
ren ondersteund wordt en al 22 jaar 
georganiseerd wordt door een en-
thousiast team vrijwilligers. Vele kleine 
gebaren, maken samen een waarde-
vol pakket, in meerdere betekenissen 
van het woord.

Komt u ook winkelen op zaterdag 
11 december aanstaande? We zien 
u graag! 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om naar de winkel te komen maar 
wel willen bijdragen aan deze actie, 
dan is uw financiële gift ook zeer 
welkom op NL03 INGB 0005.166.865 
t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-
meente o.v.v. Kerstpakkettenactie.

Daarom zijn we ook extra blij dat de 
actie dit jaar wel door kan gaan. Ui-
teraard wordt er rekening gehouden 
met de maatregelen en staat veilig-
heid voor allen voorop. Ontzettend 
fijn dat alle supermarkten dit jaar 
mee zullen doen, voor sommigen 
een primeur en voor anderen al een 
lange samenwerking. Zo kunnen we 
zo veel mogelijk mensen bereiken.

De pakketten gaan naar gezinnen 
voor wie de inhoud financieel gezien 
zeer welkom is en vaak ook ruim na 
kerst nog van deze producten een 
maaltijd kunnen samenstellen. Daar-
naast worden er ook aandachtspak-
ketjes en rouwpakketjes verzorgd 
voor hen die een zeer moeilijk jaar 
achter de rug hebben. De inhoud van 

het water. Een zomerfestival. Met 
een publiekstrekker. Dat is gelukt! 
PromsFestival@TheLake vindt plaats 
op 9 en 10 september 2022.

Start kaartverkoop
“Het gaat goed, de organisatie van 
het promsfestival is in een vergevor-
derd stadium”, vertelt voorzitter Hen-
rico van den Boomen. “We starten 
met de kaartverkoop op 1 december, 
dat is onze voorfinanciering voor het 
boeken van de artiesten en het aan-
gaan van contracten. Waylon is ge-
contracteerd en komt met zijn volle-
dige band. The Surphonics zijn ook 
gecontracteerd. Het Promskoor en 
het combo zijn al begonnen met re-
peteren. We hebben de strijkers ge-
vonden die we zochten, heel gaaf, en 
we zijn nog druk bezig met het sa-
menstellen van een groep dansers. 
We zoeken 10 tot 15 dansers met wie 
we via auditeren tot een topdans-
groep kunnen komen.”

Organisatietalent
De arena met 3000 staan,- zit- en vip-
plaatsen is getekend door Hans Kuij-
ten en wordt nu technisch uitge-
werkt. Er komt veel bij kijken. De 
algemene voorwaarden worden op-
gesteld en in samenwerking met de 
gemeente is al een veiligheidsplan 
gemaakt. Dit wordt door de veilig-
heidsregio beoordeeld. Rond carna-

val hoopt de organisatie, die uit leden 
van carnavalsband De Klippeleaters 
bestaat, alles in kannen en kruiken te 
hebben. Het enthousiasme spat er-
van af. Naast muzikaal talent zit er 
veel organisatietalent in deze band. 
Het eerste daverende applaus verdie-
nen zij.

Zorg dat je erbij bent volgend jaar zo-
mer! Ga naar de site en bestel nu je 
kaarten. Wil je een vip-arrangement in 
een bijzondere ambiance? Stuur dan 
een mail naar vip@promsfestival.nl
www.promsfestival.nl

eekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.eekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.eekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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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:

Wekelijks halen we de PMD zak op. Hang de 
zak op tijd, maar zeker niet te vroeg buiten.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of www.politiekeur-
merk.nl/preventietips.

Deze week: Hengelen via brievenbus
Met een stuk ijzer wordt door de brievenbus aan de deur-
klink gehengeld. Met een ijzerdraad wordt via brievenbus 
of kattenluikje de deurklink 
naar beneden getrokken (ge-
hengeld). 
Voorkomen door: de deur al-
tijd op slot te draaien en even-
tueel een brievenzak of brie-
venbusafschermer te plaatsen.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen onafhankelijk en gratis advies 

geeft;
• In de bibliotheek Nuenen op zaterdag van 11.00 tot 

13.00 een inloop spreekuur is;
• Bewoners met een woning van voor 1990 hier veel baat 

bij hebben;
• Energie besparen soms sneller kan 
 dan gedacht;
• Tips en advies krijgen een goede 
 start is naar een lagere energienota;
• Doe alvast de zelftest op 

www.energiehuisslimwonen.nl  
of doe de Quickscan.

OPRUIMACTIE ASBEST
Afgelopen zaterdag is er een succesvolle opruimactie van 
asbest voor particulieren georganiseerd en gecoördineerd 
met de Dorpsraad Gerwen, gemeente Nuenen en afvalin-
zamelaar Blink.
Is er in uw wijk ook interesse voor zo’n inzamelingsactie? 
We verwachten deelname van minimaal 15 huisaanslui-
tingen. Neem contact op met de gemeente voor meer 
informatie.

NUENEN VEILIG
Donkere Dagen O� ensief
Donkere dagen bieden inbrekers veel voordelen. Zo weet 
een inbreker bij een onverlicht huis gemakkelijk dat er 
niemand thuis is en kan een inbreker in een onverlichte 
woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. 

Wekelijkse tips
Om u met een gerust gevoel de donkere (feest)dagen in 
te laten gaan, geven wij u de komende weken tips en in-
formatie. Meer weten of alvast wat tips lezen? Ga naar 

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

KERSTBOMEN
Tips voor als u de kerstboom in januari wil opruimen
Ook al is het sinterklaasfeest nog niet voorbij, willen wij u 
toch alvast informeren waar u in januari met uw kerstboom 
kunt blijven. Ook al zijn eind december alle (bijna 140) 
bladkorven opgeruimd, daar kunt u toch in de eerste week 
van januari uw kerstboom bijleggen. Die worden dan in 
een keer opgehaald. Of u brengt uw kerstboom gratis naar 
de milieustraat. We halen ze niet huis aan huis op. Voor 
het andere bladafval en klein snoeiafval verwijzen wij u 
dan wel naar de permanente groenbakken. Aangezien de 
kerstbomen worden gecomposteerd vragen wij u om eerst 
alle kerstversieringen te verwijderen en ze ook aan te le-
veren zonder standaard, manden, emmer of plastic. 

PERMANENTE GROENBAK 
LISSEVOORT
Aan de rand van de Lissevoort staat één van de permanen-
te groenbakken voor snoei- en tuinafval. Binnenkort gaan 
we deze groenbak verwijderen en komt deze locatie te ver-
vallen. Er wordt teveel misbruik van gemaakt, door personen 
die er aanhangers vol met snoeiafval legen, veelal bedrijfs-
matig. Dit heeft ons doen besluiten de groenbak binnenkort 
weg te halen en dit afvalinzamelingspunt op te he¦ en. 

26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

.

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen..

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:
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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

Sint Avond / Gourmet Avond!

Gemarineerde
Varkens Oesters ......4 stuks 6,95
Kip Dubbeldekker
............................................................per stuk 2,60
Tapas Trio
 ...........................................................per stuk 6,95
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,50
Gegrilde
Kippenpoten ................2 stuks 3,50
Roerbakreepjes Kip
“Diverse soorten” ............................. 500 gram 6,95
Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork” 100 gram 1,95

KOOPJE

SPECIAL

GEZELLIG

OP BROOD

SPECIAL

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 00 57
pieter.dekkersstraat@woonzorg.nl 
www.woonzorg.nl

• De woningen zijn bestemd voor 
personen van 60 jaar en ouder

• Oppervlakte van de woningen 
is ongeveer 56 m²

• De verdiepingen zijn met de lift 
bereikbaar

• Logeerkamer aanwezig
• Kale huur vanaf € 633,- en 

voorschot servicekosten, 
exclusief stookkosten vanaf 
€ 63,- per maand

Pieter Dekkersstraat 12 t/m 114 in Nuenen

Wooncentrum Pieter Dekkersstraat ligt in het gezellige centrum van 
Nuenen.  Diverse winkels  zoals  supermarkt, kapper en slager maar 
ook horeca en een  bushalte vindt u binnen een straal van 300 meter.

Zorgeloos wonen in 
complex Pieter Dekkersstraat

Tweekamerwoningen met balkon

Kijk voor meer informatie op:
www.woonzorg.nl/pieter_dekkersstraat_nuenen
en dan onder het tabje Inkomenseisen.

Parkstraat 10a
www.slijterijvanlieshout.nl

Tel: 040 - 283 16 65

Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 
gezond nieuwjaar!

Ook voor mooie 
cadeauverpakkingen of 

relatiegeschenken kunt u 
bij ons terecht!

Gorter
Jonge Jenever 1lt.  €11,95

Café Marakesh
Koffielikeur 0,7lt.   €11,50

Famous Grouse
Scotch whisky 0,7lt. €13,95

Cointreau
Triple Sec 0,7lt.      €19,95

Jägermeister
Met shotglazen 0,7lt.€16,25

Fonseca Bin No.27
Reserve Port 0,7lt    €14,50

Aerstone 10y      
Single malt whisky

Land of Sea Cask   €24,50

Dalwhinnie 15y
Single malt 

Scotch whisky 0,7lt. €42,50

       Kopke port
10 years old tawny  
0,7lt per fles €18,50

       Joseph Guy
cognac vs

        0,7lt  €22,95

Acties geldig van 2 dec. t/m 31 dec.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Bestel online en spaar voor korting
check: bestellen.tongah-nuenen.nl

19,95

Werken in de horeca iets voor jou? 
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar; 

MEDEWERKER BEDIENING EN/OF BEZORGER, PARTTIME OF FULLTIME
Stuur je cv naar info@tongah-nuenen.nl 

Kip knofl ook speciaal

Babi Pangang

Foe Yong Hai

Indisch rundvlees

Chun kun loempia 6 st.

 Bami, Nasi of Rijst

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Op zoek naar een dynamische administratieve baan? 
Eentje waarbij je elke dag weer voor verrassingen 
komt te staan? Wil jij werken bij het leukste 
familiebedrijf van de regio? Ben jij secuur maar zit jij 
het liefst niet heel de dag achter je computer? Deze 
functie is de perfecte combinatie van administratieve 
ondersteuning, interne samenwerking en uitvoerende 
werkzaamheden.

...voor de vacature van:
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER HR

Vestiging Nuenen

Berg 47

5671 CB Nuenen

(040) 283 69 90

Nuenen@apspersoneel.nl

APS Personeelservices

Als Administratief Medewerker HR zorg je onder andere 
voor de juiste wekelijkse verloning van flexkrachten, 
controleren van personeelsdossiers maar ook alle 
uitvoerende taken.  Omdat je facilitair verantwoordelijk 
bent voor onze drie vestigingen is een rijbewijs B en eigen 
vervoer een vereiste. Daarnaast beheers je de Nederlandse 
taal uitstekend in woord en geschrift welke je gebruikt 
in het contact naar flexkrachten klanten en collega’s.

- Een uitstekend salaris met een 13e maand bij een vast contract
- Pensioenregeling, reiskosten, verzorging van lunch en 28 vakantiedagen
- Scholings- ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
- Leuke uitstapjes zoals etentjes, borrels, festivals en weekendjes weg

Zoekt een administratieve aanpakker...

apspersoneel.nl

Wat bieden wij jou?

Interesse? Kom binnenlopen of bel/mail naar:

Kerst 2021
AFHALEN & BEZORGING OP 25 & 26 DEC

KERST HIGH TEA  € 22,50
(BEIDE DAGEN AFHALEN TUSSEN 11.00-12.00 UUR)

KERSTMENU € 32,50
(BEIDE DAGEN BEZORGING TUSSEN 12.00-15.00 UUR)

MAANDAG T/M ZATERDAG
OPENINGSTIJDEN VAN 10.00 - 17.00 UUR

DE KEUKEN IS OPEN VAN 11.00 - 16.00

Lunch

O.A. KOUDE | WARME BUFFETTEN
BORRELPLANK

(EVT. MET WARME UITBREIDING) 

HIGH TEA

Bezorging / Catering

TE BESTELLEN TOT 11.00 UUR
AF TE HALEN TUSSEN 11.00 - 12.30 UUR

Lunch Afhaal

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie- of ViergangenMaandmenu

Maaltijden/Soepen
(DIEPVRIES)

KIP PILAV (1 PERSOONS PORTIE)  € 6,50
POMPOENCURRY (1 PERSOONS PORTIE)  € 6,50
TOMATENSOEP (1 LITER)   € 7,50
COURGETTESOEP (1 LITER) € 8,50
PASTINAAKSOEP (1 LITER) € 8,50
VENKELSOEP (1 LITER) € 8,50
POMPOENSOEP (1 LITER) € 8,50
KIPPENRAGOUT (1 LITER) € 10,00
WILDSTOOFPOTJE (1 LITER) € 16,50
APPELTAART (8-10 PUNTEN)  € 16,50
QUICHE MET SPINAZIE & FETA  € 16,50
QUICHE MET HAM & BROCCOLI  € 16,50
QUICHE MET POMPOEN & GEITENKAAS  € 17,50

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

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

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

VOORGERECHTEN
SALADE MET POMPOEN & GEITENKAAS  

OF
VITELLO TONNATO

OF
POMPOENSOEP

OF
BOUILLON MET KRUIDIGE PANNENKOEKREEPJES

HOOFDGERECHTEN
SNOEKBAARSFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM

OF
ZALMFILET MET KRUIDENTOPPING

OF
KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN

OF
POMPOENCURRY (VEGETARISCH)

NAGERECHTEN
YOGHURT MET GRANOLA & VERS FRUIT

OF
TRIFLE MET SPECULAAS & STOOFPEREN

OF
APPELCAKE MET CITROENHANGOP

DECEMBER
AFHALEN VRIJDAG & ZATERDAG TUSSEN 16.00 - 18.00 UUR

(BESTELLEN ÉÉN DAG VAN TE VOREN TOT 17.00 UUR)

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida
Elke dag geopend voor afhalen

Genieten van heerlijke Griekse afhaalgerechten
Wij zijn geopend voor afhalen, elke dag tussen 16:00 en 21:00 uur. 

Uw bestelling kunt u al vanaf 12:00 uur doorgeven, via 040 29 88 913.

Afhalen = Sparen
In deze tijd is Grieks afhalen een uitkomst. U geniet thuis 

van de lekkerste authentiek Griekse gerechten – en…
u spaart tegelijkertijd voor een diner in ons restaurant!

Voor elke euro die u besteedt bij afhalen ontvangt u 1 spaarpunt.

Met 200 punten eet 1 persoon gratis *
Met 350 punten eten 2 personen gratis *

* De korting geldt op de gerechten, niet op de dranken | in het geval 
van 1 persoon gratis berekenen wij de korting als 50% op 2 personen

De beste Griek in Nuenen

De menukaart is te bekijken op de site www.restaurant-elpida.nl

Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 info@neworiental.nl | www.neworiental.nl
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
DECEMBER

* Mini Loempia’s (6 stuks)

* Saté (2 stuks)

* Babi Pangang

* Foe Yong Hai

* Kip in zwarte pepersaus

* Gepaneerde tongscharfilet in ketjapsaus

* Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
 Mihoen een toeslag van € 2,00 p.p.

Voor 2 personen

€2195

Jubilarissen bij de Revak
Vier november jongstleden hield Zwemvereniging Revak Nuenen haar algeme-
ne ledenvergadering, dit keer in de Regenboogkerk aan de Sportlaan. Na enke-
le keren verplaatst te zijn in verband met de coronamaatregelen, kon deze nu 
gelukkig doorgang vinden. 

ke of geestelijke handicap en mensen 
die willen revalideren, met zwemmen in 
warm water. Hierbij staan wekelijks vele 
vrijwilligers klaar om hen te begeleiden. 
Op woensdagavond en donderdagoch-
tend staan we voor u klaar in Feel Fit 
Center Nuenen, ook tijdens corona en 
geheel volgens de geldende maatrege-
len. Heeft u interesse? We kunnen altijd 
leden en vrijwilligers gebruiken, u bent 
van harte welkom! Meer info vindt u op 
onze facebookpagina of op onze web-
site www.revak.nu

Zoals gebruikelijk werden tijdens de le-
denvergadering onze jubilarissen gehul-
digd en bedankt voor hun vele jaren bij 
de vereniging. Alle jubilarissen hebben 
een mooie bos bloemen en een oorkon-
de als bewijs van hun staat van dienst 
gekregen. Het bestuur wil via deze weg 
nogmaals alle jubilarissen bedanken 
voor alle jaren bij onze mooie vereni-
ging, dat het er nog vele jaren meer mo-
gen worden.
Zwemvereniging Revak Nuenen helpt al 
bijna 50 jaar mensen met een lichamelij-

Jubilarissen Revak Nuenen (vlnr): Bovenste rij: Paul Renders, Leo Renders, Will van Buil. Middel-
ste rij: Rieki Sinnema, Mevr. Adriaans, Rieki Foederer, Nel Elst, Saskia Raaijmakers, Hilde Klok-
gieters, Marco Sanders. Zittend: Martin Bunthof en Elke van Diepen.



ROND DE LINDE week 48 Donderdag 2 december 2021

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

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

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2021 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

NL-ALERT TESTBERICHT
Maandag 6 december rond 12.00 uur wordt het NL-Alert testbericht 
uitgezonden. Bij een ramp in jouw omgeving, 
wil je weten wat er aan de hand is en wat je 
moet doen. Daarom is er NL-Alert. Het is een 
alarmmiddel van de overheid dat je waar-
schuwt en informeert over noodsituaties zoals 
een grote brand, terroristische aanslag of on-
verwacht noodweer. In een NL-Alert staat wat 
er aan de hand is, wat je moet doen en waar je 
meer informatie kunt vinden. Je ontvangt NL-
Alert op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op 
steeds meer digitale reclameborden en reisin-
formatieschermen in het openbaar vervoer. 
Bereikmeting: Negen op de tien Nederlanders 
van 12 jaar en ouder ontvangen het NL-Alert.

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 23-11-2021 EN 29-11-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie       Omschrijving 
Clemensakker 28    Uitbreiden woning 
Gerwenseweg 14    Verbouwen woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie       Omschrijving 
Mgr Frenkenstraat 3    Verbouwen woonhuis 
Jan van Schijnveltlaan 7  Aanpassen bestaande uitweg 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie       Omschrijving 
Eeneind 32      Wijzigen gebruik tot kwekerij 
Aangelag (ongenummerd)  Oprichten woonhuis 
Broekdijk 20      Anders situeren nieuwe werktuigenloods

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie       Omschrijving 
Wettenseind 22     Horeca T.V. Wettenseind 
Vincent van Goghplein 99  Horeca New Oriental 
Vincent van Goghstraat 90  Horeca Beyond 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum  Locatie   Omschrijving 
25-11-2021 Nuenen c.a.  Beleidsregel Wet bibob gemeente 
         Nuenen c.a. 2021 

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

Klooster
Opgelucht lees ik in ‘De Nuenense Krant’ van woensdag 24 november dat het architec-
te Christina Kaiser gelukt is om, samen met de gebruikers van het toekomstige Sociaal, 
Multifunctioneel, Cultureel, Centrum, te komen tot een definitief -doorgerekend- ont-
werp voor een zeer ingrijpende verbouwing van Het Klooster. Bijna 10 miljoen ligt al 
gereed ! Verder zullen daar nog kosten bij komen van onderkomens voor de huidige ge-
bruikers tijdens de verbouwing. Zonder twijfel zal het architectenbureau Braaksma & 
Roos, gehoord hebbende de toekomstige gebruikers, zowel een exploitatie begroting 
voor de komende drie, vier jaar als ook een meer-jaren onderhoudsbegroting meegele-
verd hebben. Belangrijke documenten voor raadsleden om na te gaan of het nieuwe 
centrum quitte kan draaien. Tien miljoen burgergeld is al een aanzienlijk bedrag maar 
ook handig voor de burger om te weten wat het jaarlijks exploitatietekort zal zijn! Zie 
afgelopen 20 jaar! Vanaf de start weten dat het Nieuwe Centrum naast de 10 miljoen 
en sprokkelkosten de burger nog een paar ton jaarlijks zal kosten vanwege exploitatie 
tekort is een eerlijk verhaal. Goed om in de komende verkiezingsprogramma’s helder-
heid over te verschaffen. Uiteraard koesteren we allemaal ons klooster!

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, 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

Passion Nuenen is terug  
van (nooit) weggeweest
Passion Nuenen is terug en staat gepland op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2022! Wat verandert er ten opzichte van 2018 en de uitgestelde editie van 
2020? Het beste blijft bewaard, het Lijdensverhaal is al eeuwen oud en 
nog steeds actueel. De extra dimensie die Brass Band Nuenen hieraan 
geeft is extra eigentijds en zal velen raken!

van de editie in 2020. Een jaar later 
was hij zelfs te zien en te horen in het 
projectkoor voor The Passion van 
KRO-NCRV in Roermond. We zijn trots 
deze alleskunner als ‘algehele kop-
man’ van Passion Nuenen te mogen 
presenteren.

Kortom, Brass Band Nuenen verklapt 
nog niet alles maar doet er wel alles 
aan om Nuenen en de regio weer 
twee prachtige, gedenkwaardige 
avonden te laten beleven. In januari 
start de kaartverkoop. Houd dus de 

Waar in 2020 Sporthal de Honger-
man het decor zou vormen is nu de 
Nuenense Clemenskerk als locatie 
gekozen voor Passion Nuenen 2022. 
Dit biedt de kans extra sfeervolle 
voorstellingen neer te zetten op de 
plek waar het in 2018 begon. Deze 
kerk brengt ook technische uitdagin-
gen met zich mee om koor, muzikan-
ten, solisten en bijzondere visuele ef-
fecten écht goed tot hun recht te la-
ten komen. De organiserende Brass 
Band Nuenen gaat niet over een 
nacht ijs. Technisch, visueel en muzi-
kaal zijn de verbeterkansen opge-
pakt, zaal en podium zullen opgaan 
in de kerk als nooit tevoren.
Het instuderen van deze massale 
productie wordt voorlopig nogal ge-
hinderd door de richtlijnen. Maar aan 
musici en organisatie zal het niet lig-
gen, zij kunnen niet wachten! De mu-
zikale en technische voorbereidin-
gen zijn in volle gang. Het project-
koor is geformeerd. Diverse groepen 
(orkest, koor, slagwerkgroep) repete-
ren op hun bijdragen, nu nog los van 
elkaar en individueel. Later moeten 
alle onderdelen samenkomen, wat 
essentieel is voor het samenspel rond 
de kern van koperklanken van Brass 
Band Nuenen zelf.
Een opzienbarende primeur voor ve-
len is wellicht de invulling van de rol 
van Jezus. Deze hoofdrol wordt ver-
tolkt door Wouter van Aert, in Nue-
nen en de wijde omgeving bekend 
als o.a. leadzanger van de Nünentaler 
Schürzenjäger. Gecoacht door Paula 
Snoeren ontwikkelt hij zich al jaren 
als veelzijdig solist. Wouter maakte 
indruk als zanger in het projectkoor 

Lijsttrekker CDA-Nuenen c.a.
Bart van Lieshout is tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 
het CDA-Nuenen c.a. gekozen tot lijsttrekker voor de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Deze laatste, jonge student bestuurs-
kunde, kan op deze manier opleiding 
en politiek samenbrengen met spe-
ciale aandacht voor jongere kiezers. 

Namens het bestuur CDA-Nuenen c.a., 
Erik Groothoff, voorzitter

Deze keuze zal voor velen een verras-
sing zijn maar past helemaal in het 
beeld van verjonging en nieuw poli-
tiek elan. Als jonge dertiger met een 
echt CDA-hart en lokale betrokken-
heid durft Bart het aan, zich in te zet-
ten voor de Nuenense samenleving, 
juist in een periode waarin het CDA 
krachtig werkt aan herstel. 
“Ik vind het een eer om als lijsttrekker 
van het CDA de verkiezingen in te 
gaan. Ik kijk er enorm naar uit om 
vanuit onze idealen bij te dragen aan 
een nog mooiere gemeente Nuenen. 
De komende jaren staan we binnen 
de gemeente, maar ook in de regio, 
voor grote uitdagingen. Samen met 
enthousiaste CDA’ers moeten wij ver-
binding met de inwoners maken en 
het vertrouwen in de (lokale) politiek 
vormgeven.” 
De top 5 bestaat verder uit de huidi-
ge raadsleden Cees Meijvis (2), Peter 
Hendrickx (3) en nieuwkomers Maud 
Leenders (4) en Hugo de Kort (5). 

Bart van Lieshout, lijsttrekker CDA

verschillende media in de gaten. 
Volg ons op Facebook en kijk op: 
passionnuenen.nl

Zelfbewoningsplicht rukt op 
De zelfbewoningsplicht rukt op in Nederland en ook in onze regio. Uit onderzoek 
van de Volkskrant blijkt dat bijna 60% van de gemeenten al gebruik maakt van 
zo’n zelfbewoningsplicht. Bijna 30% heeft plannen om zo’n plicht in te voeren. De 
gemeentebestuurders willen hiermee de invloed van beleggers op de woning-
markt indammen. In veel gemeenten geldt die verplichting voor alle nieuwbouw-
woningen bij oplevering, in een kleiner deel uitsluitend voor goedkopere wonin-
gen. Vaak wordt een grens getrokken bij huizen voor sociale koop (tot €200.000) 
of de maximale Nationale Hypotheek Garantie van €325.000, schrijft De Volks-
krant. Veel gemeenten hebben tevens een anti-speculatiebeding: de woning mag 
dan gedurende een bepaalde periode niet worden doorverkocht. 
Ik heb al eens eerder geschreven dat zo’n zelfbewoningsplicht weinig zoden aan de 
dijk zet. Het gaat uiteindelijk om een kleine 10% van de verkochte woningen. Daar-
van wordt dan nog eens een behoorlijk deel direct doorverhuurd aan kinderen van 
de kopers. Sommige gemeenten maken daarvoor dan wel een uitzondering. Wat 
ook weer aangeeft dat er heel wat werk en controle aan zo’n regeling zit. Energie die 
gemeenten beter kunnen steken in het mogelijk maken van meer woningbouw. 
Mijn voornaamste bezwaar is echter dat het weer leidt tot nog hogere prijzen voor 
de woningen die buiten deze regels vallen. Daar wordt de keus immers nog kleiner 
en die toenemende krapte leidt vrijwel altijd weer tot verdere verhoging van de 
toch al pittige prijzen. Met andere woorden: gemeenten doorkruizen hiermee de 
marktwerking en dat hoeft niet altijd positieve gevolgen te hebben.
Er kleven overigens ook juridische bezwaren aan dit soort regelingen, zo hebben 

juridische experts inmiddels betoogd op de website van Bin-
nenlands Bestuur. In feite is immers sprake van inbreuk op 

het eigendomsrecht als de gemeente geen grondeige-
naar is. Ook waar zij dat wel is, mag zelfbewoningsplicht 
niet leiden tot onaanvaardbare doorkruising van het 
publiekrecht. Gemeenten moeten hun beleid daarom 

heel goed onderbouwen. Voor woningen boven de 
NHG-grens is het nog tasten in het duister of zo’n zelfbe-

woningsplicht gerechtvaardigd is, schrijven de juristen. 
En constatering van een overtreding - waarna een boete 

kan volgen - is niet altijd gemakkelijk.
Kortom, het lijkt stoer, die zelfbewoningsplicht, maar de 

invloed op de woningmarkt zal beperkt en niet posi-
tief zijn. Aan de uitvoering zitten bovendien nog 
heel wat haken en ogen.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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VOLG ONS!

�   �   
VOLG ONS!

�   �   

DUIVENDIJK 5C  
5672 AD NUENEN

(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209
T: 040 - 3032623

E: GIEL@GBSPREMIUM.NL
WWW.GBSPREMIUM.NL

PER 1 DECEMBER 
WORDEN DE ACTIVITEITEN VAN 
CARDO PREMIUM SPORTSCLUB 

OVER GENOMEN DOOR:

DE MEEST EXCLUSIEVE 
BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN

HET TEAM VAN GBS PREMIUM SPORTSCLUB NUENEN
HOOPT JE TE VERWELKOMEN VANAF 1 DECEMBER

GRATIS MAAND DECEMBER 
SPORTEN I.C.M. VOORDELIG 
ABONNEMENT

ü BOUTIQUE FITNESS

ü PERSONAL TRAINING

ü DUO PERSONAL TRAINING

ü SMALL GROUP LESSEN

ü BOOTCAMP

ü BOXING

ü POWERYOGA

ü SENIOREN FITNESS

ü FYSIOTHERAPIE

ü DIËTETIEK

Cardo Premium Sportsclub 
wordt per 1 december   
GBS Premium Sportsclub
In september 2020 ontvingen Giel en Gertjan van der Velde de sleu-
tel van Cardo Premium Sportsclub aan de Duivendijk 5c (rechts naast 
Cycletrend) en daarmee verkregen zij de verantwoordelijkheid voor 
deze exclusieve boutique � tnessclub. Met toen nog eigenaar Laco 
Beheer werd afgesproken een jaar te proberen deze club nieuw le-
ven in te blazen en, na drie verliesgevende jaren, weer � nancieel ge-
zond te maken.

Wat Giel en Gertjan toen niet kon-
den voorzien, was dat niet bepaald 
de makkelijkste tijd zich vrijwel di-
rect aandiende. Een semi lockdown, 
een intelligente lockdown en een 
volledige lockdown, een avondklok 
en ook nog eens een barre winter 
met sneeuw en temperatuurver-
schillen die in een week wisselden 
van -11º C. naar +19º C., waarna ver-
volgens het weekend erop extreem 
veel wind en regen de sportschool 
teisterden. Ook kwamen de BOA’s 
zeer regelmatig controleren.
Gelukkig was snel schakelen moge-
lijk en werd er goed geanticipeerd 
op alle coronamaatregelen. Het 
sporten verplaatste zich naar bui-
ten in onder meer een open tent op 
het eigen binnenterrein dat warm 
en gezellig werd aangekleed met 
kerstbomen, een vuurkorf en met 
feestverlichting. Dit leverde direct 
een enorm toename van het aantal 
nieuwe members op, die op andere 
sportscholen niet terecht konden.
Al snel ging als een lopend vuurtje 
door Nuenen, dat er een exclusieve 
sportsclub waar Personal Training, 
aandacht en goede begeleiding 
van sporters, trainingsschema’s op 
maat, een maximum van 10 actieve 
sporters per uur, de mogelijkheid 
van zowel binnen- als buitenspor-
ten, gratis ko�  e en thee, vers fruit 
en een zeer prettige sfeer was her-
opend. En dit alles ook nog eens in 
combinatie met een geregistreerd 
diëtiste en de aanwezigheid van 
Fysiotherapie Kootstra. 
Activiteiten als Personal Training, 
small group lessen, bootcamp, 
boxing, poweryoga, boutique � t-
ness en de unieke samenwerking 
met het Feel Fit Centre, waar ge-
zwommen en gespind kan wor-
den. Kortom een alles-in-1 mem-
bership in een warme, prettige 
sportomgeving.

10 weken challenge
De 10 weken challenge van 20 Be-
kende Nuenenaren (BN’ers) voor de 
Voedselbank die in samenwerking 
met Jumbo Ton Grimberg plaats-
vond, was de spreekwoordelijke 
‘kers op de taart’. 10 weken lang 
werden de BN’ers begeleid in hun 
strijd tegen de kilo’s met voeding 
en voedingsadviezen, Personal 
Training en een gezamenlijke Boot-
camp bij strandbad Enode. Tien 

weken lang ontvingen zij een tas 
vol boodschappen met gezonde 
ingrediënten, beschikbaar gesteld 
door Roland Grimberg van Jumbo 
Ton Grimberg en passend bij het 
dieet en het trainingsschema. Ook 
namen zij deel aan een workshop 
voeding gegeven door Diëtiste 
Stella. Er was een wekelijks weeg- 
en meetmoment bij de eigen per-
soonlijke trainer en in de laatste 
week werd een intensieve eind-
sprint ingezet, om hun persoonlijke 
doelstelling te halen. De uiteindelij-
ke opbrengst voor de Voedselbank 
bedroeg maar liefst € 10.500,-
De cheque werd in café Schafrath 
en in het bijzijn van alle partners 
overhandigd aan de voedselbank-
door Roland Grimberg en Giel van 
der Velde, waarna, verdiend na 
al die weken van afzien, nog vele 
biertjes en ‘bruin fruit’ volgden.
Ondanks corona en alle maatrege-
len, lukte het team Cardo, bestaan-
de uit Stella, Anne Marie, Maikel, 
Dirk, Daan, Floris, Gertjan en club-
manager Giel een jaar na overname 
een ledenaantal van 150 actieve 
members aan de club te binden. 
Een enorme prestatie, gezien de 
tijd, de maatregelen van het RIVM 
en de voor velen tot voor een jaar 
geleden nog totaal onbekende 
club. De familiaire sfeer, het ons 
kent ons gevoel en het sportieve 
businessclub karakter in combina-
tie met intensieve trainingen door 
de professionele Personal Trainers, 
bleek de sleutel tot succes.

Daarom hebben Giel en Gertjan 
van der Velde na prettige onder-
handelingen met Laco Beheer (Bert 
en Ivo Lavrijsen ) besloten om per 
1 december, zelfstandig en onder 
de nieuwe naam; GBS Premium 
Sportsclub Nuenen, verder te gaan. 
De formule is onveranderd, de ex-
clusiviteit en professionaliteit blij-
ven, net als locatie en samenstel-
ling van het team.

GBS Premium Sportsclub Nuenen 
hoopt jullie binnenkort te mogen 
verwelkomen in onze sportsclub.
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Power4Kids nog eenmaal (?)  
in actie voor Duchenne Heroes
Door Edwin Coolen

‘Kort na de editie van afgelopen september besloten we dat we er nog 
een keer voor willen gaan met team Power4Kids. Van elf tot en met zeven-
tien september 2022 zullen wij weer gaan proberen om 100 km per dag 
op de mountainbike af te leggen’, zegt Carola Stork. Ze starten dan in de 
Vogezen en finishen op het drielanden punt.

nenappels en vogelhuisjes van ser-
vies. Die wilden we op de Dickens-
night in Brandevoort gaan verkopen 
maar door de coronamaatregelen 
moeten we helaas de plannen wijzi-
gen. De verkoop gaat nu online 
plaatsvinden en daarnaast zijn er in-
middels enkele fysieke verkooppun-
ten voor de maand december: Café 
Ons Dorp (19 december), Tuinbouw-
bedrijf De Haas op Soeterbeek en In-
stituut Zilverschoon aan de Berg. 
Zondag 5 en 12 december staan we 
bij Intratuin.

Verder gaan we weer appeltaarten 
bakken met Moederdag en willen we 
een concert organiseren, een Street-
bike en een wijnproeverij. En we 
doen voor de laatste keer mee. Maar 
dat hebben we eerder gedacht’, zegt 
Carola lachend.

Zie ook Power4Kids op facebook.

Carola vormt samen met Jaap Wouds-
ma en Frank Gruiters uit Nuenen het 
team Power4Kids. Samen gaan ze 
volgend jaar zeven dagen achter el-
kaar 100 km per dag fietsen, de zoge-
naamde Duchenne Heroes Doel hier-
van is om zo geld in te zamelen in de 
strijd tegen de ziekte van Duchenne, 
een fatale spierziekte die vooral bij 
jongens voorkomt. Ze worden vaak 
niet ouder dan 30 jaar.

De leden van Power4kids zijn al lan-
ger actief voor de stichting Duchen-
ne. Voor Carola wordt het haar vierde 
deelname, voor Jaap de vijfde en 
Frank gaat voor de zesde keer mee-
doen. In 2015 en 2018 fietsten ze ook 
al samen, volgend jaar dus weer.
Om het benodigde geld bij elkaar te 
krijgen, heeft Power4Kids een heel 
programma bedacht. Carola: ‘Als eer-
ste actie hadden we bedacht om zelf 
dingen te maken en die te verkopen. 
Gewoon omdat we het ook echt een 
mooi initiatief vonden om de handen 
uit de mouwen te steken en mooie 
dingen te maken van bestaande, ge-
recyclede en natuurlijke producten.
Wij zijn al twee maanden volle bak 
bezig met de productie en hebben 
dus inmiddels een grote hoeveel-
heid handgemaakte producten, 
zoals boompjes en kransen van den-

Frank en Carola aan het werk voor Du-
chenne

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1961 Eerste Veulenkeuring Gerwen

De eerste veulenkeuring van het Nederlandse trekpaard vindt 
plaats in 1961. Deze keuring is een initiatief van de Gerwenaar Jan 
Smits. Door zijn hobby en als caféhouder in Gerwen wist hij door dit 
initiatief twee zaken te combineren. Het gaf meer voldoening en 
waarde aan zijn hobby en het bezorgde zijn café meer bezoekers. 
Door het ronselen van enkel trekpaardliefhebbers uit de omgeving 
startte de vereniging voor veulenkeuring in Gerwen met een ade-
quaat bestuur. Vanuit zijn ouders was Jan al betrokken bij deze trekpaarden waar toen veel goederenvervoer mee werd 
gedaan. Ook in de bosbouw worden deze paarden gebruikt om bomen uit het bos te slepen. Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Lichtpuntjes bij verdriet    
tijdens de feestdagen 
De feestdagen staan weer voor de deur. Een periode van samenzijn met 
dierbaren. Het is traditiegetrouw een periode vol van gebruiken, rituelen 
en symbolen. Allemaal gericht op de viering van de komst van het goede, 
nieuwe leven. 

Misschien is het mogelijk samen met 
een familielid of goede vriend het fa-
voriete kerstgerecht van de overlede-
ne te maken. Of juist samen hartelijk 
te lachen dat er nu eindelijk eens iets 
anders op tafel gezet mag worden 
met kerst. Ook dat laatste is prima. In 
beide gevallen wordt de betekenis 
van de overledene meegenomen in 
de symbolen die we kennen uit de 
decembermaand. Zo zijn er ondanks 
het verdriet ook lichtpuntjes tijdens 
de feestdagen. 

Meer lichtpuntjes? Luister dan naar 
de podcast ‘Lichtpuntjes bij verdriet 
tijdens de feestdagen’. Deze is te vin-
den op Spotify of via de website 
www.derouwcoach.nl 

Transitieproces
Wanneer iemand wordt gemist om-
dat die is overleden, dan kan deze pe-
riode als allesbehalve feestelijk aan-
voelen. Daar waar mensen de verbin-
ding met elkaar vieren en versterken 
door samen te zijn, kunnen de feest-
dagen voor mensen in rouw een las-
tige en eenzame periode zijn. Zij zijn 
bezig met een transitieproces waarin 
ze de overgang maken van een oude 
naar een nieuwe werkelijkheid. 
De feestdagen raken sterk aan het 
gemis van het oude dat er niet meer 
is en de onzekerheid over het nieu-
we, dat zich nog niet heeft geopen-
baard. Juist in deze periode is het be-
langrijk om oog te hebben voor de 
medemens in rouw. De feestdagen 
zijn voor hen extra moeilijk als er niet 
wordt gesproken over de persoon 
die er niet meer is. De gebruiken, ritu-
elen en symbolen die tijdens de 
feestdagen zo talrijk aanwezig zijn, 
kunnen ook worden gebruikt om de 
rouwende te ondersteunen.

Lichtpuntjes
Een voorbeeld is door hem of haar te 
helpen het huis mooi te versieren, in 
de stijl van de overledene. Ook al ont-
breekt het feestelijke gevoel, het kan 
wel een eerbetoon zijn aan de per-
soon die wordt gemist. 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl

Lichtpuntjes bij verdriet    

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

Geboren Nuenenaar verwezen-
lijkt droom met eigen kinderboek
Vorige week donderdag was een bijzondere dag voor Bart Raessens (32). 
Zijn zelfgeschreven kinderboek is namelijk als eerste te koop bij Primera 
Risjamo te Nuenen. En daar zit een bijzonder verhaal achter.

staat voor duurzame uitdagingen die 
we alleen samen kunnen oplossen”, 
aldus Bart. Het kinderboek is een 
uniek kindercadeau voor de feestda-
gen, te koop op de Nuenense plek 
waar de droom ooit ontstond.

Als geboren en getogen Nuenenaar 
kocht Bart namelijk precies in die 
winkel ooit samen met zijn moeder 
een kinderboek over twee vissen. 
Een mooi verhaal over de geheimen 
van het dierenrijk en een boodschap 
om op een goede manier met elkaar 
om te gaan. Naar aanleiding van dat 
boek heeft hij altijd de droom gehad 
om als hobby zelf een kinderboek te 
schrijven. Een boek dat kinderen 
meeneemt in de bijzondere wereld 
van de ijskoude Zuidpool, en ze 
meegeeft dat we goed om moeten 
gaan met de wereld en de mensen 
om ons heen.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het 
spannende kinderboek: Honderddui-
zend miljoen ijsjes, dat is voorzien 
van prachtige tekeningen met de 
leukste dieren die er wat hem betref 
zijn: pinguïns! En het leukste onder-
werp dat hij als kind kon verzinnen: 
zo veel mogelijk ijsjes! “Met dit boek 
hoop ik op een positieve manier bij te 
dragen aan meer (voor)lezen aan de 
volgende generatie. Dé generatie die 

Bosje bloemen
Vrijdag 26 november was een grijze 
dag. ‘s Morgens vroeg ging ik bood-
schappen doen in een supermarkt in 
Nuenen. Bij de kassa in afwachting 
van mijn beurt, de boodschappen la-
gen al op de sorteerband, gebeurde 
er iets bijzonders.

Een heel lange heer stond achter mij, 
met een paar boodschappen. Ik laat 
deze meneer voor, wat ik wel vaker 
doe. Ik maak wat ruimte op de sor-
teerband. Hij betaalt, zegt tegen de 
kassière dat hij nog een boeket bloe-
men wil. Hij pakt een bos bloemen, 
rekent af en legt heel snel het boeket 
in mijn winkelwagentje en loopt weg.

Helemaal verbaasd en met een gro-
te glimlach stond ik daar. Zelfs de 
kassière was onder de indruk.

Super dank u wel, lieve meneer.

Op 3 december zijn
Ad en Coleta Bekkers

50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd!

Korte winterstop 
Cultuur Overdag & 
Cultuur Avonduur
De meest recente coronamaatrege-
len leken gunstig voor Cultuur Over-
dag: pas na 17.00 uur een verbod op 
concerten en films. Bovendien zijn 
activiteiten in Het Klooster prima te 
organiseren conform de noodzakelij-
ke maatregelen (QR-check, ventilatie, 
1,5 meter afstand houden). 
Maar: het organiseren van activitei-
ten overdag botst tegelijkertijd ook 
met de oproep van de overheid om 
contactmomenten met anderen ge-
durende de komende weken te be-
perken. Dat onze gasten deze regel 
ook zo interpreteren was te merken 
aan het bezoekersaantal bij de film in 
november: veel lager dan normaal.
Bestuur en vrijwilligers van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur hebben 
daarom met veel pijn in het hart beslo-
ten om de filmvoorstellingen in decem-
ber te annuleren. Maandelijks wordt de 
situatie opnieuw beoordeeld. 

Iedereen die op de hoogte wil blijven 
van het laatste nieuws kan terecht op 
de website van Cultuur Overdag. De 
abonnees op de digitale nieuwsbrief 
ontvangen het meeste recente 
nieuws automatisch (abonneren via 
de website). En natuurlijk zal het laat-
ste nieuws ook te lezen zijn in deze 
krant. www.cultuuroverdag.nl

op de mountainbike af te leggen’, zegt Carola Stork. Ze starten dan in de 
Vogezen en finishen op het drielanden punt.
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Elke zondag open
van 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8

Grote Kerstster
4-6 bloemschermen, 
in 12cm-pot. Excl. 
sierpot. 3.99

Eucalyptus
Decoratief en geurend. 
Per bos.

3.49

Nobilis bos 
2.99

Helleborus
Of kerstroos, is winterhard. 
In 17cm-pot. Excl. sierpot. 
9.99

11.99
Nordmann den

GRATISGRATIS
INGEPAKT!

Echte bomenEchte bomen
nu verkrijgbaar!

Nordmann den
Gezaagd, diverse 
maten tussen de 
130-150cm. Excl. 
mand. 19.95

Picea Conica
Kan binnen en buiten. 
Excl. manden. 
100cm hoog. 16.99
60cm hoog. 8.99

Picea Conica
Kan binnen en buiten. 
Excl. manden. 
100cm hoog. 
60cm hoog. 

7.99

1.99

2.49 5.99

11.99
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Amaryllis
Of Hippeastrum in pot. 
Diverse kleuren. Excl. 
sierpot. 
3.79
sierpot. 
3.793.79

2.99

Amaryllis wax velvet
Witte bloem. 
11.99 p.st.

6.996.
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Kerkberichten

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

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         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 Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 4 december 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Zondag 5 december 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.

Misintenties: 
Zaterdag 4 december 18.30 uur: geen 
intenties.
Zondag 5 december 11.00 uur: Lotte 
van Rooij (vanwege St. Nicolaas); Piet 
van Heeswijk; Willy Sluijter-de Leeuw; 
Martien Habraken.

Mededelingen
Afgelopen weken zijn in onze paro-
chie overleden Noor van der Linden - 
Beltz, Annie Knoops, Lies Teunissen - 
Teunisse en Mark Elbers. Wij wensen 
de families en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 december 11.00 uur: vie-
ring, CD-muziek, voorgangers leden 
van de werkgroep. 

Misintenties: 
Piet van Rooij en Dinie van Rooij - 
Roijakkers, vanwege verjaardag moe-
der; Wim van Hout; Henk Leenen.

Mededelingen 
Vorige week is Henk Leenen, van De 
Bogerd 3, op 88-jarige leeftijd overle-
den. We wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 december 09.30 uur: vie-
ring, cantor en orgelspel, voorgan-
gers leden van de werkgroep.

Misintenties:
Antoon Snijders en Cisca Snijders-Vos.

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

Zondag 5 december is het 2e Advent. 
In de dienst zal ds. C. Beeuwkes uit 
Helmond voorgaan. Voor de kinderen 
is er een on-line video van het ad-
ventsproject. Er zal een collecte wor-
den gehouden voor Ruanda (Kinderen 
in de knel). U wordt gevraagd om bij 

het binnenkomen en vertrekken een 
mondkapje te dragen. Bij de ingang 
van De Regenboog ligt een registratie-
formulier i.v.m. bron- en contacton-
derzoek. Als u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen, kunt u 
de dienst via livestream volgen: ga 
naar onze website www.pgn-nuenen.
nl/verbinding en klik dan op de link 
voor de uitzending. U bent van harte 
welkom bij deze viering.

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 2 december. 17.30 Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Bibiana, maagd 
en martelares; gedachtenis van de 
Advent. 
Vrijdag 3 december. Eerste vrijdag 
van de maand. Geen H. Mis. H. Fran-
ciscus Xaverious; gedachtenis van de 
Advent. 
Zaterdag 4 december. Eerste zater-
dag van de maand. Geen H. Mis. H. 
Petrus Chrysologus, bisschop en 
kerkleraar; gedachtenis van de Ad-
vent.
Zondag 5 december. Tweede zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis van de Advent; kinderze-
gen.
Maandag 6 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Nicolaas, bisschop en belijder; 
gedachtenis van de Advent. 
Dinsdag 7 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Ambrosius, bisschop, belijder 
en kerkleraar; gedachtenis van de 
Advent.
Woensdag 8 december. 18.30 uur. 
Feest van de Onbevlekte Ontvange-
nis van de H. Maagd Maria. 18.30 uur 
gezongen H. Mis, gedachtenis van de 
Advent.
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').

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, 
bloemen, telefoontjes, steun en warmte na het 

grote verlies van onze lieve

Suzanne
Ties en Mieke Trines

Simone, Frank, Floor, Pleun en Saar

Na een leven vol muziek,
is het nu ineens zo stil...

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, 
laten wij u weten dat van ons is heengegaan

Marianne van de Griendt-Spreeuwenberg
echtgenote van

Hans van de Griendt †
Wanssum, 23 februari 1944                             Nuenen, 27 november 2021 

Jolande en Johan
    Maurits, Valentijn

Twan en Joyce

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
O.v.v. Mevr van de Griendt-Spreeuwenberg
Postbus 85
5660 AB Geldrop

De uitvaartdienst zal in besloten kring plaatsvinden. 

Indien u de uitvaart online wilt bijwonen, dan verzoeken wij u 
uiterlijk donderdag 2 december 19.00 uur een e-mail naar 
uitvaartmarianne2021@gmail.com te sturen. 

Jubileum en afscheid    
bij gregoriaans koor
Op 22 november valt de feestdag van St. Cecilia, bij veel koren traditioneel 
aanleiding voor een feestje. Dat was voor het gregoriaans koor Sint Andries 
vanwege corona helaas niet het geval. Toch was er na de gregoriaanse viering 
van zondag 21 november in de H. Clemenskerk een bijzonder feestelijk mo-
ment. Frans van Rooij ontving van pastoor Hans Vossenaar de zilveren ereme-
daille van de St. Gregoriusvereniging bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaat-
schap van de gregoriaanse schola. Vanwege de noodzakelijke covid-afstands-
regel speldde zijn echtgenote Truus hem het zilveren versiersel op. Voorzitter 
Peter van Overbruggen sprak beide koorleden toe en reikte Frans een oorkon-
de uit. Scheidend koorlid Mart Hendrix, die twintig jaar deel uitmaakte van het 
koor en negen jaar voorzitter was, kreeg van hem het Erediploma van de Sint 
Gregoriusvereniging. Beide echtgenotes werden verrast met een bloemetje.

Vlnr Mart Hendrix, Frans van Rooij, pastoor Hans Vossenaar. Foto: Petra van Laarhoven

Corrie Raaijmakers en   
Toos Vogels, ze doen het samen!
In het seniorenwooncomplex van Woonzorg Nederland aan de Pieter Dekkers-
straat is een bijzonder bewonersinitiatief ontstaan. De creatieve en altijd posi-
tieve dames Corrie Raaijmakers en Toos Vogels, organiseren samen vele activi-
teiten voor de bewoners. Door de verzwaring van de doelgroep in het ver-
pleeghuis De Akkers, zijn daar minder mogelijkheden voor bewoners van de 
aanleunwoningen. Deze dames hebben samen de handschoen opgepakt en 
organiseren diverse activiteiten, koffiedrinken, bingo, sjoelen, bewegen voor 
ouderen, noem maar op!
Corrie en Toos zorgen voor gezelligheid in het wooncomplex en daarmee oog 
& zorg voor elkaar. Naast Corrie en Toos is ook Tinus een betrokken bewoner, 
hij doet diverse werkzaamheden in de tuin, kleine technische hand- en span-
diensten in het complex of voor de bewoners. Fijn om zulke actieve bewoners 
te hebben in dit wooncomplex.

Maartje Schut, Clustermanager Woonzorg Nederland

Lokale Lekkernij uit de Meierij

Haal voor kerst lokale lekkernijen  
in huis met de boerenborrelbox!
Boeren en tuinders pakken uit met kerst! Op 17 en 18 december bieden 
boeren en tuinders van ZLTO de Meierij hun eigen producten aan in een 
lokale borrelbox. De borrelbox wordt speciaal voor u samengesteld om 
met kerst te genieten van al het lekkers dat bij u in de buurt wordt gepro-
duceerd. Zo kunt u samen met uw familie genieten van een heerlijke, en 
eerlijke lekkernij. 

Kwekerij Jansen, Boord 14 in Nuenen
Siebe’s de Leij-graaf, Kraanmeer 15 
Erp en Boerderij de Klaproos, Achter-
stesteeg 2a in St. Oedenrode, 

Het begint bij de boer en tuinder
Boeren en tuinders zijn dichterbij dan 
je denkt. Ze zijn verweven met je le-
ven. Ze staan aan de basis van jouw 
dag. Ze brengen Nederland op gang. 
Eten. Leven. Werken. Het begint bij 
boer en tuinder. Ook tijdens deze 
feestdagen.

Het borrelpakket bevat twee stukken 
boerenkaas, een droge worst, twee 
streekbiertjes en een fles Odavi-bub-
bles; een fruitwijn gemaakt van ‘ver-
loren vruchten’. Er is voor ieder wat 
wils. Het lokale borrelpakket bestelt u 
voor slechts € 29,95 en kan op 17-18 
december afgehaald worden in Nue-
nen, Erp of St. Oedenrode. 

Bestel uw lokale borrelpakket snel
Bestel uw pakket online tot en met 
zondag 12 december, om samen ver-
spilling te voorkomen. Bestellen kan 
op www.boerenentuinderspakken-
uit.nl of stuur een mail naar zltode-
meierij@zlto.nl met hierin naam, 
adres en woonplaats, telefoonnum-
mer, aantal pakketten en de gewens-
te afhaallocatie. Afhalen kan op 17-
18 december bij de gekozen streek-
winkel in uw regio.

Pianist en/of   
gitarist gezocht
Zanggroep de Halmen uit Lieshout is 
voor de begeleiding van de groep 
van ongeveer twintig zangers drin-
gend op zoek naar een pianist en/of 
gitarist. De Halmen repeteert op 
dinsdagavonden van 20.30 tot 22.30 
uur. Wie heeft interesse? Claudia Jon-
gerius geeft met plezier meer infor-
matie. Mail naar: claudiajongerius@
gmail.com.

Gevonden
Op maandag 29 november heb ik 
een paar handschoenen gevonden 
vlakbij het Van Goghkerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen. Op diezelfde 
dag trof ik een oorbel aan vlakbij 
Deco Home Meulendijks aan de Berg.
De eigenaren kunnen contact opne-
men door een mailtje te sturen naar: 
josine@onsnet.nu.
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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 48

Oplossingen wk 47
S A A N T A L N N K L P

F C O Y R B M E A T E L

T H H O O E M P E R L A

S T C I Z L E B O V I N

G E V O E L I G O E E T

N R N W N T I A D R T T

A W D E K F B R R Z A S

A E F E R M O A D I C X

B R O R A G P R A N L R

D K O G N S I N M N A U

I I H A S N O E K E I M

S A R G K E E W K N M S

F O R N U I S

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.

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.

Kruiswoord

P E G A S U S B O S K O O P
O P U P H E L L A F A
O N G E N E R A T O R P S
L E V L O R G N E T P O T
S T A P O P C A G E N E
E L E P R A O M B E R L

Z I IJ L
U M I N S K S A T IJ N O
L A A G T O T V K A R N
T U K K I K V O R S P U R
I B P E P E R N O O T I A
E H U N N IJ D N O G A
M A A L T IJ D E S T L A N D

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku2 3 7 4
7 2 9

5 8
9 4 5

6 5 1 7
5 6 7

1 4
2 8 3

3 4 1 9

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

Horizontaal: 1 staat in Amerika 6 controleren 12 bevreesd 14 deel v.h. jaar 15 notabene (afk.) 
17 eb en vloed 18 dromerig 20 grote kledingmaat 21 zie aldaar (afk.) 22 lidwoord 24 spreidzit 
27 Grieks eiland 28 azijn 30 United Kingdom 31 scandium (afk.) 32 deel 33 zangwijs 35 uitstalkast 
37 slaapplaats 38 stuk hout 39 pluimbal 43 netelige toestand 47 Oosters tapijt 48 Openbaar Ministerie 
49 serie 50 pl. in België 51 ernstig 52 distantie 55 zendgemachtigde 56 circa (afk.) 
57 wettelijke aansprakelijkheid (afk.) 58 vat 59 aan zee (afk.) 61 bruto (afk.) 62 inwendig orgaan 
64 vangwerktuig 66 steeds 67 deel v.e. camera.

Verticaal: 1 provinciehoofdstad 2 als boven (afk.) 3 slaghout 4 keukenkruid 5 magnesium (afk.) 
7 hoogwater (afk.) 8 pl. in Drenthe 9 kleine ruimte 10 kosten koper (afk.) 11 medemens 13 insect 
16 smekend verzoek 18 rijstdrank 19 stadium 21 aandacht 23 pl. in Noord-Brabant 25 voorgevel 
26 komisch nummer 27 Friese sport 29 gesloten rijtuig 32 bezoeking 34 insecticide (afk.) 
36 hoge berg 39 vogel 40 Griekse godin 41 roem 42 pl. in Gelderland 43 land in Azië 44 delfplaats 
45 parvenu 46 vogel 52 zijrivier v.d. Rijn 53 voorzetsel 54 Spaanse schilder 57 bijt 60 duw 
62 hectoliter (afk.) 63 ten name (afk.) 64 kiloliter (afk.) 65 motorschip (afk.).

AFTANDS
BASTA
BINNEN
BRIARD
FOKVEE
GRIEVEN
HAVEN
INDAMMEN
INNIG
INSTROMING
KAREKIET
KENNER
KOBALT
KOTER
KRANT
KWAJONGEN
MACHINATIE
PASPOORT
RESTJE
ROMAN
SCHAFT
STRAND
TOKIO
TOOIEN
TUITJE
TURELUUR
VERNIEUWEN
WEEKDIENST
ZAKEN

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

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

Winnaar: week 46, Mw. E. van de Griendt, 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

GEVRAAGD: NETTE 
HUISHOUDELIJKE 
HULP voor wekelijks 3 uur 
schoonmaak op vrijdag-
morgen in Nuenen. 040-844 
72 26.

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

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor  de diabetes en reu-
ma voet! Wil je een Manicure 
dan kan dat. Ik kom ook aan 
huis! Laat je extra verwennen 
met feestelijke nagellak/voet-
massage. Cadeaubonnen te 
verkrijgen! Tel: 06-50571183.

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

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

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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

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

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken

Rond de Linde is op zoek naar:

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UURWWW.REGBATHELMOND.NL

 ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPERGOEDKOPER

GRATIS 
ACCUTEST

GRATIS 
MONTAGE
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Vroeg doelpunt bepaalt mede het verloop van de wedstrijd

Nederwetten - Irene 2-5
Door Louis Staals

Belabberde sfeer op sportpark de Kopppel, koud, guur, regen en geen toe-
schouwers om het vaandelteam aan te moedigen. De afstandsbediening 
van het scorebord was amper ingeschakeld, toen voorzitter Willie Raayma-
kers het nummer één al moest indrukken. De defensie van Nederwetten 
was nog bezig met het innemen van de posities toen een diepe bal voor-
langs het doel door Levi van Rooy werd binnen getikt, 0-1. Voor de mannen 
van Irene uit Gemonde. In de daaropvolgende periode was Nederwetten 
zeker niet de mindere, enkele kleine kansjes maar tot scoren kwam het 
niet. Tot in de 25e minuut een mooi afstandsschot van Rob van den Groe-
nendaal weer het doel trof 0-2. Hiermede werd ook de ruststand bereikt.

werken van Radi, Toa, Roy en Bart 
Berkers werd door laatst genoemde 
beloond met de verdiende tegentref-
fer 1-5 en in de slotfase kon Roy 
Sleegers ook nog de 2-5 binnen 
schieten. Iedereen toch hard gewerkt 
maar schijnbaar heeft Nederwetten 
momenteel niet het geluk, nu hopen 
we maar dat het tweede gedeelte 
van de competitie wat meer soelaas 
zal bieden en dat het puntenaantal 
dusdanig zal zijn dat we mooi in de 
middenmoot staan.

Na de pauze was het opnieuw snel 
raak, maar helaas weer voor Irene. 
Ferdy van Son profiteerde knap van 
een verdedigingsfout in de Neder-
wetten defensie en maakte de 0-3. 
Hierdoor raakte Nederwetten wel 
enigszins van slag want een mooie 
voorzet van de rechtsback van Irene 
werd knap binnen geschoten door 
Tijn de Vreede, 0-4. Amper 5 minuten 
later ook nog de 0-5 door Aaron van 
de Broers. Pas toen kwam Nederwet-
ten een beetje meer op stoom. Hard 

BSO-Bus bij Sport BSO Nuenen
Sport BSO Nuenen is al een aantal maanden trotse bezitter van de aller-
nieuwste en goedgekeurde BSO-Bus, eerder de Stint genoemd. De nieu-
we BSO Bus is een veilig, elektrisch vervoermiddel.

zichtbaar door o.a. ledlampen en zijn 
opvallende groene kleur. Net zoals 
onze personenbus, logo en bodywar-
mers, mooi herkenbaar dus. De me-
dewerkers hebben een verplichte 
theorie en praktijkexamen moeten 
afleggen en zijn hiervoor allemaal 
geslaagd. Al met al is de nieuwe groe-
ne milieuvriendelijke BSO-Bus een 
mooie aanwinst voor de Sport BSO. 
www.sportbsonuenen.nl

Bij de Sport BSO zijn we de hele mid-
dag fijn buiten. We sporten, bewe-
gen, bouwen hutten en genieten van 
de buitenlucht en daar past de BSO 
Bus prima bij.

De kinderen worden met de BSO Bus 
opgehaald van school maar wordt 
ook gebruikt om naar de bossen of 
naar andere activiteiten te rijden. De 
nieuwe BSO-Bus is degelijk en goed 

Stichting werkte voor inwoners Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.

Vrijwilligers Zorg Thuis stopt 
met activiteiten
“We hebben met liefde en plezier de afgelopen 32 jaar mantelzorgers pro-
beren te ontlasten, er te zijn voor die mantelzorgers. We prijzen ons geluk-
kig met zulke fijne vrijwilligers die met hun tomeloze inzet het leven van 
mantelzorgers van chronisch zieken en dementerenden en van terminale 
cliënten iets makkelijker hebben kunnen maken.” Aan het woord zijn Henk 
Hermsen en Ad Schuit, bestuursleden van Stichting Vrijwilligers Zorg 
Thuis. Met ingang van 1 januari aanstaande stopt de Stichting met haar 
activiteiten. “Met spijt in ons hart hebben we in samenspraak met onze 
vrijwilligers moeten besluiten om onze stichting te beëindigen,” aldus 
voorzitter Hermsen uit Geldrop en secretaris Schuit uit Nuenen.

dio 2019 ook lid van het stichtingsbe-
stuur. In de afgelopen 32 jaar heeft de 
Stichting door de inzet van veel vrij-
willigers honderden mantelzorgers 
kunnen ontlasten. De Stichting merk-
te de afgelopen jaren dat het steeds 
moeilijker werd om een beroep te 
kunnen doen op voldoende vrijwilli-
gers. Zo lagen vanwege de coronacri-
sis de activiteiten van de Stichting in 
het verslagjaar 2020 vrijwel volledig 
stil en ook in dit lopende jaar gooide 
corona roet in het eten. De bestuursle-
den aan het woord: ”Er zijn jaren ge-
weest met wel 35 à 40 vrijwilligers op 
pad in Geldrop-Mierlo en Nuenen. Er 
kwamen bijna geen nieuwe aanmel-
dingen bij. Begin dit jaar was het aan-
tal vrijwilligers teruggelopen tot 19. Er 
zijn nu nog twee coördinatoren en 
twee bestuursleden en eind dit jaar 
nog maar één coördinator en één be-
stuurslid. Dan wordt de spoeling wel 
erg dun voor alle activiteiten van de 
Stichting. En deze coronatijd levert 
ook al geen positieve bijdrage aan ons 
werk. Vandaar het besluit - met spijt in 
ons hart - dat onze Stichting stopt met 
haar activiteiten. We sluiten af met de 
positieve gedachte dat de meeste van 
onze vrijwilligers zich onder de vlag 
van andere zorgorganisaties, wijk-
teams en werkgroepen zullen blijven 
inzetten voor dit dankbare werk.”

Mede namens alle vrijwilligers dan-
ken de voorzitter en de secretaris van 
de Stichting Vrijwilligers Zorg Thuis 
de volgende instanties voor de steun 
en samenwerking: de gemeentebe-
sturen van Nuenen c.a. en Geldrop-
Mierlo, de Vrienden van de Stichting, 
CMD Geldrop-Mierlo, CMD Nuenen, 
huisartsen en wijkteams en Vrijwilli-
gers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
Nederland. 

De Stichting Vrijwilligerszorg Thuis is 
in 1989 gestart met als doel om man-
telzorgers te ontlasten en te onder-
steunen door de inzet van vrijwilli-
gers. In een gesprek met de twee ge-
noemde bestuursleden wordt dit doel 
nader toegelicht. De vrijwilligers van 
de Stichting zijn vrouwen en mannen 
die zich vanuit persoonlijke betrok-
kenheid inzetten voor de zorgbehoe-
vende medemens. Zij verrichten geen 
medische handelingen, maar vullen 
aan wat familieleden en vrienden van 
de persoon in kwestie zelf doen. Deze 
hulp is geheel kosteloos. De Stichting 
richtte zich op inwoners van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten en van de gemeente Geldrop-
Mierlo. 

Mantelzorgers
Er zijn veel mensen die zorgen voor 
iemand uit hun directe of naaste om-
geving. Denk maar eens aan een 
chronisch zieke partner of ouder, een 
gehandicapt kind of een buurvrouw 
die zichzelf niet goed meer kan red-
den. Mensen die deze zorg geven 
worden mantelzorgers genoemd. 
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur 
per dag en jarenlang voor hun naas-
te. Om dat vol te kunnen houden, kan 
het fijn zijn om af en toe eens vrijaf te 
nemen van die zorg. Mantelzorgers 
kunnen hulp aanvragen bij diverse 
zorg- en welzijnsorganisaties. 

De Stichting Vrijwilligers Zorg Thuis 
bood dus de afgelopen 32 jaar ook 
die hulp aan. Na de hulpaanvraag be-
keek een coördinator van de Stich-
ting samen met de mantelzorger 
welke aanvullende zorg gewenst is. 
De mogelijkheden die de vrijwilligers 
boden zijn onder meer: tijdelijk aflos-
sen van de mantelzorger zodat deze 
tijd heeft voor zichzelf, helpen bij ver-
zorging, waken en andere praktische 
ondersteuning. De Stichting heeft 
met haar activiteiten in de ruim der-
tig jaar geholpen bij het ontzorgen 
van mantelzorgers. 

Ruim 30 jaar actief met ontzorgen
Henk Hermsen is 22 jaar voorzitter 
van de Stichting, Ad Schuit is 6 jaar se-
cretaris en de Nuenense huisarts Niek 
Zonneveld was tot zijn overlijden me-

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 5 december
Terlo 1 - Nederwetten 1  ................14.00 
Nederwetten 2 - RKSV Heeze 5 10.00 
S.V Tongelre 6 - Nederwetten 3 12.30 
S.V Tongelre 5 - Nederwetten 4 10.00 
Nederw. VR 1 - N. Woensel VR1  12.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 5 december 
Boskant 1 - RKGSV 1  ........................14.00
RKGSV 2 - RKSV Heeze 3 ................11.00
RKGSV 3 - RKSV Nuenen 9  ...........13.15
Braakhuizen 8 - RKGSV 4  ..............11.00
RKGSV 5 - Geldrop 8  ........................10.30
RKVVO 6 - RKGSV 6 ...........................12.00
Boskant VR1 - RKGSV VR1  .............10.00

Pieten spelen  
een potje tennis 
bij TV Wettenseind
Dat Sint en al zijn pieten het erg druk 
hebben in deze periode is natuurlijk 
niet zo gek. Dat je als piet tussen alle 
drukte door ook wel eens gewoon 
een ontspannen potje tennis wil spe-
len is dan ook erg begrijpelijk. Afge-
lopen woensdag werden de kinderen 
tijdens hun training verrast met een 
bezoek van twee getalenteerde ten-
nispieten. Nadat ze samen met de 
kinderen een lekker potje hadden 
gespeeld trakteerden ze ook nog 
eens op pepernoten en ander lekker-
nijen.

In februari 1972 opende het Open Jongeren Centrum Ziedenie de deuren 
van de Boerderij aan de Beekstraat 29 in Nuenen. Een belangrijke ge-
beurtenis voor de jongeren van toen! Ziedenie was een ‘(r)evolutie’ van 
Upke, een sociëteit in De Kiepekooi van Anna en Willem in de Geer in 
Nuenen. 

kert, Dimitri van Toren, de Slumber-
land Band en nog vele anderen. Een 
Amnestie werkgroep, politiek cafés, 
kerstvieringen, opvang van rondrei-
zende Jezus-People; te veel om op te 
noemen. En een eigentijdse, ver-
trouwde haven voor de tieners en 
jong volwassenen van toen, die hier 
in een veilige, vertrouwde omgeving 
het hormonenspel leerden spelen. 

De bezoekers verkeerden toen in de 
lente van hun leven. Er waren nog 
geen thuiscomputers, geen stikstof-
problemen, een liter benzine voor 
omgerekend nog geen € 0,30 en mo-
bile telefoons kenden we alleen van 
Startrack. We zijn inmiddels bijna 50 
jaar verder. De meeste van de toen-
malige bezoekers zijn inmiddels in de 
herfst en sommigen zelfs in de winter 
van hun leven beland. 

Het is tijd om met elkaar een halve 
eeuw terug te kijken; tijd voor een 
Upke/Ziedenie reünie! Een reünie 
die, ijs, weder en corona dienende, in 
het voorjaar van 2022 zal plaatsvin-
den. Heb je belangstelling voor deze 
reünie, meld je dan op onze site 
www.ziedenie.nl en laat de jouw be-
kende Ziedenie-vrienden van toen 
hetzelfde doen! 

In 1971 vormde een aantal jongeren, 
de ‘Alternatieven’, die aansluiting von-
den bij Upke. Het was de tijd van Open 
Jongeren centra als De Effenaar in 
Eindhoven, de Evert in Gerwen, het 
Joek in Geldrop, Nirwana in Lierop, de 
Pul in Uden enz. De Alternatieven 
vonden in Upke voldoende mede-
standers om van de sociëteit een 
Open Jongeren Centrum te maken. Er 
kwam, na vele vergaderingen, een 
nieuwe naam: ’Ziedenie’. 

Al snel liep het aantal bezoekers in de 
Kiepekooi uit de hand; het werd er te 
klein en te gevaarlijk. In goede sa-
menspraak met de gemeente Nue-
nen en het inmiddels gevormde 
Stichtingsbestuur, kwam de boerde-
rij in de Beekstraat beschikbaar als 
nieuwe huisvesting voor Ziedenie. 
Gedurende vele weekends en avon-
den werkte een grote groep jonge-
ren aan de inrichting van het nieuwe 
jongerencentrum. 

Een jongerencentrum dat open stond 
voor een breed publiek en volledig 
draaide op vrijwilligers. Open avon-
den, carnaval, filmavonden, voetbal-
toernooien, optredens van artiesten 
als de beginnende Gerard van Maas-
akkers en de gearriveerde Elly en Ric-

Ziedenie reünie

De Ziedenie-vrienden, (in alfabetische volgorde): Cor, Frits, Gerard, Henk, Peer en Theo

Nieuwe startplaats 
bij WSV Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense Wan-
delSportVereniging is in de maand 
december de ingang van het tennis-
paviljoen op sportpark de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wande-
ling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Ie-
dereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere informatie kunt u mailen 
naar het secretariaat, secretariaat-
wsv@outlook.com of zie de webiste: 
www.wsvnuenen.nl



ROND DE LINDE week 48 Donderdag 2 december 2021

Vandaag start
de kaartverkoopde kaartverkoopde kaartverkoopde kaartverkoop

 op www.promsfestival.nl  
Staanplaatsen 30 € / Zitplaatsen 40 €

Programma Strandbad Enode Nuenen
16.00 u. Horecaplein open in Ibiza Lounge sfeer met foodtrucks, 

  diverse bars, speciaal bieren en champagne

18.00 u. The Surphonics, een van de beste sixties bands van Nederland

20.15 u. Het ‘Nuenen Proms’ Metropole Orkest

  grandioos muziekspektakel met dansers, koor, strijkers,

  bigband, solisten en 22 TOP popnummers op een MEGA podium

22.30 u. Uitsmijter van de avond: Waylon met band

Minimumleeftijd 12+ 
PS: Wil je een relatie in de watten leggen in een speciale ambiance? 
Stuur dan een mail naar vip@promsfestival.nl
  

WANNEER CORONAMAATREGELEN GELDEN, WORDT HET EVENEMENT VERPLAATST.

Graphic Design Pien Rombouts / romboutsdd.nl

Bestel nu je tickets via de website www.promsfestival.nl 

9 & 10 september 2022
Strandbad Enode

Nuenen
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