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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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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

Sinterklaas op 
Kindcentrum 
Crijns Society

Lionsclub Nuenen 
organiseert verkoop 
van een wijnproef- 
pakket mét video’s 
en muziekquiz

met diverse kortingen

Locatie: 
Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: 
Zaterdag 11 december 2021

Tijd: 
11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Roversmode

DAMESMODE 
VERKOOP

Dwèrs op het ijs presenteert de Dwèrse Winterwandeling 2.0.

Heel Nuenen creatief aan de 
wandel met Dwèrse lichtpuntjes
Weer geen ijsbaan in het Park dit jaar, maar Dwèrs op het ijs wil Nuenen 
toch iets leuks te doen geven in deze donkere maanden. Dat doen we met 
de Dwèrse Winterwandeling 2.0, waarbij je van lichtpuntje naar licht-
puntje wandelt. En het mooiste is: die lichtpuntjes kan iedereen maken. 
Wij zetten ze op een online kaart die blijft groeien tot en met het einde 
van de kerstvakantie (9 januari 2022).

dit jaar niet kon doorgaan, ons dorp 
toch iets leuks willen geven om te 
doen. En de lichtpuntjes zijn creatief 
én sportief, want je kunt er zelf volop 
aan knutselen, en genieten van een 
lekkere avondwandeling naar alle 
lichtpuntjes.

Hoe kom ik aan zo’n box?
Je kunt ‘m bestellen bij de stichting 
Dwèrs op het ijs (via info@dwersop-
hetijs.nl). Ook zijn ze tijdens ope-
ningstijden te koop bij de Dorpswerk-
plaats in het Park. Als het succesvol is, 
kijken we of we meer verkooppunten 
kunnen realiseren.

Je mag zo’n box natuurlijk ook zelf in 
elkaar knutselen. Wij gebruiken MDF 
van 18mm dik. We raden aan om de 

Wat zijn lichtpuntjes?
Lichtpuntjes zijn een soort kubussen 
van MDF die je bij ons en bij de 
Dorpswerkplaats kunt kopen voor 15 
euro. Wij hebben het hout al gezaagd 
en ‘m in elkaar gezet voor je. Laat al je 
creativiteit hierop los en maak een ei-
gen lichtkunstwerkje.
Of dat nou een kersttafereel is, een 
winterwonderland, een dierentuin, 
school, een discovloer met lichtjes, 
een vakantievoorstelling, een artistiek 
kunstwerk, een kerststal, een koor van 
ijsberen: alles mag en kan, als het tafe-
reel maar verlicht is. Als je kunstwerk 
klaar is, meld je dat aan ons en wij zet-
ten je adres erbij op de kaart die we in 
Google Maps hebben aangemaakt 
voor de Dwèrse lichtpuntjes.

Hoe werkt dat dan?
Als je adres erbij staat op de kaart 
(scan met je telefoon de QR-code 
voor de kaart), vragen we je om elke 
avond je lichtpuntje buiten neer te 
zetten van 17.00-22.00 uur. De licht-
puntjesroute duurt tot en met zon-
dag 9 januari 2022. Via de kaart we-
ten wandelaars dat er weer een 
nieuw lichtpuntje te bewonderen is.

Waarom doen jullie dit?
Omdat we, ondanks dat de ijsbaan 

Wereldlichtjesdag Nuenen  
op zondag vervroegd
In verband met de lockdown in de komende weken, hebben wij besloten 
de bijeenkomst Wereldlichtjesdag Nuenen op zondag 12 december met 3 
uur te vervroegen.

Voor degenen die zich aanmelden 
voor de livestream: u ontvangt kort 
voor 12 december per mail de link 
naar het livestreamkanaal.

Deze bijeenkomst in Nuenen wordt 
georganiseerd onder de vlag van Stich-
ting Two Tone, een ideële stichting uit 
Geldrop die projecten ontwikkelt op 
het gebied van kunst en cultuur, met 
name voor kinderen en jongeren. 
Dit project wordt mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage vanuit de 
Gemeente Nuenen.

Michelle van Hout, Ritueelbegeleiding
www.michellevanhout.nl

Het programma is nu als volgt:
Inloop: vanaf 15.15 uur
Aanvang bijeenkomst: 15.45 uur
Einde bijeenkomst: 16.30 uur
Samenzijn na afloop: tot 17.00 uur
Locatie: Buitentheater Boordhuys, 
Boord 37, 5674 NB te Nuenen

Als u graag hieraan deelneemt dan 
kunt u u aanmelden via info@michel-
levanhout.nl onder vermelding van 
het aantal personen dat aanwezig zal 
zijn en de naam van uw kind dat u dan 
graag herdenkt, alsmede wanneer hij/
zij u kwam te ontvallen en de leeftijd.
Deze bijeenkomst is ook via livestream 
te volgen. Als u online wilt deelnemen 
ontvang ik ook graag een bericht van 
u met dezelfde informatie.

Snollebollekes ontwerpt exclusieve kerstballenlijn in samenwerking met

Beuk De Ballen In De Boom

box aan de buitenkant te lakken, zo-
dat ie beter bestand is tegen de weers-
omstandigheden. De afmetingen van 
de box zijn 40x50x35 cm (hxbxd).

Wij hopen dat zoveel mogelijk en-
thousiastelingen in Nuenen CA mee-
doen met deze creatieve winterwan-
deling. Zodat heel Nuenen zal stralen 
tijdens deze kerstperiode. Hoe meer 
lichtpuntjes, hoe beter! 

Beter goed gejat…
De credits voor het idee zijn overi-
gens voor de Brandevoortse Licht-
puntjes, die vorig jaar voor het eerst 
zijn georganiseerd. De organisatie 

vond het fantastisch dat de lichtjes 
zich uitbreiden van Helmond naar 
ons dorp.

Meer weten?
www.dwersophetijs.nl 

Hang ik ‘m links of rechts? De kerstballen van Snollebollekes hang je na-
tuurlijk door je hele boom! De Nachtegaal van het Zuiden heeft een exclu-
sieve kerstballenlijn ontwikkeld, samen met Coppelmans. De ballen zijn 
verkrijgbaar in de winkels van het tuincentrum.

De kerstballen zijn, natuurlijk, rood 
en geel. De kleuren van Snollebolle-
kes. Je koopt ze in setjes van vier. Met 
onmiskenbare teksten als ‘Ho Ho 
Ho… En Door’, ‘Kerstmis Nondeju!’, 
‘Hang ‘m Erin’, ‘Leuke Kerstsfeer Wel’, 
‘Beuk De Ballen Uit De Boom’ en ‘Van 
Links Naar Rechts’. ‘Gewoon een ei-
gen kerstballenlijn, da’s toch niet nor-
maal?!’, zegt Snollebollekes-ster Rob 
Kemps.

Exclusieve kerstbal
Wie zijn of haar kerstboom écht wil 
afmaken, schaft ook de exclusieve 
kerstbal in de vorm van Rob Kemps 
zelf aan. ‘Kun je mooi de hele tijd te-

gen mijn kop aankijken’, grapt hij. 
Ook prijkt op een setje ballen zijn ge-
liefde stropdas.

Beuken naast de boom
Dat Snollebollekes en kerst prima sa-
mengaan, werd vorig jaar duidelijk 
met de hit ‘Beuk De Ballen Uit De 
Boom’. Het wordt wel aangeraden dit 
advies niet op te volgen met de nieu-
we kerstballen. Ze zijn namelijk van 
glas.

Snollebollekes
Snollebollekes is de populairste 
feestact van de Benelux, met meer 
dan 250 miljoen streams op YouTube 
en Spotify. Niemand kan stilstaan op 
hits als ‘Vrouwkes’, ‘Links Rechts’ en 
‘Springen Nondeju’. Als eerste feest-
act ooit verkocht Snollebollekes in-
middels vijfmaal GelreDome uit.



ROND DE LINDE week 49 Donderdag 9 december 2021

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:

Ongeopende folderpakketjes mogen alleen 
in de papiercontainer zonder plastic zakje.

Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn naar de 
mening van jongeren over drugs vragen we iedereen in de 
leeftijd van 16 tot en met 27 jaar om de vragenlijst in te vul-
len. Deze vragenlijst vind je op: www.trippenofskippen.nl 
De vragenlijst staat nog tot eind december open. 

CORONAMAATREGELEN OP 
MILIEUSTRAAT
Ook op de milieustraat volgt de gemeente de richtlijnen 
van het RIVM:
•  Houd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de medewer-

kers.
• De beheerder kan naar eigen inzicht minder voertuigen 

toelaten.
• Er wordt geen ondersteuning gegeven bij het lossen.
• Instructies dienen strikt opgevolgd te worden.
• Maximaal 2 personen per voertuig.
• Vermijd fysiek contact met de medewerkers.
• De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde 

afvalstromen.
• Advies: draag een mondkapje.

De volgende basisregels blijven we hanteren:
• Was vaak uw handen.
• Geef niemand een hand.
• Hoest en nies in de elleboog.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 29-11-2021 EN 06-12-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Park bij nr. 45 Rooien boom kersenpruim 
Bakertdreef kavel 1 Oprichten woning 
Gulberg bij nr. 7 Plaatsen tijdelijke zendmast 
Hool 1 Dempen sloot 
Opwettenseweg 80 Wijzigen gebruik tot 
 4 wooneenheden 
Zuiderklamp 75 Verbouwen en uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Broekdijk 3 Publicatiedatum 22 november 2021: 
 Aanleggen van vijver 
Berg 5E Plaatsen ramen in gevel 
Steekedreef 2 Oprichten woonhuis 
Lissevoort 10 Aanleggen 4 padelbanen 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Lieshoutseweg 27 Plaatsen verplaatsbare 
 mantelzorgwoning 
Ten Worpe 9 Plaatsen dakkapel voorzijde 
 woning 
Eeneind 32 Rectifi catie: wijzigen gebruik tot
  kwekerij 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
22-11-2021 Nuenen c.a. Vast te stellen straatnamen 
  Nuenen-West: Bakertseind, 
  Bakertse tuin (gewijzigde loc-
  atie), Steekedreef, Umhoekpad. 
  De volgende straatnaam door 
  te trekken: Scheveldensepad 
  (tussen de Beekstraat en 
  Tweerijten).

22-11-2021 Soeter- Ontwerpbestemmingsplan
 beekseweg Buitengebied herziening
 /Blekerdijk Soeterbeekseweg, kruising 
  Blekerdijk, bouw twee Ruimte 
  voor Ruimte woningen en 
  ontwerpbesluit hogere waarde,
  gemeente Nuenen c.a. 
02-12-2021 Pastoors- Vooraankondiging, ontwerp
 mast 3-4 bestemmingsplan wijziging 
  bedrijfsvoering ‘Herziening 
  Pastoorsmast 3-4’, gemeente 
  Nuenen c.a. 

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

ONDERZOEK TOERISME
Online vragenlijst toerisme en recreatie in Nuenen: 
doet u mee?
We zijn benieuwd hoe inwoners denken over toerisme en 
recreatie in de gemeente Nuenen. Hoe ervaart u het toe-
risme in uw woonomgeving? Bent u tevreden over de 
voorzieningen in Nuenen? Deel uw mening met ons en 
vul voor 7 januari de vragenlijst in via 
www.nuenen.nl/onderzoek-toerisme 
of scan de QR code. Het invullen duurt 
ongeveer 10 minuten en uw gegevens 
worden anoniem verwerkt. We verlo-
ten onder alle deelnemers 10 Nuenen 
Centrum cadeaubonnen ter waarde 
van 25 euro per stuk!

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

Deze week: 
(Cilinderslot breken) 
De Bulgaarse methode
Een cilinder die aan de buiten-
zijde uit het slot steekt, wordt 
met een tang afgebroken.

Voorkomen door: plaats een veiligheidsbeslag over de 
cilinder zodat deze maximaal 3 mm uitsteekt.

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen een inloopspreekuur heeft in 

de Bibliotheek Nuenen;
• 2 energiecoaches u op zaterdag van 11.00-13.00 graag 

helpen;
• de inloop vrij is en het advies gratis en onafhankelijk;
• steeds meer inwoners hier gebruik van maken;
• bewoners met een woning van 
 voor 1990 hier veel baat bij hebben;
• doe alvast de zelftest op 

www.energiehuisslimwonen.nl 
of doe de Quickscan

TRIPPEN OF SKIPPEN?
Jouw mening over 
drugs(gebruik) telt
De drugsmonitor ‘Skippen of 
Trippen’ is gericht op de doel-
groep jongeren van 16 tot 27 
jaar en is onderdeel van het 
regionale project ‘Drugs, wat 
doet het met jou?’ Jongeren 
die de enquête invullen, ma-
ken een mooie kans op het 
winnen van een vette trip naar 
keuze zoals Skydiven, dagje 
naar een pretpark, karten of 
een wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te 
raken in onze samenleving. Met alle gevolgen van dien. 
Uit de onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 
70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs 
normaal te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken 
jongeren daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van 
jongeren over drugs een relatie met de plek waar de drugs 
wordt gebruik? Het zijn allemaal vragen waar we met het 
onderzoek antwoord op willen krijgen. 

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.

RAADSVERGADERING
16 december - Digitaal - Aanvang 18:30 uur
Volg de vergaderingen live via: 
https://nuenen.raadsinformatie.nl - of LON TV

Onderwerpen
• Wederikdreef
• MFA D’n Heuvel Gerwen 
• Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen 2022
• Vaststellen RES 1.0 MRE
• Gewijzigde regeling Blink en toetreding Son en Breugel
• WMO Verordening Nuenen c.a. 2022

Spreekrecht
Verzoek om (digitaal) spreekrecht kan ingediend worden 
via www.nuenen.nl/invloed-uitoefenen of de inspraakre-
actie mailen naar gri�  e@nuenen.nl

Gebruikmaken van het digitaal spreekrecht? 
Aanmelden voor woensdag 15 december, voor 12.00 uur.

Mocht u hulp nodig hebben bij het (digitaal) meespreken, 
de gri©  e helpt u graag. 
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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

3 nieuwe super Paté’s
Haas, Eend en Fazant op voorraad!

4 Kip Schnitzels
“Puur Kipfi let”  ................................................ 7,95
Beef Parcel
“Verrassend pakketje gehakt omwikkeld 
met biefstuk en katenspek”  .............. 100 gram 2,35
2 Rookworsten
“Met Goud bekroond”  .................................... 5,95
Mini Varkens Rollade
“Diverse smaken”  ............................. 500 gram 7,95
Boterhamworst
.......................................................... 150 gram 1,95

Ook voor de beste kalkoenen, 
gevuld of ongevuld moet u bij ons zijn!!!

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

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 wekenRond de Linde is op zoek naar:

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Omringd 
door een 

vertrouwd 
gevoel.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
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Zaterdag wintermarkt bij Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats
Aanstaande zaterdag is er van 11.00 uur tot 16.00 uur eindelijk weer een 
verkoop van artikelen die leden van ons hobbycentrum hebben gemaakt. 
Het is een wintermarktverkoop en dit betekent dat er dit keer uitsluitend 
houten artikelen verkocht worden. Ook houten artikelen met het thema 
‘kerst’ maar geen kerstbloemstukjes.

genover de Clemenskerk. Het is een 
inloop/doorloop locatie en alles staat 
uitgestald onder parasols. De ingang 
ligt tussen restaurant Goesting en 
restaurant Ratatouille. Het verzoek is 
om bij voorkeur met contant geld te 
betalen. 

Wij hopen dat u, inwoners uit Nue-
nen, zaterdag 11 december bij ons 
op bezoek komt.
Bedankt namens de 430 leden van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats.

Meer informatie over ons Nuenense 
hobbycentrum vindt u op de site
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

U kunt kiezen uit een ruim aanbod: 
houten kerstbomen van groot tot 
klein, decoratieve (kerst)versierin-
gen, allerlei soorten nestkastjes en 
voederhuisjes (nog steeds leuke sur-
prises om weg te geven!) houten kin-
derspeelgoed en een reeks andere 
artikelen van hout die onze deelne-
mers het afgelopen jaar hebben ver-
vaardigd. 
Kom kijken, het is de moeite waard 
en voor de prijs hoeft u het niet te la-
ten. U steunt er ons hobbycentrum 
mee.

Tijdens de wintermarkt zijn de huidi-
ge covidmaatregelen van toepassing 
dus 1.5 meter afstand houden en het 
advies om een mondkapje te dragen. 
Voor de veiligheid van de bezoekers 
vindt de verkoop niet in het gebouw 
plaats maar buiten op ons terrein in 
het centrum op Park 63b, recht te-

Boekenweek 2022 inspireert tot 
Gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’ 
Cultuur Overdag Nuenen organiseert, in samenwerking met Bibliotheek 
Dommeldal een gedichtenwedstrijd bij het thema ‘Eerste Liefde’ van de 
Boekenweek 2022.

mineerden gevraagd hun gedicht 
voor te dragen, waarna de jury de 
winnaar bekend maakt. Deze ont-
vangt een mooie prijs, eeuwige roem 
en publicatie in diverse media.

Zin gekregen om mee te doen? Kijk 
dan snel op www.cultuuroverdag.nl/
boekenweek22 waar alle spelregels 
bij de wedstrijd te vinden zijn. De be-
langrijkste zijn: een gedicht van maxi-
maal 25 regels, geschreven in het Ne-
derlands, zelf geschreven.
Bij inzending ga je akkoord met alle 
spelregels. Per deelnemer is slechts 
een inzending mogelijk.

Zend je gedicht per email naar ge-
dichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl 
of naar Gedichtenwedstrijd Eerste 
Liefde p/a Bibliotheek Dommeldal, 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18, 
5671 CH Nuenen. Vergeet niet je 
naam, leeftijd, adres en telefoon-
nummer te vermelden.
Inzenden van een gedicht kan vanaf 
9 december 2021 tot 1 februari 2022.

Iedereen heeft vast wel herinnerin-
gen aan een eerste liefde, of droomt 
ervan. Laat ze je inspireren om er een 
mooi gedicht over te schrijven. Geef 
je over aan je pen of toetsenbord en 
creëer met woorden een tekst om 
verliefd op te worden.

Een deskundige jury beoordeelt de 
gedichten. Per leeftijdscategorie (12 
tot 18 jaar; ouder dan 18 jaar) zoekt 
ze de vijf beste gedichten uit.
Op zondagmiddag 13 maart 2022, de 
laatste dag van de Boekenweek, 
wordt een feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd in het Van Goghkerkje 
in Nuenen. Dan wordt aan alle geno-

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 
49 en 50 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien.

• Voorzitterswisseling bij 
 Coöperatie Ons Net
• Ervaringen studenten TUE in 

het Solar Team
• Suzanne Voets wint Groot Dictee 

der Nederlandse Taal
• Schilderijen in kader van ‘Van 

Gogh anders’
• In de serie ‘Lijsttrekkers’: Bart 

van Lieshout CDA
• Kerstboom bij de Lindenboom
• Ierse Sessie
• Nieuwe Tiny Houses in Nuenen
• Musical de Poppenmaker 
 (in Nuenen Nú Extra)

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de gemeen-
teraad op donderdag 16 decem-
ber (en eventueel vervolg op 17 
december) wordt rechtstreeks 
door LON TV uitgezonden.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36): 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Plan Kavelaars Eeneind Nuenen
Graag willen wij aandacht bij u vragen voor het plan Kavelaars van projectont-
wikkelaar Martien Knoops. Op 14 december 2021 vindt er een bewonersavond 
plaats (mits deze vanwege corona doorgaat). Wij willen u vragen om naar de be-
wonersavond te komen en uzelf te verdiepen in de situatie op het Eeneind en 
specifiek in plan Kavelaars. U kunt uzelf aanmelden via de website van de ont-
wikkelaar via: https://www.kavelaars-eeneind.nl/. 
Wij hebben een video voor u gemaakt en vragen u om deze te bekijken alvorens 
u verder leest. Zie https://youtu.be/mctrrFEukAI. 

Natuur grensgebied: groen om zuinig op te zijn
Wij als Eeneindse bewonersgroep Stop Kavelaars en vele andere bewoners maken 
zich ernstige zorgen over de plannen van projectontwikkelaar Martien Knoops om 80 
nieuwe woningen te bouwen op het Eeneind. Dhr. Knoops wil deze woningen realise-
ren op een mooi stukje groen tussen de Mulakkers en de Oude Dijk. Een natuur grens-
gebied en attentiezone als het gaat om waterhuishouding volgens de provinciale 
verordening. In diezelfde verordening staat dat functies en activiteiten die risico’s ge-
ven voor de kwaliteit van het grondwater, zoals stedelijke ontwikkeling, beperkt moet 
worden. En toch wil de gemeente Nuenen medewerking verlenen aan de ontwikke-
ling van plan Kavelaars. Wij hebben grote vraagtekens of hier überhaupt wel verste-
delijking plaats mag vinden. Het gebied is daarnaast het thuis van bosuilen, herten, 
bevers, spechten, padden en dassen en die hebben een bepaald leefgebied nodig. 
Daar moeten we dus zuinig op zijn! De Oude Dijk is een bekende wandel- en fietsrou-
te. Bewoners genieten er van hun rust en recreanten kunnen ontspannen genieten 
van de natuur. 

Toename mobiliteit groot knelpunt
Het bouwen van 80 woningen op de beoogde plek betekent naast verdwijnen van 
bijzondere flora en fauna ook een flinke toename van verkeer. Wij hebben begrepen 
dat sprake zal zijn van 300 extra verkeersbewegingen per dag. Via de krant hebben 
wij vernomen dat de gemeente en ontwikkelaar de ontsluiting van al dat verkeer 
over de huidige fietspaden en zeer (te) smalle wegen, zoals de Molekeslaan, wil la-
ten lopen. Wij vinden dit zeer ongewenst en onverantwoord. De Wijkraad heeft 
haar zorg hierover eerder al kenbaar gemaakt aan de gemeente. Wederom via de 
krant hebben we vernomen dat wethouder van Brakel de Wijkraad heeft geïnfor-
meerd dat de verkeersafwikkeling van het plan in theorie over de bestaande we-
genstructuur zou moeten kunnen. Dit zou blijken uit een door Goudappel Coffeng 
uitgevoerd verkeersonderzoek in opdracht van de ontwikkelaar. Na herhaaldelijk 
verzoek zowel bij de gemeente als de ontwikkelaar hebben wij het verkeersonder-
zoek zelf nog niet mogen ontvangen. Een dialoog hierover heeft tot op heden niet 
plaatsgevonden. Wij zijn verbaasd dat wij hierover als bewoners zelf niet actief ge-
informeerd worden. Zowel de gemeente Nuenen als projectontwikkelaar Knoops 
moeten beseffen dat een dergelijk plan vergaande gevolgen heeft voor het woon-
genot van (direct) omwonenden. Van 0 naar 300 vervoersbewegingen voor je deur 
is niet niks.

Teveel ontwikkelingen op het Eeneind!
Daarnaast zijn wij van mening dat het college van de gemeente Nuenen te veel ont-
wikkelingen op het Eeneind af laat komen. Het verkeer van Nuenen-West wil het col-
lege over de Geldropsedijk laten gaan, de huisvesting van honderden arbeidsmi-
granten, de logistieke dozen op Eeneind-West en nu ook nog de bouw van 80 wonin-
gen. Daarnaast is er nog de studie naar de regionale bundelroutes. Wat gaat dat cu-
mulatief doen met de verkeersdrukte op het Eeneind? Wat zijn daar de cijfers van? 
Het college van Nuenen moet beseffen wat al deze ontwikkelingen voor de bewo-
ners van het Eeneind betekenen. Denk aan kwaliteit van leven, verkeersveiligheid, 
vervoersbewegingen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, etcetera. Bewoners van het 
Eeneind zijn niet voor niets hier komen wonen. Zij houden van groen en rust maar 
zijn inmiddels het afvoerputje geworden van het college van de gemeente Nuenen. 
Genoeg is genoeg!

Daarnaast wordt er niet rechtstreeks gecommuniceerd met omwonenden maar 
moeten we keer op keer dingen vernemen uit het Eindhovens Dagblad. In eerste in-
stantie de aankondiging van plan Kavelaars in augustus via de krant en ook over de 
brief van wethouder van Brakel aan de Wijkraad hebben wij via de krant moeten le-
zen. Vreemd terwijl de directe leefomgeving van direct omwonenden toch echt het 
meest geraakt wordt!! Op vragen of de ontsluiting van plan Kavelaars direct op de 
Geldropsedijk aangesloten zou kunnen worden, blijft het angstvallig stil. Geen geld 
wellicht. Het zou het college en ontwikkelaar Knoops sieren om ook mee te denken 
met de bewoners van het Eeneind en niet alleen te kijken naar wat er theoretisch mo-
gelijk is of wat er in een bestemmingsplan of verordening staat. De gemeente Nue-
nen is er voor alle inwoners van Nuenen dus ook die van het Eeneind!

Bouw op aangewezen inbreidingslocaties i.p.v. groen op te offeren
In het onlangs door het college regionale vastgestelde Afsprakenkader Wonen staat 
dat er voldoende planvoorraad is en dat plannen omgezet moeten worden naar wo-
ningen. Nieuwe plannen opvoeren is niet nodig, aldus de regio. In o.a. Nuenen-West 
kan nog volop gebouwd worden. En toch is het college van Nuenen voornemens om 
medewerking te verlenen aan plan Kavelaars en groen op te geven. In het afspra-
kenkader staat ook dat de regio inbreiding stimuleert. Plan Kavelaars is gewoon or-
dinaire uitbreiding. 80 Woningen toevoegen aan een wijk met ongeveer 300 wonin-
gen heeft een enorme impact op het Eeneind. Wethouder van Brakel nam onlangs al 
een voorschot richting haar eigen raad dat het plan vast ook goedgekeurd gaat 
worden in het Portefeuillehoudersoverleg Wonen waar zij met haar regionale colle-
ga wethouders deel aan neemt. En dat terwijl de buurt nog steeds geen informatie 
heeft ontvangen en van participatie (een belangrijk punt volgens het onderdeel ‘In-
vloed van inwoners’ van de regionale Brainport-principes) al helemaal geen sprake 
is (geweest). Maanden verder en nog geen rechtstreekse informatie.

Wij maken ons ernstige zorgen en willen het laatste stukje groen op het Eeneind koes-
teren. Wij willen de fracties en gemeente vragen om woningen te bouwen op de daar-
voor al beschikbare en aangewezen (inbreidings)locaties. Beter nu zuinig zijn dan la-
ter spijt krijgen.

Wij willen u vragen om ook naar de bewonersavond te komen van dhr. Knoops op 14 
december 2021. Ook nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan en de 
situatie hier op het Eeneind te bekijken. Alvast hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,
Bewonersgroep Stop Kavelaars,

Henk Thomassen, Piet van Diggelen, René Jansen, Hannah van Meel, 
Jos van de Munckhof, Frans Keser, Mieke Keser, Elvira Wersche, Horst Rickels,

Nicole Visschers, Pierre Sarton, e.a

stopkavelaars@gmail.com

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 brievenLionsclub Nuenen organiseert 

Verkoop van een wijnproef- 
pakket mét video’s en muziekquiz
Helaas maar wel begrijpelijk kon de traditionele Lions Wijnproeverij op 
het laatste moment niet doorgaan. Dat gaf ons de uitdaging een oplos-
sing te zoeken zodat we enerzijds het goede doel van dit jaar ‘Wings of 
Support’ kunnen steunen en anderzijds dat jullie de wijnen toch kunnen 
proeven maar dan gewoon thuis. En dat is gelukt! Via onze webshop is het 
vanaf nu mogelijk om drie wijnproefpakketten te kopen. Met deze pak-
ketten begint u aan een heerlijke wijnreis door de landen Spanje, Italië en 
Frankrijk, intens genieten van heerlijke smaakvolle wijnen! 

pakket mét video’s en muziekquiz

In korte video’s vertellen de wijnken-
ners Tim, Bert en Thijs van Van Eyck 
Wijnkelders vol passie over de spe-
ciaal voor u geselecteerde wijnen. En 
om de avond nog meer gezelligheid 

te bieden, worden de proefpakketten 
voorzien van een muziekquiz met 
het thema wijn! Als afsluiting een 
prijsvraag waarmee u een mooie fles 
wijn kunt winnen!

Kerst in Lieshout
De senioren van SMW hebben vorig 
jaar de straten Sluiter, Melter en Wol-
wever omgetoverd in een fantasti-
sche kerstsfeer. Op het pleintje in de 
Melter een grote kerststal met levens-
grote poppen. Ook de bewoners 
plaatsten diverse kerststallen in de 
tuinen, een zeer geslaagd evenement. 
Op verzoek van de vele bezoekers 
gaan we dit jaar de wijk weer opvrolij-
ken met een 50-tal kerststallen.
Wij hopen 11 december klaar te zijn 
met het opbouwen hiervan en de 
kerststallen blijven tot 6 januari 
staan, vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur 
zijn ze verlicht. Bezoekers dienen zich 
aan de coronaregels te houden. We 
zien u graag in onze straten en geniet 
samen met ons van de sfeer die we 
hebben neergezet.
Heeft u nog kerstspullen over en doet 
er niets mee? Bel even naar 06-512 564 
40 en wij komen het graag ophalen.

J. Timmers 
namens senioren SWM in Lieshout

De opbrengst van de avond is be-
stemd voor de Nuenense Sinter-
klaasintocht en Wings of Support. 
Dit is een initiatief van KLM-mede-
werkers voor hulp aan minder be-
deelde kinderen in de wereld door 
middel van het faciliteren van on-
derwijs, opvang en medische hulp. 
www.wingsofsupport.org.

Meer informatie en de wijnproef-
pakketten kunt u vinden in onze 
webshop: www.lionsnuenen.nl Na-
mens Lions Club Nuenen een hele 
gezellige wijnproeverij thuis toege-
wenst! De afleverdata van de wijn 
zijn: 18 december en 8 januari. Koop 
nu de proefpakketten, probeer deze 
en bestel voor de kerst de lekkerste 
wijnen. Geen tijd om voor de kerst te 
proeven? Tot 6 januari kan er nog 
besteld worden. 

Op de site zijn de proefpakketten te 
vinden in het menu Proeverij en ook 
op de pagina Wijnverkoop. Daar zijn 
ook favorieten van vorig jaar te vinden.
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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.
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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. 
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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.”
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Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
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Telefoon 040-2831200
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Volg ons ook op:
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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

Advertorial

50PLUS Nuenen Actief
Onze ‘leiders’ in Den Haag hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een 
tekort van 300.000 woningen in Nederland, met allerlei negatieve gevol-
gen van dien. Bestaande woningen zijn in Nuenen onbetaalbaar gewor-
den. Gemiddelde vraagprijs in Nuenen is inmiddels € 620.000,- kosten 
koper. En huren vanaf € 1200,- per maand is blijkbaar normaal geworden. 
Maar je zult toch ergens moeten wonen. Dat wordt dus veel te veel beta-
len voor een woning. Je kunt je inmiddels toch wel afvragen waarom de 
‘gouden driehoek’ projectontwikkelaar, gemeente en makelaar, er al ja-
ren niet in slaagt om betaalbare woningen in Nuenen te bouwen. En dat 
onder het toeziend oog van de gemeenteraad. 

zoal gebeurt en wilt u op enigerlei 
wijze actief worden voor 50PLUS 
Nuenen? Meld u dan aan via de web-
site 50pluspartij.nl. Het lidmaatschap 
kost slechts € 25,- per jaar. U kunt na-
tuurlijk ook direct per e-mail contact 
opnemen met ondergetekende. 
Volgende keer, nog veel meer. 

Namens 50PLUS Nuenen

Carel La Grouw 
Lijsttrekker

gemeenteraadsverkiezingen
cmlagrouw@gmail.com

Voor wie dat wil, zou de overgang 
van een groot huis naar een kleinere 
betaalbare seniorenwoning op maat 
interessant kunnen zijn. Met een po-
sitief doorstroomeffect voor jonge-
ren en jonge gezinnen. Maar dan 
moeten er wel betaalbare bunga-
lows, zorgwoningen, appartementen 
en knarrenhofjes gebouwd worden. 
Knarrenhofjes? Jazeker. Woningen 
aan een omsloten hof waar de bewo-
ners nauw op elkaar betrokken zijn. 
Veilig, sociaal, betaalbaar. En ook nog 
eens besparing op WMO-gelden.
Hebt u interesse in wat er in Nuenen 

Magazine Mantelkracht Nuenen
Het lokale mantelzorgmagazine ‘Mantelkracht’ is uit. Het betreft een 
mooie lokale editie vol met informatie, tips en ontspanning. Het maga-
zine bestaat onder andere uit: De werkgroep mantelzorg, Het mantelzorg 
steunpunt en Clientondersteuners.

nen.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/
magazine-mantelkracht-2021-0.
Hebt u vragen of wilt u u aanmelden 
als mantelzorger neem dan contact 
op met het Steunpunt Mantelzorg: e-
mail steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675 
en vraag naar het steunpunt mantel-
zorg.

Daarnaast is het magazine tijdens de 
dag van de mantelzorger uitgedeeld, 
is het meegestuurd met de mantel-
zorgwaardering en wordt het maga-
zine door Nuenen verspreid. Mocht u 
een papieren exemplaar wensen, dan 
kunt u dat gratis ophalen bij de recep-
tie van het CMD, Berg 22 in Nuenen of 
bel met het Steunpunt mantelzorg. 
Contactgegevens vindt u bij contact-
gegevens in deze nieuwsbrief.
U kunt het blad ook online lezen. Ga 
daarvoor naar https://www.levnue-

Mantelzorgvrijwilliger Ricky Sanderse met het mantelkrachtmagazine. Foto Hans Jaspers

€ 5000,- BELONING 
VOOR GOUDEN TIP 
GESTOLEN LOADER

Voor meer informatie 06-53151225. Zie ook onderstaande link
www.omroepbrabant.nl - tonnie van der heijden

Het EnergieHuis Slim Wonen 
Het EnergieHuis Slim Wonen verzorgt, in nauwe samenwerking met de ge-
meente Helmond en de zeven omliggende gemeenten, gratis voorlichting 
voor inwoners over het verduurzamen van hun woning en slim besparen 
van energie. De stichting EnergieHuis Slim Wonen heeft geen commercieel 
belang en werkt met 70 opgeleide Energiecoaches en vrijwilligers in de re-
gio. Wij hechten er veel waarde aan, dat alle inwoners (huurders en eigena-
ren) van onze informatie en diensten gebruik kunnen maken.

Themabijeenkomsten/workshops 
in Helmond, aanmelden via web-
site ‘Agenda’
• 13 december 19.30 : Slimme isola-

tie 20-30% besparen (Torenstaat 3 
of zoom)

• 13 december zoom-workshop: 
19.30-21.30 Woning QuickScan op 
eigen pc/laptop

• 10 januari 19.30 : Warmtepomp iets 
voor mij? (Torenstraat 3 of zoom)

• 31 januari 19.30 : Slimme isolatie 
en 20-30% besparen (Torenstaat 3 
of zoom)

• 14 februari 19.30: Zonnepanelen 
iets voor u? (Torenstaat 3 of zoom)

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
• WarmteBeeldCamera scan bij wo-

ningen ouder dan 1990 via onze 
website https://energiehuisslim-
wonen.nl/warmtescan.

Meer informatie: email info@energie-
huisslimwonen.nl of de website
www.energiehuisslimwonen.nl

Energie Inloopspreekuren met des-
kundige voorlichting in de regio:
Nb. QR-code en 1,5 meter afstand 
verplicht en maximaal 4 bezoekers!
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 

in de bibliotheek (J.H. Hugo van 
Berckellaan 18) 

• Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en 
zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis 
(Torenstraat 3)

Spreekuren (telefonisch of op af-
spraak) in Helmond
• Telefonisch energiespreekuur (085-

0410041): dinsdag en donderdag 
13.00-17.00

• E-mail serviceloket: voor een korte 
vraag via info@energiehuisslimwo-
nen.nl 

• Afspraak met Energiecoach: in Hel-
mond of via zoom via websiteme-
nu ‘Afspraak’

Dorpsraad Lieshout     
dank aan alle vrijwilligers!
De Lieshoutse Dorpsraad ondersteunt veel projecten en activiteiten in 
Lieshout. Lang niet alle taken komen echter bij het bestuur terecht. De 
Dorpsraad kan voor de uitvoering van activiteiten en projecten leunen 
op een belangrijke groep vrijwilligers. Graag willen ze die danken voor 
hun inzet. Dankzij hun inzet kan het (sociale) leven in Lieshout steeds een 
beetje beter worden. Stuk-voor-stuk werken zij immers aan het verbete-
ren van de leefbaarheid in en om het dorp: iets wat de Dorpsraad van har-
te ondersteunt.

Veel vrijwilligers
Of het nu verkeersveiligheid is of er 
gezamenlijk wordt gecollecteerd. Of 
er een heus speelpark wordt ontwik-
keld of dat nieuwe inwoners hartelijk 
welkom worden geheten: op allerlei 
gebieden zijn vrijwilligers in het dorp 
actief om de leefbaarheid van het 
dorp verder te optimaliseren. Denk 

Repair Café   
Laarbeek
Woensdag 15 december organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Info. 06-58842046.

hierbij ook bijvoorbeeld aan een 
sneeuwploeg die klaar staat om bij 
de meest barre omstandigheden de 
wegen begaanbaar te houden. Maar 
denk ook aan de vakmensen die het 
Repair Café bevolken en klanten ge-
lukkig maken met de reparatie van 
hun object én een bijbehorend ge-
zellig praatje. Op héél véél gebieden 
zijn vrijwilligers actief.

Geen kerstborrel
Dorpsraad Lieshout wil deze actieve 
vrijwilligers graag in het zonnetje 
zetten en bedanken voor hun inzet. 
‘Normaal’ doet de Dorpsraad dat jaar-
lijks op een gezellige bijeenkomst 
met een hapje en een drankje. Sinds 
de coronapandemie door Nederland 
waart is dat er echter niet meer van 
gekomen. Ook de geplande kerst-
borrel op 15 december a.s. moest he-
laas afgezegd worden; de corona-
maatregelen laten deze bijeenkomst 
immers niet toe.

Tóch véél dank!
Toch wil de Dorpsraad al deze vrijwilli-
gers hartelijk danken voor hun inzet. 
Ook dit jaar hebben ze weer nadruk-
kelijk bijgedragen aan projecten en 
activiteiten die het leven in het Lies-
houtse nét weer wat aangenamer 
hebben gemaakt. Mooie resultaten 
die ze hebben bereikt zijn bijvoor-
beeld de opening van het eerste deel 
van het opgefriste speelpark Nieu-
wenhof-noord. De ‘pumptrack’ die 
daar als eerste gerealiseerd is, is een 
immens succes gebleken. Ook de 
commissie die leefbaarheidssubsidies 
beoordeelt heeft weer prima werk 
verricht en diverse subsidies verstrekt 
aan initiatieven die het verdienen.

Ook vrijwilliger worden?
Wilt u ook iets bijdragen aan een ver-
betering van de leefbaarheid in en 
rond het dorp Lieshout? Meldt u dan 
aan als vrijwilliger en neem plaats in 
een van de vele groepen, commissies, 
ploegen of projecten die met ‘leef-
baarheid’ bezig zijn. Op diverse terrei-
nen kunnen vrijwilligers aan de slag 
om hun steentje bij te dragen. Ook 
kunt u zelf een initiatief opstarten. 
Dorpsraad Lieshout ondersteunt u 
dan graag met raad én daad om het 
voor elkaar te krijgen. Ook nieuwsgie-
rig geworden? Kijk dan eens op www.
dorpsraad-lieshout.nl en probeer ook 
úw initiatief van de grond te krijgen.

Nog één jaar breien    
voor Innocent
Dames van de groep ‘samen breien Nuenen’ breien al vele jaren mutsjes 
voor Innocent. Ieder gebreid mutsje levert het Nationaal Ouderenfonds 
€ 0,20 op. In de afgelopen 14 jaar zijn er in Nederland 1.197.676 mutsjes 
gebreid door alle creatievelingen. 

een bijzonder patroon, maar komt u 
er zelf niet uit of niet aan toe? Neem 
gerust contact op.

Voor meer informatie: Liesbeth Dec-
kers 040 2845855.

Dat betekende een donatie van 
€ 239.535,- voor het Nationaal Oude-
renfonds. Die daarmee veel activitei-
ten voor ouderen kon organiseren. 
Zoals de Zilverlijn, de boodschap-
penplusbus, het schrijfmaatje en de 
kerstdiners. Het breien van de muts-
jes kan nog een jaar doorgaan. In de-
cember 2022 zullen ze weer op de In-
nocentflesjes in de winkels staan. 
Daarna stopt deze actie. 

In de afgelopen dagen heeft Toos van 
den Heuvel tijdens de wekelijkse 
bijeenkomst van de groep ‘Samen-
breien Nuenen’ een onderscheiding 
ontvangen. Zij is benoemd tot ‘super 
mutsjesmaker’. Gedurende het afge-
lopen jaar heeft Toos bijna duizend 
kleine mutsjes gebreid. Een respecta-
bele prestatie.

In de groep ’samen breien Nuenen’ 
komen de deelnemers samen voor 
een gezellige ontmoeting met elkaar. 
Ondertussen wordt er gebreid en ge-
haakt. Aan eigen producten. Maar 
vaak wordt er ook op bestelling ge-
werkt. Misschien is hier de oplossing 
voor u. Wilt u graag een hand gebrei-
de trui, een gehaakte sjaal, heeft u 

Onderscheiding Toos van den Heuvel
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U kunt bij ons bestellen via tel. 040-283 31 33, 
e-mail info@goesti ngnuenen.nl of website www.goesti ngnuenen.nl

Bestel ti jdig, op=op

Met gastvrije groet, Team Goesti ng

Park 61, 5671 GC Nuenen, 040-283 31 33, info@goesti ngnuenen.nl

Ondanks de nieuwe maatregelen staan wij niet stil. 
Vanaf 10 december kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur 

op zaterdag en zondag Goesting in huis halen!

Menu €22,50
Spareribs 
Buikspek
Scampi‛s
Biefstuk 

Tomatensoep
Gekruide aardappelpartjes 

Gegrilde bloemkool

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!

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

vr 10 dec 
t/m vr 14 jan

iedereen mag 
er zijn   
Een serie portretten en verhalen van 
oudere LGBTQ+'ers uit Brabant. Zij 
zijn prachtig vastgelegd door foto-
graaf Karin Jonkers en geïnterviewd 
door Eric Alink, de stadsdichter van 
Den Bosch. De expositie is een ini-
tiatief van Stichting Roze 50+ en te 
bewonderen in de Lichtstraat van De 
Cacaofabriek.

Under The Rainbow is een educatief, inspirerend en ge-
zellig programma met als doel om te verbinden en bij te 
dragen aan de acceptatie van de LGBTQIA+ community. 
Iedereen is van harte welkom, of je nu gelijkgestemden 
wilt ontmoeten of je horizon wilt verbreden.

di 14 dec
three generations
Een ontroerende film over de identiteit van een 
tiener
vr 17 & za 18 dec

ANNE+ de film 
Een film over de lesbische twintiger Anne
die haar plek ontdekt in de wereld
zo 19 dec

Girl 
Het verhaal van Lara, een 15-jarig transmeisje die 
ballerina wil worden

Draaitijden vind je hier: cacaofabriek.nl/film

film

EEN INSPIREREND
PROGRAMMA
OVER IDENTITEIT

10 dec t/m 14 jan

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.

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

OOK IN DE WINTER ZITTEN WIJ NIET STIL
NAAST ONS VASTE ASSORTIMENT 
OOK KERSTGROEN, EIGEN GEMAAKTE 
KERSTSTUKKEN EN KERSTPAKKETTEN. 

ALLES KAN NAAR EIGEN WENS 
WORDEN SAMENGESTELD.

LAAT JE VERRASSEN DOOR DE WINTERTIJD 
BIJ KWEKERIJ JANSEN!!

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



ROND DE LINDE week 49 Donderdag 9 december 2021

Sinterklaas op     
Kindcentrum Crijns Society
Op 3 december keken heel wat kinderen van de Crijnsschool teleurge-
steld. Ze moesten gewoon naar binnen en hun jas uitdoen. Wat raar, nor-
maal mochten ze hun jas aanhouden en zich opstellen op het schoolplein 
voor de ontvangst van Sinterklaas. Zou de goede Sint wel komen? Omdat 
zijn paardje Ozosnel zoek was begonnen de kinderen toch danig te twij-
felen. Later werden ze alsnog naar buiten geroepen.

brengen. En ja hoor: dat wilden ze 
wel en zo kwam Sint aan in een open 
koetsje met 2 prachtige zwarte Friese 
paarden ervoor! Ze werden hartelijk 
ontvangen door onze nieuwe direc-
teur juf Didi.
De peuters van Crijnssociety Erica 
mochten als eerste met hun leidsters 
mee naar de speelzaal met Sint, ge-
volgd door de kleutergroepen en 
daarna kwamen alle groepen aan de 
beurt. Alles coronaproof en toch su-
per gezellig! De kinderen van onder- 
en middenbouw deden tussendoor 
allerlei gezellige Sinterklaasspelle-
tjes. In de bovenbouw pakten de kin-
deren van groep 8 de surprises uit die 
ze voor elkaar maakten. De groepen 
6 en 7 houden hun surprises nog 
even tegoed totdat de meeste kinde-
ren uit quarantaine zijn. 

We hadden een topdag op de Crijns!

Want gelukkig weet Sinterklaas over-
al een oplossing voor! Hij had zijn 
goede vrienden Toon en Henk ge-
vraagd of zij hem misschien met de 
koets naar de Crijnsschool konden 

Het regent pepernoten    
op de Dassenburcht
Eindelijk was het zover, op donderdag 2 december kwam de Goedheilig-
man een bezoek brengen aan Basisschool de Dassenburcht. Gelukkig 
mocht de Sint, ondanks de coronamaatregelen, op school komen. Groep 1 
t/m groep 4 brachten om de beurt een bezoekje op afstand aan de Sint in 
de centrale hal. Daar verzorgden een aantal klassen een optreden. Van het 
dansen van de ‘Pepernotensamba’ tot de Engelse versie van ‘Zie ginds komt 
de stoomboot’! Niet alleen Sint, maar ook de pieten swingden erop los.

Tentoonstelling surprise
Voor de groepen 5 tot en met 8 stond 
er surprise op het programma. Dins-
dag 30 november mochten alle kinde-
ren hun surprise al mee naar school 
nemen, zodat alle klassen de mooie 
surprises konden bewonderen. Na-
tuurlijk werd er ook al gegist welke 
surprise bij welk kind hoorde, dat 
maakte het extra spannend. Zo heeft 
de hele school kunnen genieten van 
alle prachtige knutselwerken. Het was 
een zeer geslaagde Sinterklaasvie-
ring! Tot volgend jaar!

Hocus, pocus, pilates pas
Naast de optredens had één van de 
pieten wel een heel bijzondere gave, 
hij toverde samen met de kinderen 
pepernoten! Met de spreuk: ‘huub, 
huub, huub, pepernotentruc’, kwam 
er een zak met pepernoten uit de 
lucht vallen. Dat was wel een hele 
leuke, maar vooral lekkere verrassing! 
Dat was nog niet alles, want met de 
spreuk hocus, ‘pocus, pilates pas’, to-
verde hij ook nog alle kadootjes in de 
klas!

Sint op bezoek bij Dierenrijk
Om op 5 december genoeg tijd over te houden voor andere bezoeken, zijn 
Sinterklaas en zijn pieten nu al langs geweest in Dierenrijk. De olifanten wer-
den verrast met cadeautjes, waarin de Sint wat lekkernijen had verstopt. 

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1967 Nieuwe St. Clemenskerk Gerwen
De nieuwe Sint -Clemenskerk met pastorie aan de Heuvel is in 1966 
- 1967 gebouwd onder pastoor Jos van Griensven, onder architec-
tuur van Edmond Nijsten uit Vught. De kerk werd gebouwd omdat 
de oude Sint-Clemenskerk in de zestiger jaren te klein en te onprak-
tisch was. De nieuwe kerk heeft 500 zitplaatsen terwijl de oude 
slechts 160 zitplaatsen telde. 
Naast de nieuwe kerk is een pastorie gebouwd met parochiezaaltje 
voor multifunctioneel gebruik. Kerk en pastorie zijn omlijst met 
muren die zijn opgetrokken uit basaltkeien, waardoor er een sfeer-
volle patio is ontstaan. De nieuwe kerk is in gebruik genomen met de viering van de nachtmis van 24/25 december 1967 en is 
geconsacreerd door Mgr. Bluijssen op 14 september 1968. Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

Hee jij! Ja jij daar! 
Geboren in 2000? 
Het millenniumjaar! 
Dan zoeken wij jou!
Want dan ben jij een jaar 2000 
‘Prulleke’ en ligt jouw steentje op 
de Berg in de grond.
268 steentjes liggen daar.
Eén voor ieder Millenniumkind, 
geboren in Nuenen, Gerwen of 
Nederwetten.
Die twee zaken binden jullie. Jullie 
geboortejaar 2000 en jullie ge-
boorteplaats: Nuenen c.a..

21 jaar later zijn wij op zoek naar 
jou! En niet alleen naar jou, maar 
naar jullie allemaal!
En ‘wij’ staat voor NGN200. In 2022 
willen wij, voor alle dan opge-
spoorde prullekes, een gedenk-
waardige feestdag organiseren.

Dat willen we gaan doen op 15 juli 
2022. Dat is duurt nog even, maar 
geef je vast op via info@ngn200.nl

En ouders van die Prullekes, als jul-
lie dit lezen..... geef het door aan 
jullie zoon en/of dochter. 

Hier heu r ik thu i s©

Concert Neva Ensemble  
gaat niet door 
In de herfst zag het er nog naar uit dat het Neva Ensemble ook dit jaar 
weer in de Clemenskerk een mooi kerstconcert zou verzorgen. In novem-
ber kregen wij het volgende bericht: 

en om hen te helpen deze moeilijke 
tijd door te komen, zou het fijn zijn als 
u dat laat merken door een gift te 
storten op: NL58 RABO 0137 4031 00 
t.n.v. R.K. Parochie Heilig Kruis o.v.v. 
Neva Ensemble, maar u kunt ook ge-
bruik maken van deze speciale QR 
code. Wij zorgen ervoor dat zij de gif-
ten zo snel mogelijk kunnen beste-
den zodat ook hun kerstfeest wat vro-
lijker kan zijn. Heel hartelijk dank voor 
uw bijdrage. 
Wij wensen de leden van het Neva En-
semble veel sterkte toe en hopen dat 
wij hen volgend jaar hier in Nuenen 
met kerstmis weer mogen ontvangen. 

Jan Cunnen 

Beste liefhebbers van de Russische 
koormuziek
Tot onze spijt moeten wij constate-
ren, dat de situatie met corona in Rus-
land nog erger geworden is en toe-
gang naar Nederland voor Russen ab-
soluut verboden is.
Wij begrijpen dat het een grote te-
leurstelling is voor jullie zoals ook 
voor ons, maar helaas kunnen wij niks 
tegen overmacht doen. Wij wensen 
jullie allemaal veel gezondheid en op-
timisme in deze moeilijke tijden en 
hopen tot volgend jaar…
Veel groeten van Het Neva-ensemble 
Heel jammer voor ons om dit weer te 
moeten missen, maar zeker voor hen 
die geen enkel inkomen hebben als zij 
niet mogen optreden in St.Petersburg. 
Als alternatief voor hun kerstconcert 
bij ons, biedt de organisatie aan alle 
vrienden van het Neva Ensemble, een 
mogelijkheid aan om toch te kunnen 
genieten van het Ensemble. Ga daar-
voor naar www.parochienuenen.nl/ 
en u kunt luisteren naar een aantal 
mooie concerten. 
Nu zij opnieuw thuis moeten blijven 
in deze lange crisis, zullen zij het in 
St.Petersburg nog vele malen moeilij-
ker hebben dan wij in Nederland. Om 
het Neva Ensemble te bedanken voor 
deze mooie te beluisteren concerten Grote opbrengst 

voor clubs   
uit Nuenen c.a. 
350.000 verkopers zetten zich de af-
gelopen maanden in om loten te ver-
kopen tijdens de Grote Clubactie. 
Landelijk deden 5.267 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie. Samen 
haalden zij ruim 10,7 miljoen euro - 
1,2 miljoen meer dan vorig jaar - op 
door bijna 3,6 miljoen loten te verko-
pen. De deelnemende clubs verbre-
ken hiermee alle records. De online 
verkoop steeg spectaculair.

Dit jaar deden in Nuenen ca de volgen-
de clubs mee en zij haalden de volgen-
de bedragen op, in totaal €11.409,-. 
Hiervan gaat 80% naar de club.
• Voetbalvereniging EMK € 4.797,-
• Z&PV Nuenen € 2.733,- 
• TV Wettenseind € 1.038,-
• Z&PV Aegir € 1.005,- 
• Jongerenkoor Jocanto € 768,- 
• Juventud € 681,-
• Volleybalvereniging Nuvo 68 € 387,-

Met de opbrengsten van de Grote 
Clubactie krijgen verenigingen een 
boost. Ze kunnen bijvoorbeeld nieu-
we trainingsmaterialen kopen, een 
jeugdkamp organiseren of het club-
huis opknappen. Iedere club heeft zo 
zijn eigen doel. 

Het succes bewijst de kracht van de 49 
jaar oude formule. De Grote Clubactie 
is inmiddels de grootste fondsenwer-
vende actie in Nederland voor het ver-
enigingsleven. Met een uitkeringsper-
centage van maar liefst 80% keert 
deze loterij het meeste uit aan het 
goede doel, de deelnemende clubs.
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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

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.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

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.

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 AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen en 
snorfi etsen/

opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

GRATIS af te halen zolang 
de voorraad strekt; de 2-we-
kelijkse omslagkalender
van Slaapstudio Stijn!

17 t/m 21 December 2021
van 12:00 tot 17:00 uur

Firmamentenlaan 1 - 5632 AA Eindhoven

Bij de Soos alleen met pin betalen 
en bij de vlooienmarkt met cash.

Glühwein, voor € 1,50

Wanneer de Corona regels het niet toestaan dat de Vlooienmarkt 
doorgaat, zal deze zonder bericht NIET DOORGAAN!

Mijn Hobby Winkeltje
Uw adres voor o.a.:

www.mijnhobbywinkeltje.nl

Maandag 
12.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag
10.00 - 14.00 uur

En heel veel accessoires!

❉   Borduren
❉   Haakpaketten

❉   Haken
❉   Breien
❉   Quilten

U kunt ons vinden op:

De Pinckart 11b Nuenen
(in het pand van ASF Nails)
Tel: 040 - 29 82 274

En heel veel accessoires!

Maandag 

Nieuw in 
Nuenen

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

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

‘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.

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Juist in deze tijd kan een 
liefdevolle kerst- wenskaart 
het verschil maken! 

Keuze uit een grote collectie 
kerstkaarten of heb jij een 
eigen origineel idee? Vraag 
ons naar de mogelijkheden.

 drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

Juist in deze tijd kan een 
liefdevolle kerst- wenskaart 

Keuze uit een grote collectie 
kerstkaarten of heb jij een 
eigen origineel idee? Vraag 
ons naar de mogelijkheden.
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’s Nachts is het stil,    
maar niet bij de Luisterlijn
Dag én nacht zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor mensen die op 
dat moment bij niemand met hun verhaal terechtkunnen, willen of dur-
ven. Bij de Luisterlijn vinden zij, in een anoniem gesprek steun, troost en 
een luisterend oor. Vooral aan het begin van de avond en in de nachtelijke 
uren is het druk en staat de telefoon roodgloeiend. Om alle oproepen te 
kunnen beantwoorden, zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig. De Luis-
terlijn ontvangt per dag gemiddeld bijna 1.500 oproepen. Meer dan de 
helft (56%) van de gesprekken vindt plaats buiten kantoortijden. 

naar mensen die tijd en ruimte heb-
ben om overdag en ’s nachts een luis-
terend oor te bieden. 

Meer informatie of aanmelden
Getrainde vrijwilligers doen wekelijks 
een dienst van vier uur. Daarbij is een 
keer per maand een nachtdienst on-
derdeel van het vrijwilligerswerk. Trai-
ning en begeleiding vinden plaats op 
een van de 28 locaties in het land. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
vrijwilligerswerk, kunnen terecht op 
www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschik-
baar voor een vertrouwelijk gesprek, 
per telefoon, chat en mail. Deze 
24-uursbereikbaarheid onderscheidt 
de Luisterlijn van andere telefonische 
hulpdiensten. Door te luisteren helpen 
de 1.500 vrijwilligers mensen om zor-
gen, pijn en verdriet (even) het hoofd 
te bieden. De vrijwilligers krijgen des-
kundige training en begeleiding.

24/7 
“Als voor veel mensen de werkdag 
erop zit, kantoren sluiten en de stilte 
van de nacht zich aandient, neemt de 
drukte bij de Luisterlijn toe. ’s Nachts, 
wanneer mensen niet kunnen slapen, 
is er grote behoefte om met iemand 
te kunnen praten over verdriet, zor-
gen of pijn”, zegt Leo Noordegraaf, di-
recteur-bestuurder bij de Luisterlijn. 
“Hieruit blijkt wel hoe belangrijk het is 
dat we 24 uur per dag bereikbaar zijn. 
We zijn hiervoor afhankelijk van vrij-
willigers. Als er daarvan te weinig zijn, 
ontstaan er bereikbaarheidsproble-
men. En dat is heel wrang, vooral ’s 
nachts, omdat er vaak helemaal nie-
mand anders bereikbaar is.”

“Vooral de gesprekken in de nacht 
zijn bijzonder”
Peter en Kees werken al jaren als vrij-
williger, ook ’s nachts. Kees: “’s nacht-
sis de wereld klein, er gebeurt minder. 
Mensen komen meer tot rust, gaan 
nadenken over het leven, kunnen niet 
slapen en willen dan hun verhaal 
kwijt. Vaak kunnen ze dan niemand 
bereiken, want iedereen slaapt, be-
halve de Luisterlijn” Hoewel het zwaar 
kan zijn om nachtdiensten te doen, 
levert het ook veel mooie en zinvolle 
gesprekken op. Vrijwilliger Peter be-
aamt dat. Hij geeft aan dat hij de 
nachtdiensten voor geen goud zou 
willen missen. “Als mensen ’s nachts 
wakker zijn heeft dat een oorzaak. 
Niet altijd, maar vaak ontstaan er 
daardoor bijzondere gesprekken. 
Mensen zijn ook dankbaar dat er 
’s nachts naar hen geluisterd wordt.” 

Dringend vrijwilligers nodig
Toch is de bezetting een uitdaging, 
zegt Noordegraaf. “We zien enorme 
betrokkenheid onder vrijwilligers en 
velen zijn bereid om extra diensten te 
doen, maar ook zij hebben hun 
(nacht)rust nodig.” Om er toch voor 
zo veel mogelijk mensen te kunnen 
zijn, is de Luisterlijn dringend op zoek 

Fotografie: Elizabeth Wattimena 

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

ADVERTORIAL

“Voor als ik er later niet meer ben.”
Een persoonlijk boekje vol anekdotes, herinneringen, gedachten en 
wensen. We dachten het zo vaak; wat een kostbare schat zou dat zijn bij 
het afscheid. In plaats van die schat aan herinneringen merkten we juist 
regelmatig bij de voorbereidingen van een uitvaart dat veel nabestaanden 
volledig in het duister tastten omtrent de laatste wensen van hun 
overleden dierbare.
Ze hadden geen idee of hun dier-
bare gecremeerd of begraven 
wilde worden. Ze wisten niet welke 
muziek er gespeeld moest worden. 
En overmand door verdriet konden 
ze het vaak niet opbrengen om na te 
denken over mooie herinneringen of 
anekdotes. 

Jammer
Toch lukte het ons meestal wel om 
het afscheid een persoonlijk tintje 
te geven. Maar met wat meer kennis 
over de overleden dierbare hadden 
we het nog zoveel persoonlijker 
kunnen maken en dat is jammer. 

Jouw boekje!
We begrijpen dat het best lastig 
kan zijn om samen een gesprek te 
hebben over een afscheid, zeker 
als er geen enkele reden toe is. En 
dus leven we maar door. Toch zou 
het handig zijn, als er wel ergens 
iets was vastgelegd, dat richting kan 
geven aan een afscheid.
Daarom hebben we nu een uniek 
boekje ontwikkeld met de veelzeg-
gende titel ‘Voor als ik er later niet 
meer ben, van mij voor jou.” 
Hierin kan je alles opschrijven wat jou Hierin kan je alles opschrijven wat jou 
typeert. Je gezin, je liefde, je trots. typeert. Je gezin, je liefde, je trots. 

Je mooiste moment, je beste grap, 
waarom je koos voor je beroep, 
wat jou zo bond aan je woonplaats. 
Kortom, alles wat jou bezighoudt 
nu, in het leven. Daarnaast kan je 
je uitvaartwensen aangeven. Met 
behulp van een aantal vragen weten 
we straks wat je wensen zijn. Zodat 
jouw afscheid straks wordt verzorgd 
zoals jij dat wenst en waarin je wordt 
herdacht op een manier die bij jou 
past. In lijn met jouw herinneringen, 
jouw emoties, jouw anekdotes. 

Bestellen
Je kunt dit boekje gratis bestellen 
op www.vdstappen.nl/boekje-
aanvragen. Schrijf er zo nu en dan 
wat in, als dagboek, als leidraad. 
Net zoals jij dat wenst. Schrijf 
voor de toekomst, voor een mooi 
afscheid straks. En laat een kost-
baar document na aan je dier-
baren; een boekje vol van jou!

Massagepraktijk Vos 
Door Janneke Mes

Hoe mooi is het als je de ruimte en kans hebt om jezelf te ontwikkelen en 
uiteindelijk van je hobby en passie je werk te maken? Dit is wat Angelique 
Vos heeft gedaan; waar zij lang geleden al merkte dat mensen positief re-
ageerden op de aanraking van haar handen, heeft zij zich over de jaren 
steeds verder opgeleid in verschillende massagetechnieken. Sinds juli 
2019 heeft zij een eigen massagepraktijk aan de Tienden in Nuenen. 

Toegewerkt naar een eigen praktijk
Met mensen werken, mensen ver-
wennen en pleasen, en daarbij haar 
gevoel volgen; dit is altijd de rode 
draad geweest in Angeliques leven 
en werk. In Veldhoven, waar zij des-
tijds woonde, begon zij tien jaar gele-
den met massages. Toen zij in Nue-
nen ging wonen en in de zaak van 
haar partner ging werken, bleef zij 
ook massages geven maar dit raakte 
wat op de achtergrond. Tot voor kort 
werkte ze enkele jaren met veel ple-
zier als gastvouw bij Lunchcafé Jans-
sen, waarnaast ze het massagewerk 
weer steviger oppakte. Inmiddels is 
haar klantenbestand zo gegroeid dat 
zij nu fulltime in haar eigen praktijk 
werkt. Zij heeft zich veelzijdig ge-
schoold; reiki, klassieke- en ontspan-
nigsmassage, hot stone- en voetre-
flexmassage. Angelique kijkt ernaar 
uit om massages in de toekomst te 
gaan combineren met acupunctuur-
behandelingen.

Angelique verwelkomt me hartelijk 
bij de ingang naar haar praktijk. Ik 
tref haar met studieboeken open op 
tafel. Zij is zich op dit moment aan 
het verdiepen in de driejarige oplei-
ding Chinese Geneeskunde om zich 
uiteindelijk te gaan specialiseren in 
de acupunctuur. 

Het moet toch niet gekker worden
Steeds weer op nieuw kun je lezen hoe moeilijk het is voor starters om aan woonruimte 
te komen. Dat is in Nuenen, Gerwen en Nederwetten niet anders dan elders en overal.
Steeds weer op nieuw buigt ‘de politiek’ zich over dit probleem.
Steeds weer opnieuw blijft daar alles steken doordat er geen keuzes gemaakt kunnen 
worden. Men kan gewoonweg niet over hun eigen schaduw heen stappen.
Maar zodra er gebouwd moet worden voor de beter gesitueerden ‘vliegen de plannen 
de pan uit’. Kijk maar eens naar het bouwen in Gerwen op de plek van garage Jansen.
Kijk ook eens naar de laatste uitbreiding in de Beekse tuin.
En dan lees ik vandaag over de plannen tussen Coppelmans en Boord, waar 9 bouwkavels 
uitgegeven kunnen worden van 700-1000 m. Dit plan heet daarom ook ‘Residenz…..!!!!’
Dan lees je dat in de recente gemeenteraadsvergadering gesproken werd over bouwen
voor starters in de vorm van ‘flatjes’. Dat de discussie begint met de vraag : en hoe hoog
mogen die worden? En willen we wel flatjes in Nuenen,? En waar dan wel en zeker niet 
ten koste van groen.???
Weten ze dan niet dat er nergens meer gesproken wordt over ‘flatjes’, maar dat het 
overal gaat over appartementen of zelfs over appartementjes?
Denken ze nou echt dat die starters zitten te wachten op ‘groen’. Dat zoeken en vinden 
ze wel in het Nuenens Broek, op Papenvoirtse hei enz. enz.
Waar zij aan denken is primair aan een eigen plekje om te wonen, aan een gemeente-
bestuur met daadkracht met plannen maken en uitvoeren.
Als dat toch eens kon gaan gebeuren…

Jos Renders, De Hal 6, 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

Zelfhulpgroep 
voor PTSS én 
rouwverwerking 
zoekt tweede  
contactpersoon
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen, elkaar steunen en van elkaar 
leren. Door het deelnemen aan een 
zelfhulpgroep krijg je erkenning en 
begrip van lotgenoten, wat in het da-
gelijks leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde pro-
bleem helpt! 
Deze groep is voor deelnemers die te 
maken hebben (gehad) met PTSS én 
met rouwverwerking. Samen met de 
andere contactpersoon worden jullie 
de kartrekkers van deze groep. Je 
deelt jouw ervaringen rondom PTSS 
en rouwverwerking en vindt (h)er-
kenning, steun en begrip bij elkaar. 
Daarnaast bewaak je het groepspro-
ces en ben je aanspreekpunt voor 
onze organisatie en mensen die zich 
aanmelden voor de zelfhulpgroep. 

Wil je meer informatie of wil je jezelf 
aanmelden, neem dan contact op 
met:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant via tel: 040-2118328 of mail: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl. Voor 
meer informatie over onze stichting: 
www.zelfhulpnetwerk.nl 

Meer dan alleen spieren
De naam VOS is niet alleen Angeli-
ques achternaam, maar betekent ook 
‘Voor Ontspannen Spieren’. En niet al-
leen de spieren staan centraal. Ze wil 
vooral ontspanning bieden maar bij 
klachten kijkt zij breder naar de ‘bin-
nenkant’ en onderzoekt ook verban-
den die er mogelijk zijn met andere 
knelpunten in het lijf of leven van 
haar klanten. Ze werkt holistisch, met 
de nadruk op het voelen. Ze kijkt naar 
de dieperliggende oorzaken voor 
klachten en richt zich op het verbete-
ren van de gehele stabiliteit. 

Mensen in en rondom Nuenen we-
ten haar inmiddels te vinden. Haar 
praktijk heeft overdag nog wat ruim-
te, de avonden beginnen aardig vol 
te raken. Ook doet ze stoelmassages 
bij bedrijven. Ze heeft een doorlo-
pende actie waarbij ze haar trouwe 
klanten bij elke vijfde massage de 
helft van de prijs berekent.
Interesse in een ontspannende mas-
sage in een mooie, warm ingerichte 
praktijk? Neem een kijkje op haar 
website of bel voor een afspraak; 06-
53741938.
www.massagepraktijkvos.nl

OLAT wandeltocht vanuit Boskant
Zondag 12 december wandelen we de laatste winterserietocht van het 
jaar 2021. De start is vanuit een voor OLAT zeer bekend startadres: De 
Vriendschap in Boskant, gelegen aan de weg Sint-Oedenrode - Best. De 
wandeling leidt ons in noord-westelijke richting: we lopen door De Schee-
ken, komen in het mooie dorp Liempde, en het historische buurtschapje 
Kasteren. Hier stap je terug in de tijd! 

ren t/m 12 jaar onder begeleiding ge-
nieten 50% korting op het inschrijf-
geld. Uitgebreide informatie vindt u 
op www.olat.nl/home.
In de horeca, alleen toegang met een 
corona QR-code, en bij de OLAT rust-
posten dien je steeds de 1,5 meter af-
stand in acht te nemen. In de horeca 
geldt verder vanaf 13 jaar de mond-
kapjesplicht. Gasten moeten een 
mondkapje dragen bij binnenkomst, 
als je door het horecabedrijf loopt om 
bijvoorbeeld naar het toilet of de gar-
derobe te gaan of als je gaat afreke-
nen. Als de gast zit mag het mondkap-
je af. Dus ook een mondkapje op bij 
het inschrijven of afhalen van de rou-
tebeschrijving. In de rij voor de OLAT 
wagenrust dient eveneens een mond-
kapje te worden gedragen. Wil je de 
horeca vermijden, dan kan dat door 
vooraf in te schrijven op https://www.
olat.nl/actuele-inschrijvingen. Op de 
dag zelf kun je inschrijven op het 
startbureau binnen. Je krijgt dan de 
route en GPX per mail toegezonden. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen 
via e-mail: dagtochten@olat.nl.

Startlocatie is De Vriendschap, Pastoor 
Teurlingsstraat 30, 5592 EE Boskant. 
Alle afstanden mogen vanaf 08.00 uur 
starten. Door de verscherpte corona-
regels hanteren we aangepaste start-
tijden en een aangepaste sluitingstijd. 
Het heeft onze voorkeur dat je gebruik 
maakt van deze voor-inschrijving. Met 
een voor-inschrijving hoef je helemaal 
niet binnen in de horeca te komen en 
kun je gelijk op pad. Daardoor minder 
kans op besmetting. Aan de voor-in-
schrijvers sturen we namelijk op zater-
dag voor de wandeltocht de tracks toe 
en in deze coronatijd ook de routebe-
schrijving. De route wordt uitgepijld. 
De ervaren wandelaars kunnen wan-
delen op de 40, 30 of 20 km. Voor de-
genen die minder willen wandelen en 
voor families met kinderen kan men 
tot uiterlijk 11.00 uur ook starten op 
de 15 of 10 km. Men moet om 16.15 
uur weer terug zijn op de startlocatie. 
Onderweg heeft OLAT enkele wagen- 
en caférustposten ingericht. Er han-
gen pijlen en men krijgt een routebe-
schrijving mee, waardoor de routes 
eenvoudig zijn te wandelen. Kinde-
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BCL gaat door met competitie
Na de ingrijpende coronamaatregelen is deze week duidelijk geworden 
dat de nationale badmintoncompetitie voortgezet wordt, zolang de wed-
strijden buiten de ‘17.00 - 05.00 uur’ lockdown gespeeld worden. Ook het 
mixteam van Badminton Club Lieshout kan dus haar competitie voortzet-
ten. In de gespeelde wedstrijden wist het team deze keer weer enkele 
punten bij elkaar te sprokkelen.

haar singlepartij binnen te halen. 
Daar tegenover stond een verliespar-
tij van Carolien van den Biggelaar, die 
als eerste dame de wedstrijd in ging. 
Van de dubbelpartijen was alleen de 
mix-dubbelpartij van Richard Essers 
en Carolien van den Biggelaar goed: 
zij schopten het tot een derde set, 
maar konden die uiteindelijk niet ver-
zilveren, waardoor het bleef bij twee 
punten voor de Lieshoutse badmin-
tonners.

BC ’t Pupke-1 - BCL-1: 8-0
Met invalster Ingrid Bergé voor de af-
wezige Ainara Vandegard heeft het 
eerste mix-team van BCL geen potten 
kunnen breken. De uitwedstrijd tegen 
het mix-team van BC ’t Pupke werd 
met de maximale score van 8-0 verlo-
ren. In de Sevenumse sporthal kwa-
men de Lieshoutenaren niet veel ver-
der dan enkele game-winsten: com-
plete partijen werden er niet gewon-
nen. Richard Essers en Tim van Bom-
mel wisten in de herendubbel één van 
de drie games te winnen en ook Caro-
lien van den Biggelaar wist in haar sin-
glepartij één game te winnen. Verder 
wist het team geen games te winnen 
en dus werden de singlepartijen, de 
dubbelpartijen en de mixpartijen ver-
loren, BC ’t Pupke is in deze klasse een 
sterke tegenstander gebleken.

Competities gaan door
De nationale badmintonbond (Bad-
minton Nederland) heeft ‘na zorgvul-
dige afweging van alle belangen’ er 
voor gekozen om de competities in 
de komende lockdown-periode door 
te laten gaan, mits ze gespeeld wor-
den buiten de lockdown tijdstippen. 
Deze keuze heeft BCL aan de spelen-
de teams voorgelegd en hen de vrije 
keuze gegeven of ze in deze periode 
willen spelen. Alle teams hebben hier 
positief op gereageerd en dus zetten 
de teams de lopende competitie 
voort.

BCL-1 - BC ’t Veertje-3: 2-6
De thuiswedstrijd tegen het derde 
mixteam van BC ’t Veertje heeft uit-
eindelijk twee punten opgeleverd 
voor het eerste mixteam van BCL. Die 
twee punten haalde het team binnen 
in de singlepartijen. Tim van Bommel 
was, als tweede heer, de eerste die 
zijn partij won. Met 21-12 en 21-9 
was Tim duidelijk sterker dan zijn 
Boekelse opponent. Eerder was Ri-
chard Essers er, als eerste heer, niet in 
geslaagd te winnen. Hij haalde er 
nog wel een derde set uit, maar kon 
die uiteindelijk niet binnen halen. Bij 
de dames was het niet anders. Ainara 
Vandegard wist, als tweede dame, 
met goed spel (21-13, 21-19) ook 

BCL-1 met Ainara Vandegard, Carolien van den Biggelaar, Richard Essers en Tim van Bommel

SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 12 december 
RKGSV 1  ....................................................... vrij
Dommelen 3 - RKGSV 2  ................12.00
SBC 10 - RKGSV 3  ...............................10.00
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 8  .......11.00
Nieuw Woensel 3 - RKGSV 5  .......12.00
RKGSV 6 - UNA 16  .............................12.30
Odiliapeel/B.G. VR1 - RKGSV VR1 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 12 december
W. Boys 11 - Nederwetten 2  .......10.00
Nederwetten 3 - Braakhuizen 5 10.00
Nederwetten 4 - UNA 13  .............11.00
Pusphaira VR2 - Nederw. VR1  ....12.00

Veel � naleplaatsen voor 
zwemmers Z&PV Nuenen!
Afgelopen weekend heeft in het Hofbad in Den Haag het Open Neder-
lands Kampioenschap korte baan (25m) plaatsgevonden. Nadat er de af-
gelopen twee jaar, vanwege covid-19, geen Nederlandse kampioen-
schappen plaats hadden gevonden, waren de zwemmers van Z&PV Nue-
nen zeer gemotiveerd en enthousiast om weer op niveau te kunnen racen 
en zich te meten met de besten van Nederland. 

Dag twee
Dag twee kende zelfs een verdubbe-
ling van het aantal individuele finale 
plaatsen. Nikita mocht in de B-finale 
op de 400 vrij starten en eindigde op 
een mooie 14de plaats. Daarna 
zwom Merel naar een 15de plek op 
de 100 rugslag en Alexander op de 
100 vlinder naar een 16de plek. Tot 
slot maakt Robin het kwartet finale 
plaatsen compleet en zij eindigde op 
de 200 meter wisselslag op de 12de 
plaats. Dag twee werd afgesloten 
door twee estafettes, de heren op de 
4x100 meter wisselslag en de dames 
op de 4x100 vrijeslag. De heren, Mi-
lan Meurs, Alexander, Ruud van 

Dag één
Op de eerste dag van het ONK KB 
zwommen Nikita van den Ouden en 
Robin Goossens direct naar de eerste 
finale plaatsen. Nikita deed dat op de 
100m wisselslag waarbij ze in de B-fi-
nale eindigde als 14de in 1.06.13. Ro-
bin zwom in de ochtend al een mooie 
8ste tijd op de 200m schoolslag, wel-
ke goed was voor een A-finale plaats. 
In die A-finale zwom ze nog wat snel-
ler en eindigde ze met een nieuw 
persoonlijk record van 2.34.83 als 6de 
van Nederland. Afsluitend werden de 
dames Nikita, Richenne Zeebregts, 
Anneloes Peulen en Merel Phaff 7de 
op de 4 x 200m vrijeslag.

De NK ploeg van Z&PV Nuenen

Jeroen Vermaas bezig aan 
laatste seizoen bij RKGSV
Na een jarenlange succesvolle samenwerking heeft Je-
roen besloten om na dit seizoen onze club via de voor-
deur te verlaten. “Ik heb de beslissing genomen met 
mijn verstand en niet zo zeer met mijn hart”, zo gaf hij 
aan. “Anders had ik over 10 jaar nog bij deze mooie club 
gezeten die als familie voor mij is geworden”.

Jeroen is een van de spelers welke jaren geleden vanuit 
Unitas naar Gerwen zijn overgekomen. Hij heeft eerst 
zelf een aantal jaar in het eerste gespeeld waarna hij in 
seizoen 2015/2016 als hoofdtrainer is aangesteld. In ze-
ven jaar tijd is er veel bereikt, zo werden er twee periode-
titels behaald en als kers op de taart was er natuurlijk de 
promotie naar de 4e klasse in seizoen 2017/2018. Inmid-
dels is RKGSV een stabiele 4e klasser en staan we mo-
menteel in het linker rijtje, de doelstelling vanuit de club 
is daarmee prima behaald.

“Ik loop nu ook op een goede manier via de voordeur 
naar buiten en kom dan op het jubileum een lekkere pot 
bier pakken en kan trots zijn wat ik neer heb gezet. Heb 
10 schitterende jaren gehad, drie als speler en 7 als trai-
ner, bij een geweldige warme club.”

Als bestuur vinden we het jammer maar tegelijkertijd 
ook zeer begrijpelijk dat het afscheid na dit seizoen een 
feit wordt. Wij willen Jeroen bedanken voor de jarenlan-
ge prettige samenwerking en wensen hem alle geluk en 
succes bij zijn volgende club. Hopelijk kunnen we, on-
danks de coronamaatregelen, het huidige seizoen op 
een mooie manier afsluiten!

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 49

Oplossingen wk 48
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

P A R A S O L

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

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku8 4
4 1 2 5

9 5 1 7 4
6 8 4

9 6
7 3 9

7 2 3 5 9
1 8 2 5

4 8

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

Horizontaal: 2 medelijden 10 mat 12 vleesgerecht 13 plakmiddel 14 kledingstuk 16 raadsel 
19 verdediging 21 lichte bedwelming 22 kaasglas 25 dunne overjas 26 voormalige Belgische omroep 
28 weke massa 30 vaas 31 bridgeterm 34 gewas 36 modeontwerper 38 span 39 stevig 42 ijdeltuit 
44 televisiestation 46 wolvlokje 48 bijbelse fi guur 50 handgreep 52 baken 53 oerwoud 55 uitvoer 
57 gril 58 fut 60 golfterm 61 fraaie kleding 62 landbouwkundig.

Verticaal: 1 bloedgever 3 eenheid van elektrische weerstand 4 Ned. rivier 5 na de middag (afk.) 
6 soortelijk gewicht (afk.) 7 vervolgserie 8 Internationaal Monetair Fonds 9 roofdier 
10 plaatselijke wedstrijd 11 vervoermiddel 14 serie 15 cirkel 17 Gedeputeerde Staten 
18 verdorvenheid 20 waarnemend (afk.) 23 ter beschikking (afk.) 24 benedenwindse zijde 
27 strafwerktuig 29 zeur 32 optreden 33 sukkel 34 venijn 35 woonschip 37 kortom 38 vieze geur 
40 misdadig 41 scherp 43 hemelsblauw 44 milliliter (afk.) 45 Verenigde Naties 47 theaterfestival 
op Terschelling 49 kilogram (afk.) 50 verscheidenheid 51 sortering 52 before present (afk.) 
54 brandstof 56 hallucinerend middel 59 fi rma (afk.) 60 civiel ingenieur (afk.).

AFGANG
BOUVIER
BROES
CORPUS
DONATEURS
EERDER
FLITS
FOUNDATION
GRAPEFRUIT
INKTVIS
KAMRAD
KLARE
KLASSE
LASAGNE
LUMINEUS
MARINE
MEVROUW
MOREL
ONVERLET
OPAAL
OSTERIA
OVERDOEN
RELIEF
REVUE
SMEKEN
UITGAVE
VLIET
VUREN
WATERVERF

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

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

Winnaar: week 47, Mw. N. Schepers, Lieshout.

Heerbeek en Wouter Sijmons, ein-
digden op een 12de plaats en de da-
mes op de 4x100 vrijeslag, met Ri-
chenne, Nikita, Merel en Susan Teij-
ken eindigden als 15de.

Dag drie
Dag drie zorgde nog voor een finale 
plaats voor Alexander op de 50m 
vlinderslag. In die finale wist hij 15de 
te worden met een tijd van 25.22. 
Ook dag drie werd afgesloten met 
twee estafettes. Nu de 4x100m vrije-
slag voor de heren en de 4x100m 
wisselslag voor de dames. Qua klas-
sering eindigden de heren net voor 
de dames, respectievelijk 11de en 
14de.

Komend weekend organiseert Z&PV 
Nuenen de Nederlandse Junioren 
kampioenschappen in Eindhoven. 
Voor Nuenen heeft Julie van Nispen 
zich al gekwalificeerd op de 50, 100, 
200 en 400 meter vrijeslagen is het 
voor Arlyn Schouten nog even af-
wachten of ze mag deelnemen.
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DE-punten voor Voedselbank 
Koffie is niet alleen lekker, maar staat ook voor een moment van ontspan-
ning. Wie wil dat niet? Koffie komt zelden voor in de pakketten van de 
Voedselbank.

Lionsclub Nuenen helpt de voedselbank met het inza-
melen van Douwe Egberts-punten. De afgelopen vijf 
jaar was dezelfde inzamelactie steeds een groot suc-
ces. Alle reden om opnieuw zegels te verzamelen.

Inzamelpunten
In Nuenen doen vier supermarkten mee: Albert He-
ijn, Jumbo Ton Grimberg, Jumbo Kernkwartier en Jan 
Linders. Daar kunt u vanaf nu t/m vrijdag 24 decem-
ber uw DE-punten inleveren in de speciale dozen.
De ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken DE-koffie.
Douwe Egberts steunt deze actie door 15% extra 
pakken te leveren, want het merk wil mensen in Ne-
derland dichterbij elkaar brengen.

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,  N u enen  |  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
W ij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en W ij 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
Zondag 12 december 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker 
R. van Eck.

Misintenties:
Jan van Liempt; Harrie van den Nieu-
wenhof; Jeanne Straathof - Scholtes; 
Cees IJzermans; overleden familie 
IJzermans - van de Eijnden; Marietje 
de Vries - Klomp; Drieka van de Tillaart.

Mededelingen
Er is deze zondag een extra collecte 
voor de Adventsactie die bestemd is 
voor extra zorg voor de kinderen in El 
Salvador.
De extra collecte voor de kerstpak-
kettenactie heeft in Nuenen € 260,84 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 december 11.00 uur: vie-
ring met orgelspel, voorganger pas-
tor P. Clement. 

Misintenties: 
Jan van der Linden; Henk Leenen; 
Sjef en Lena Saris-Swinkels.

Mededelingen
Zie medeling parochie Nuenen.

De extra collecte voor de kerstpak-
kettenactie heeft in Gerwen € 130,20 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

Vorige week is Jan van der Linden, 
van De Bogerd 4, op 82-jarige leeftijd 
overleden. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 december 09.30 uur: vie-
ring, piano en orgelspel, voorganger 
pastor P. Clement.

Misintenties:
Piet Coolen; Antoon Rooyakkers; Ou-
ders van Genugten-Kuypers en Tonny.

Mededelingen
Zie medeling parochie Nuenen.

De extra collecte voor de kerstpak-
kettenactie heeft in Nederwetten 
€ 134,25 opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor.

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

Op de 3e Adventszondag zal ds. L. 
Wiersma voorgaan in de dienst. Het 
thema van de dienst is : Wek Jij ver-
wachting? Dit is tevens een dienst van 
Schrift en Tafel. Voor de kinderen gaan 
we verder met het adventsproject (on-
line). Er zal een (inhaal) collecte wor-
den gehouden voor het beheer van 
onze kerk. 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 9 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent.
Vrijdag 10 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent; ; gedachtenis van H. 
Melchiades, paus en martelaar.
Zaterdag 11 december. 09.00 uur H. 
Mis, H. Damasus I, paus en belijder; 
gedachtenis van de Advent. 10.30 
uur Godsdienstlessen.
Zondag 12 december. Derde zondag 
van de Advent Gaudete. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis. 
Maandag 13 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lucia, maagd en martelares; 
gedachtenis van de Advent.
Dinsdag 14 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent.
Woensdag 15 december. 06.30 uur 
gezongen H. Mis, Gulden Mis; ge-
dachtenis van de Quatertemperdag 
in de Advent.

De reis van   
Maria en Jozef 
naar Bethlehem 
Voor de kinderen draait het deze we-
ken natuurlijk maar om één ding … 
Sinterklaas! Toch waren er 27 novem-
ber zo’n 20 kinderen in Gerwen bezig 
met de reis van Maria en Jozef naar 
Bethlehem. In de kerk worden de vier 
weken voor kerst ‘de Advent’ ge-
noemd. Stap voor stap gaan we van 
het donker in vier weken tijd naar het 
feest van het licht, het kerstfeest. De 
eerste communicantjes in Nuenen 
hebben hiervoor in groepjes een Ad-
ventskrans gemaakt. Een krans met 
daarop vier lichtjes, waarvan er iede-
re week één wordt aangestoken. Zo 
reizen we naar het licht van Kerstmis. 
In de Clemenskerk in Gerwen maak-
ten de kinderen ook een reis, van Ma-
ria, naar Jozef, naar de herberg en 
naar de stal. We laten Sinterklaas nu 
terugreizen naar Spanje en stappen 
zelf naar het licht. 
Op 24 december hopen we samen 
met de communicanten in de Cle-
menskerk in Nuenen de geboorte 
van Jezus te vieren.

                      

c Nuenen, 3 december 2021

echtgenoot van

5 Eindhoven, 13 januari 1936

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
bezorgdheid en liefde is rustig heengegaan mijn man

Graag had ik samen met jullie afscheid willen nemen van Toon, maar  
door de huidige omstandigheden is dit nu helaas niet mogelijk en zal  
het afscheid in besloten kring plaatsvinden.

Liever geen bezoek aan huis.

Joke van Tienen-Hurkmans

Toon van Tienen

Correspondentieadres:
coöperatie DELA t.a.v. mevr. van Tienen-Hurkmans

Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zondag
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

ingang tennispaviljoen, 
sportpark de Lissevoort

Elke maandag
10.00-12.00 uur Inloopspreekuur Stichting 

Leergeld Nuenen.
Gebouw van CMD, Berg 22C

Elke maandag
13.30 uur Rikken. Gemeenschapshuis 

De Koppelaar Nederwetten
13.30 uur D’n Inloop
D’n Heuvel in Gerwen

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstraat 139 Nuenen

Derde woensdag van de maand
13.30 en16.00 uur Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Elke zaterdag
13.00-17.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18

energiehuisslimwonen.nl

t/m vrijdag 24 december
DE-punten inleveren voor Voedselbank 

Albert Heijn, Jumbo Ton Grimberg, 
Jumbo Kernkwartier en

Jan Linders Nuenen

Tot zondag 9 januari
17.00-22.00 uur 

Dwèrse Winterwandeling 2.0
www.dwersophetijs.nl

Tot 30 januari 
100 jaar jong. 

Nieuw licht op Brabantse mutsen
Museum Vincentre, Berg 29 Nuenen

Vanaf 9 december tot 1 februari ‘22
Inzenden van een gedicht
Cultuur Overdag Nuenen: 

gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’
gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

Zaterdag 11 december
Kerstpakkettenactie

 ‘Nuenenaren voor Nuenenaren’
alle supermarkten in Nuenen

Zaterdag 11 december
11.00-16.00 uur Wintermarkt 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Park 63b Nuenen

Zondag 12 december 
15.45 uur Wereldlichtjesdag
Boordhuys, Boord 37 Nuenen

Woensdag 15 december 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Zondag 19 december
13.00 uur Top 2000 - muziek - Bingo
Reserveren via info@cafeonsdorp.nl

Café Ons Dorp

Versterking regionale samen-
werking voor screeningsecho’s
Vanaf 2 december a.s. werken Anna Ziekenhuis in Geldrop en Diagnos-
tiek voor U ook samen op het gebied van screeningsecho’s voor zwangere 
vrouwen. Regionale samenwerking wordt zo verder verankerd en zorgt 
ervoor dat de zwangere vrouw in de regio Geldrop dichtbij huis terecht 
kan voor structureel echoscopisch onderzoek.

Extra locatie Anna Ziekenhuis
Vanaf 2 december a.s. biedt Diagnos-
tiek voor U een extra locatie aan, het 
Anna Ziekenhuis in Geldrop waar de 
onderzoeken plaatsvinden. Zwange-
re vrouwen kunnen met een door-
verwijzing van de verloskundige bij 
Diagnostiek voor U een afspraak ma-
ken voor de locatie Anna Ziekenhuis 
in Geldrop. Gynaecoloog Roeland 
Odijk over de samenwerking: “Ik vind 
het heel fijn voor de zwangere dat we 
de 13- en 20-wekenecho’s nu ook 
vanuit het Anna Geboortecentrum 
kunnen aanbieden. Het zorgpalet 
wordt hiermee vergroot, de lijnen 
korter en de zorg overzichtelijker. En 
overzicht is voor de zwangere altijd 
geruststellend.”

Sinds 1 september 2021 krijgt elke 
zwangere vrouw niet alleen een 
20-weken screeningsecho aangebo-
den vanuit de basiszorg, maar ook 
een 13-wekenecho. Met deze echo’s, 
eerste en tweede trimester Structu-
reel Echoscopistisch Onderzoek, kun-
nen op tijd meerdere ernstige afwij-
kingen vroegtijdig worden opge-
spoord. Vaak is een screeningsecho 
een spannende gebeurtenis die de 
zwangere graag dichtbij huis wil la-
ten doen in een prettige omgeving 
door een ervaren echoscopist. Diag-
nostiek voor U heeft hiervoor een ei-
gen team van echoscopisten in huis 
die speciaal opgeleid is en de juiste 
ervaring heeft in de uitvoering van 
screeningsecho’s. 
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www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|RL
Van 25 december tot en met 3 januari zijn 
wij er even tussen uit!  Vanaf 4 januari
staan wij weer voor u klaar.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzen

service|RL
Van 25 december tot en met 3 januari zijn 
wij er even tussen uit!  Vanaf 4 januari
staan wij weer voor u klaar.

VOLOP FIETSEN
OP VOORRAAD
BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

WIJ WENSEN U 
ONDANKS ALLES 

ALVAST

Feestdagen
Fijne
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