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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Kerstpakkettenactie  
‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ 
weer groot succes!
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WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   2 29-01-2021   15:13

Paarse Vrijdag 
in groep 8 op 
De Crijnsschool

Wereldlichtjesdag 
2021 Nuenen: 
Herdenking 
van overleden 
kinderen 

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Anthurium 
aqua roots
Of flamingoplant, met 

wortels in water. 

Inclusief vaas. 

17.99
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Bezoek

onze kerstshow

WoensXL

koopzondag
19 december 

12.00 - 17.00 uur

Fijne 

Feestdagen

17, 18 & 19 DECEMBER 
DIVERSE LOPENDE KERSTACTS

WWW.WOENSXL.NL

Maak er een 
onvergetelijke tijd van 

met de feest- en 
wintercollecties op 

Meubelplein 
Ekkersrijt

Maak er een 

Meubel 
 plein

Beleef de feestdagen

meubelpleinekkersrijt.nl

DECEMBER
VIER JE 
THUIS

Op naar speelseizoen 2022!
Afgelopen week zat het voltallig bestuur met alle commissieleden in een 
verwarmd paviljoen in Speeltuin de Kievit, hartje centrum Nuenen. Tijd 
voor een terugblik van seizoen 2021 en een vooruitblik naar seizoen 
2022. Welke activiteiten staan voor ons op stapel deze wintermaanden 
om in het voorjaar (april) de poorten weer te openen van de leukste speel-
tuin van Nuenen en omgeving? 

heid in het team, doe je nieuwe so-
ciale contacten op en draag je vooral 
bij aan het mogelijk maken van een 
prachtige speelplek voor kinderen 
t/m 12 jaar.

Vrijwilliger worden?
Dat kan! Mail naar: info@speeltuin-
dekievit.nl.

Betaal en reserveer module
Sinds dit seizoen hebben de bezoe-
kers van de speeltuin hun abonne-
ment online via de website kunnen 
aanvragen en betalen. De ervaring is 
positief bij beide kanten en daarom is 
besloten dat het systeem in 2022 
blijft. Aanvullend zal er deze winter 
een betaal en reserveringsmodule ge-
bouwd worden voor onze verhuur. Dit 
is de chalet- en de loungehoek, welke 

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben we af-
scheid genomen van drie vrijwilligers 
in ons winkelteam: Henk Struijk, Floor 
Koeweiden en Yvonne Bressers. Het 
winkelteam is de motor van de speel-
tuin, zonder dit team zou de speeltuin 
niet open kunnen. Dit jaar deden we 
via social media en deze krant diverse 
malen een oproep voor extra vrijwilli-
gers. We zijn blij dat er hierdoor zes 
nieuwe vrijwilligers mee hebben ge-
holpen dit seizoen in het winkelteam: 
Ahmed Baghdadi, Sandra Hofman, 
Wendy Straatman, Ellen Wagenaar, 
Irmgard Hosli en Patty van Hulten. 
Het winkelteam verzorgt tijdens het 
seizoen de bemensing van het ‘ont-
vangst’, de kassa van de speeltuin, de 
winkel en keuken van het paviljoen. 
En het zichtbaar aanwezig zijn voor 
de bezoekers tijdens openingstijden. 
Als vrijwilliger vragen we je om tij-
dens het hoogseizoen (school zo-
mervakantie periode) tenminste zes 
keer een ‘shift’ te draaien. In ruil hier-
voor ontvang je voor je gezin/klein-
kinderen een abonnement van de 
speeltuin, geniet je van veel gezellig-

Nuenen voor elkaar
In het voorjaar van 2021 is er mede door de kerken in Nuenen en LEVNuenen 
de themabijeenkomst ‘Corona, wie betaalt de rekening?’ georganiseerd.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is ‘Nuenen voor elkaar’ ontstaan. Een sa-
menwerking tussen verschillende lokale organisaties die mensen kunnen on-
dersteunen om weer grip te krijgen op hun geldzaken. Zij kunnen ondersteu-
nen in het creëren van overzicht, het treffen van een betalingsregeling of het 
mogelijk maken van een financiële bijdrage.

Mocht je vragen hebben over financiën, hier hulp in nodig hebben of op zoek 
zijn naar een luisterend oor neem dan contact op met LEVNuenen via tel. 040-
2831675 of via de mail: teamnuenen@levgroep.nl.

De Kerstman   
met zijn el� es in 
Nuenen Centrum
Op donderdag 23 december zal de 
Kerstman, samen met zijn twee elfjes, 
tussen 14.00 en 17.00 uur rondtrek-
ken door het centrum van Nuenen.
Op zijn rondgang zullen zij lekkere en 
gezonde dingen uitdelen aan het win-
kelend publiek en kunnen de kinde-
ren gezellig met de Kerstman en zijn 
elfjes op de foto.
Natuurlijk zullen zij 
de geldende maat-
regelen in acht ne-
men als zij de win-
kels bezoeken.
Weer een extra re-
den om ons centrum te bezoeken en 
onze lokale ondernemers te onder-
steunen. U bent van harte welkom!!

Zondag 19 december zijn de mees-
te winkels open van 12.00 tot 17.00 
uur.

we dit speelseizoen niet hebben 
opengesteld. We gaan er positief van 
uit dat we volgend speelseizoen deze 
wel ter beschikking kunnen stellen 
voor kinderfeestjes. Voor opening in 
april zorgen we dat de module klaar is 
zodat kinderfeestjes (met of zonder 
chalet- of loungehoek), de juffenda-
gen en schoolreisjes allemaal te boe-
ken zijn via de website. 
Deze automatiseringsslag maakt het 
voor het verhuurteam, winkelteam en 
ook voor de bezoekers een stuk gemak-
kelijker om te plannen! Op onze site en 
social media zullen we communiceren 
wanneer deze klaar is voor gebruik.

Speelseizoen 2022
Zoals jullie gewend zijn van ons, or-
ganiseren we diverse activiteiten 
zoals Koningsdag, het brandweerfes-
tijn, kleedjesdag en zijn we tijdens de 
schoolvakanties open. Wij hebben er 
nu al weer zin in. Voor meer informa-
tie over het programma: Website 
www.speeltuin-dekievit.nl.

We wensen iedereen 
een fijne decembermaand toe. 

Team Speeltuin de Kievit



ROND DE LINDE week 50 Donderdag 16 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:

Op 24 en 31 december 

is de milieustraat tot 15.30 uur open.

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

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 2022
Registratie partijnaam
Doet jouw politieke partij mee aan de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2022 in Nuenen? Hebben jullie de partij al 
o¡  cieel geregistreerd? De uiterste datum voor het indie-
nen van een verzoek registratie partijnaam is 20 december 
2021. Lees meer op onze speciale website: verkiezingen.
nuenen.nl/informatie-voor-politieke-partijen.

SCOOTER ZONDER KENTEKEN
Op 29 oktober 2021 is door de 
gemeente Nuenen een scoo-
ter zonder kenteken van de 
openbare weg verwijderd en 
opgeslagen op de gemeente-
werf. Na telefonisch contact 
met Handhaving via 040-
2631631 en tegen betaling van 
de gemaakte kosten kan de eventuele eigenaar het voer-
tuig komen ophalen. Dit kan tot uiterlijk 28 januari 2022, 
daarna wordt het voertuig ter vernietiging afgevoerd. 

RENOVATIE KLOOSTER 
AANBESTEED
Woensdag 1 december jl. zijn de plannen voor de reno-
vatie van Het Klooster op Tendenet gepubliceerd (Euro-
pese aanbestedingsprocedure met voorselectie). Poten-
tiële gegadigden kunnen zich tot 18 januari 2022 aanmel-
den voor de selectiefase. Na afronding van de selectiefa-
se zullen er 5 aannemers overblijven die geselecteerd zijn 
voor de aanbestedingsfase. Na de sluitingsdatum zal op 
basis van de vooraf opgestelde criteria het werk in april 
2022 aan 1 partij gegund worden. Verwachting is dat in de 
herfst van 2022 de bouwwerkzaamheden van start gaan.

COMPENSATIE EIGEN RISICO 
ZORGVERZEKERINGSWET
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een 
compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziek-
tekostenverzekering. De tegemoetkoming voor 2021 be-
draagt, afhankelijk van uw inkomen, € 300,- tot € 385,-. 

De voorwaarden zijn:
1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
2. U bent op 1 januari 2021, 21 jaar of ouder en;
3. U heeft over de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 het 

eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig 
betaald.

Om in aanmerking te komen 
voor de tegemoetkoming is ook 
de hoogte van uw inkomen van 
belang. Uw inkomen mag niet 
hoger zijn dan 130% van het so-
ciaal minimum.

Aanvragen
U kunt van 13 december 2021 tot 12 maart 2022 de tege-
moetkoming voor 2021 aanvragen. Inwoners die eerder 
gebruik gemaakt hebben van de regeling ontvangen au-
tomatisch een verkort aanvraagformulier. Als u nog geen 
aanvraagformulier voor 2021 heeft ontvangen dan kunt u 
dit formulier vanaf 13 december 2021 ophalen op het ge-
meentehuis of het CMD (aan de Berg). Daarnaast kan het 
aanvraagformulier vanaf 13 december 2021 vanaf de www.
nuenen.nl/compensatie-eigen-risico-zorgverzekerings-
wet worden gedownload.

NUENEN AARDGASVRIJ
Hoe gaan we Nuenen duurzaam verwarmen? 
Hoe verwarmen we Nuenen in de toekomst aardgasvrij? 
Stap voor stap, wijk voor wijk. Dit staat beschreven in de 
Transitievisie Warmte. Bent u benieuwd wat de opties zijn 
voor uw wijk of wat u nu al kunt doen om uw woning te 
verduurzamen? Lees meer op onze website: www.nuenen.
nl/nuenen-aardgasvrij. Samen in stroomversnelling!

STIMULERINGSLENING
Uw woning verduurzamen of levensloopbestendig ma-
ken? Maak gebruik van de stimuleringslening
We willen inwoners van de gemeente Nuenen graag sti-
muleren om hun woning te verduurzamen of levensloop-
bestendig te maken. Om deze reden kunt u sinds kort 
gebruik maken van de stimuleringslening. De stimulerings-
lening is concreet bedoeld voor de volgende gevallen: 
1. het toegankelijk en levens-

loopbestendig maken van 
de woning. Zo kan de ei-
genaar-bewoner langer 
zelfstandig in de eigen 
woning blijven wonen; 

2. het energetisch verduur-
zamen van de woning. 
Hiermee daalt het ener-
gieverbruik en vermindert 
de CO2 -uitstoot. En het zorgt voor een lagere ener-
gierekening; 

3. het helpen van het eigen (klein)kind bij de aankoop van 
een eerste koopwoning in de gemeente Nuenen c.a. 
(geldt enkel voor de Verzilverlening).

Er zijn verschillende leningsvormen beschikbaar om deze 
maatregelen uit te kunnen voeren. 
Op onze website www.nuenen.nl/stimuleringsleningen
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Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, 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! 

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.

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

AFVALWEETJE 
Op 24 en 31 december is de milieustraat tot 15.30 uur open.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Registratie partijnaam
Doet jouw politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 in Nuenen? Hebben jullie de partij al officieel geregistreerd? De 
uiterste datum voor het indienen van een verzoek registratie partijnaam is 
20 december 2021. Lees meer op onze speciale website: 
verkiezingen.nuenen.nl/informatie-voor-politieke-partijen.

SCOOTER ZONDER KENTEKEN
Op 29 oktober 2021 is door gemeente Nuenen een scooter 
zonder kenteken van de openbare weg verwijderd en
opgeslagen op de gemeentewerf. Na telefonisch contact met 
Handhaving via 040-2631631 en tegen betaling van de 
gemaakte kosten kan de eventuele eigenaar het voertuig 
komen ophalen. Dit kan tot uiterlijk 28 januari 2022, daarna 
wordt het voertuig ter vernietiging afgevoerd. 

RENOVATIE KLOOSTER AANBESTEED
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Woensdag 1 december jl. zijn de plannen voor de renovatie van het Klooster op Tendenet 
gepubliceerd (Europese aanbestedingsprocedure met voorselectie). Potentiële gegadigden 
kunnen zich tot 18 januari 2022 aanmelden voor de selectiefase. Na afronding van de 
selectiefase zullen er 5 aannemers overblijven die geselecteerd zijn voor de 
aanbestedingsfase. Na de sluitingsdatum zal op basis van de vooraf opgestelde criteria het 
werk in april 2022 aan 1 partij gegund worden. Verwachting is dat in de herfst van 2022 de 
bouwwerkzaamheden van start gaan. 
 

 
 
 
COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET 
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht 
eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming voor 2021 bedraagt, 
afhankelijk van uw inkomen, € 300,- tot € 385,-. De voorwaarden zijn: 
1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen; 
2. U bent op 1 januari 2021, 21 jaar of ouder en; 
3. U heeft over de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 het 
eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig 
betaald. 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is 
ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen 
mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum. 
 
Aanvragen 
U kunt van 13 december 2021 tot 12 maart 2022 de tegemoetkoming voor 2021 aanvragen. 
Inwoners die eerder gebruik gemaakt hebben van de regeling ontvangen automatisch een 
verkort aanvraagformulier. Als u nog geen aanvraagformulier voor 2021 heeft ontvangen dan 
kunt u dit formulier vanaf 13 december 2021 ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan 
de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier vanaf 13 december 2021 vanaf de 
www.nuenen.nl/compensatie-eigen-risico-zorgverzekeringswet worden gedownload. 
 
 
NUENEN AARDGASVRIJ 
Hoe gaan we Nuenen duurzaam verwarmen?  
Hoe verwarmen we Nuenen in de toekomst aardgasvrij? Stap voor stap, wijk voor wijk. Dit 
staat beschreven in de Transitievisie Warmte. Bent u benieuwd wat de opties zijn voor uw 
wijk of wat u nu al kunt doen om uw woning te verduurzamen? Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/nuenen-aardgasvrij. Samen in stroomversnelling! 
 
 
STIMULERINGSLENING 
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Uw woning verduurzamen of levensloopbestendig maken? Maak gebruik van de 
stimuleringslening 
We willen inwoners van de gemeente Nuenen graag stimuleren om hun woning te 
verduurzamen of levensloopbestendig te maken. Om deze reden kunt u sinds kort gebruik 
maken van de stimuleringslening. De stimuleringslening is concreet bedoeld voor de 
volgende gevallen:  
1. het toegankelijk en levensloopbestendig maken van de 
woning. Zo kan de eigenaar-bewoner langer zelfstandig in 
de eigen woning blijven wonen;  
2. het energetisch verduurzamen van de woning. Hiermee 
daalt het energieverbruik en vermindert de CO2 -uitstoot. En 
het zorgt voor een lagere energierekening;  
3. het helpen van het eigen (klein)kind bij de aankoop van 
een eerste koopwoning in de gemeente Nuenen c.a. (geldt 
enkel voor de Verzilverlening). 
 
Er zijn verschillende leningsvormen beschikbaar om deze maatregelen uit te kunnen voeren.  
Op onze website www.nuenen.nl/stimuleringsleningen vindt u meer informatie en kunt u - als 
u voldoet aan onze voorwaarden - een aanvraag indienen.  
 
 
CO2-WEETJE 
Wist je dat: 

• EnergiehuisSlimWonen een inloopspreekuur heeft in de Bibliotheek 
Nuenen; 

• 2 energiecoaches op zaterdag van 11.00-13.00 uur graag helpen; 
• de inloop vrij is en het advies gratis en onafhankelijk; 
• zaterdag 25 december en 1 januari er geen inloop is; 
• bewoners met een woning van voor 1990 hier veel baat 

bij hebben; 
• doe alvast de zelftest op www.energiehuisslimwonen.nl  of 

doe de Quickscan. 
 
 
VERGUNNINGEN PERIODE 07-12-2021 EN 13-12-2021 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 28 Wijzigen gebruik tot tijdelijke bewoning van bedrijfswoning 
Boordseweg 50 Verbreden bestaande uitweg 
Kerkhoef 3 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Olen 23 Renoveren en vergroten bedrijfswoning 
 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 51 Uitbreiden woonhuis en wijzigen gevel 
Broekdijk 20 Anders situeren werktuigenloods en wijzigen jongveestal 
Jacobushoek 5 Wijzigen constructie en brandscheiding 
Koppeldreef 2 Wijzigen gebruik tot sport BSO 
Stationsweg 10 Plaatsen afdak voor bedrijfsruimte 
Soeterbeekseweg 42 Herbouwen schuur 
Papenvoort 13 Plaatsen tuinhuis 
Geldropsedijk 2A Plaatsen gevelreclame 

vindt u meer informatie en kunt u - als u voldoet aan onze 
voorwaarden - een aanvraag indienen. 

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen een 
 inloopspreekuur heeft in de Bibliotheek Nuenen;
• 2 energiecoaches op zaterdag van 11.00-13.00 uur 

graag helpen;
• de inloop vrij is en het advies gratis en onafhankelijk;
• zaterdag 25 december en 1 januari er 

geen inloop is;
• bewoners met een woning van voor 1990 

hier veel baat bij hebben;
• doe alvast de zelftest op www.energie-

huisslimwonen.nl of doe de Quickscan.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 07-12-2021 EN 13-12-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Huufkes 28 Wijzigen gebruik tot tijdelijke 
 bewoning van bedrijfswoning 
Boordseweg 50 Verbreden bestaande uitweg 
Kerkhoef 3 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Olen 23 Renoveren en vergroten bedrijfs-
 woning 
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 51 Uitbreiden woonhuis en wijzigen
 gevel 
Broekdijk 20 Anders situeren werktuigenloods  
 en wijzigen jongveestal 
Jacobushoek 5 Wijzigen constructie en brand 
 scheiding 
Koppeldreef 2 Wijzigen gebruik tot sport BSO 
Stationsweg 10 Plaatsen afdak voor bedrijfsruimte 
Soeterbeekseweg 42 Herbouwen schuur 
Papenvoort 13 Plaatsen tuinhuis 
Geldropsedijk 2A Plaatsen gevelreclame 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Olen 50 Herbouwen en uitbreiden 
 bijgebouw

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
13-12-2021 Lissevoort 10 Melding Activiteitenbesluit  
  TV de Lissevoort voor om-
  bouwen 2 tennisbanen naar 
  4 padelbanen
13-12-2021 Jacobushoek 5 Ontwerp-omgevingsver-
  gunning brandveilig ge-
  bruik kinderdagverblijf 

Dit zijn kennisgevingen en geen o¡  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o¡  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl
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Woensdag 1 december jl. zijn de plannen voor de renovatie van het Klooster op Tendenet 
gepubliceerd (Europese aanbestedingsprocedure met voorselectie). Potentiële gegadigden 
kunnen zich tot 18 januari 2022 aanmelden voor de selectiefase. Na afronding van de 
selectiefase zullen er 5 aannemers overblijven die geselecteerd zijn voor de 
aanbestedingsfase. Na de sluitingsdatum zal op basis van de vooraf opgestelde criteria het 
werk in april 2022 aan 1 partij gegund worden. Verwachting is dat in de herfst van 2022 de 
bouwwerkzaamheden van start gaan. 
 

 
 
 
COMPENSATIE EIGEN RISICO ZORGVERZEKERINGSWET 
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht 
eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming voor 2021 bedraagt, 
afhankelijk van uw inkomen, € 300,- tot € 385,-. De voorwaarden zijn: 
1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen; 
2. U bent op 1 januari 2021, 21 jaar of ouder en; 
3. U heeft over de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 het 
eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig 
betaald. 
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is 
ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen 
mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum. 
 
Aanvragen 
U kunt van 13 december 2021 tot 12 maart 2022 de tegemoetkoming voor 2021 aanvragen. 
Inwoners die eerder gebruik gemaakt hebben van de regeling ontvangen automatisch een 
verkort aanvraagformulier. Als u nog geen aanvraagformulier voor 2021 heeft ontvangen dan 
kunt u dit formulier vanaf 13 december 2021 ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan 
de Berg). Daarnaast kan het aanvraagformulier vanaf 13 december 2021 vanaf de 
www.nuenen.nl/compensatie-eigen-risico-zorgverzekeringswet worden gedownload. 
 
 
NUENEN AARDGASVRIJ 
Hoe gaan we Nuenen duurzaam verwarmen?  
Hoe verwarmen we Nuenen in de toekomst aardgasvrij? Stap voor stap, wijk voor wijk. Dit 
staat beschreven in de Transitievisie Warmte. Bent u benieuwd wat de opties zijn voor uw 
wijk of wat u nu al kunt doen om uw woning te verduurzamen? Lees meer op onze website: 
www.nuenen.nl/nuenen-aardgasvrij. Samen in stroomversnelling! 
 
 
STIMULERINGSLENING 
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Kerst in coronatijd bij Kerst in coronatijd bij Kerst in coronatijd bij Kerst in coronatijd bij 
EVERT TEBAK,

keurslager

Kerst in coronatijd bij 
Parkstraat 12b Nuenen

Telefoon 040 - 284 23 11
info@tebak.keurslager.nl
www.tebak.keurslager.nl

Het zijn nog steeds moeilijke tijden. Wij willen zo 
goed en veilig mogelijk voor u klaarstaan. 

Katen Haasjes
..............................................................2 stuks 5,00
Beef Parcel
.......................................................... 100 gram 2,35
Bij 150 gram Achterham 
een bakje Vleessalade  ....................... GRATIS

Mini Kip Rollade
.......................................................... 500 gram 8,50
Ham Gehakt Wellington
............................................................per stuk 2,00
Italiaanse Rollade
.......................................................... 100 gram 2,95
Kreeften Roomsoep
“uit eigen keuken” ...............................per bak 8,50

DE BESTE

SPECIAL

SPECIAL

OP BROOD

ONZE TOPPER

PUUR FILET

KOOPJE

Wij helpen u graag,
met de beste service en tips!

AANBIEDINGEN 
WEEK 50

Het doel is om de drukte 
zoveel mogelijk te 
spreiden. We zijn 
20-21-22 december
open van 8.00-20.00 uur. 
23 december zijn we 
open van 8.00-18.00 uur. 
24 december open van
8.00-17.00 uur.

Veel dingen kunt u van 
tevoren ophalen, wij 
kunnen vlees vacumeren 
waardoor het met gemak 
een week in de koelkast 
houdbaar is. U kunt het 
ook invriezen als u dat 
fi jner vindt.

Gourmet hoeft u 
NIET te bestellen. 

We hebben een grote 
verkoopwagen achter op 
de parkeerplaats hiervoor. 
Wild, rollades en schotels, 
fondue en steengrill moet 
u WEL bestellen. Deze 
zijn 24 december op te 
halen achter de winkel 
in de verkoopwagen. 
Hiermee spreiden we de 
drukte.

Al het overige zal in de 
winkel afgehaald moeten 
worden.

Bedenk van tevoren goed 
wat u allemaal nodig 
heeft, maak een lijstje. Dit 
om verplaatsing binnen 
de winkel zo veel mogelijk 

te beperken en om u snel 
van dienst te kunnen zijn. 
In deze week mogen er 
7 klanten in de winkel. 
Mondkapjes verplicht. 
En 1 persoon per gezin 
naar binnen (tenzij onder 
de 12 jaar). We beseffen 
dat het allemaal een hele 
aanpassing is. Maar we 
maken er iets van met zijn 
allen.

Volg ook onze Facebook 
pagina (Evert Tebak, 
Keurslagerij) en 
Instagram (www.instagram.
com/keurslagerij.evert.
tebak/)

Wij wensen u een 
smakelijke kerst toe. 

Team Keurslagerij Tebak

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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.

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 33,00*

*  reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Seniorencheck

* Hond
** Kat Geldig t/m 31-01-2022

t.w.v. €172,15* / €222,33**Seniorencheck

* Hond
** Kat Geldig t/m 31-01-2022

t.w.v. €172,15* / €222,33**

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314
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Wereldlichtjesdag 2021 Nuenen: 

Herdenking van     
overleden kinderen 
Waar op veel plaatsen in het land de herdenkingsbijeenkomsten waren 
geannuleerd, kon de herdenking in Nuenen gewoon doorgaan, omdat 
deze plaatsvond in het mooie Buitentheater van het Boordhuys én met 3 
uur was vervroegd. Zo konden ouders, gezinnen en grootouders toch de 
kinderen herdenken die hen ontvallen zijn.

er maar kort mocht zijn, of een kind 
op welke leeftijd dan ook kwam te 
ontvallen, altijd verlies je als ouder 
een groot stuk van jezelf. Je hebt 
geen rust meer in je lijf omdat je diep 
van binnen blijft zoeken naar zijn of 
haar liefde, naar antwoorden op le-
vensgrote vragen. Want ben je niet 
altijd een mens dat leeft van liefde 
geven en liefde krijgen? De liefde die 
je aan je kind geeft, hoe klein of groot 
het is, is onvoorwaardelijk groot in 
alle opzichten. Alles wat je kind doet, 
bereikt, maakt en beleeft, dat beleef 
je liefdevol mee.

Als alles op rolletjes loopt en z’n gan-
getje gaat, hebben veel mensen er 
vaak geen idee van hoe blij je dan ei-
genlijk moet zijn! Want zodra je zoiets 
ontwrichtends heb meegemaakt als 
het verlies van een kind, dan gaat het 
meer dan ooit over de waarde van 
het leven, namelijk dat je elkaar hebt 
en elkaar liefde geeft. Daar heb je ook 
binnen je gezin en familie elkaar hard 
voor nodig. Versta je elkaar echt en 
voel je elkaar echt goed aan? Dat 
loopt niet altijd parallel. Als je elkaar 
maar blijft dragen en elkaar in je hart 
toestaat, kun je enige rust en heling 
vinden in elkaar.
Dan heb je daarnaast behoefte aan 
mensen om je heen die oog en oor 
hebben voor jou en écht verbinding 
met je maken. Alleen in verbonden-
heid met elkaar en met de ander, in 
warm medeleven en respect, kun je 
heling vinden, dat kun je niet alleen.
Met herinneringen in je hart en her-
innerdingen in je huis blijft je kind al-
tijd voelbaar dichtbij. Dit was ook één 
van de mooie songteksten van Mar-
got Goorts. 

Als symbool voor hoop en verlangen 
en het licht dat je kind je wilt blijven 

Voor degenen die niet aanwezig kon-
den zijn, was er een goede livestream-
verbinding. Het was ondanks de kou-
de constante motregen een warme 
en betekenisvolle bijeenkomst. Het 
weer en de druppelende bomen wa-
ren eigenlijk ook symbolisch voor het 
gemoed van de aanwezigen. Ritueel-
begeleider Michelle van Hout droeg 
zorg voor de tekst, organisatie en 
presentatie en Margot Goorts en Wik-
ke van Wershoven verzorgden een 
pakkende muzikale begeleiding met 
zang, piano en gitaar. 

Om 16.00 uur werden met aandacht 
de namen genoemd van de 29 kinde-
ren die in deze bijeenkomst werden 
herdacht. Daarna werden de lan-
taarns door de aanwezigen aange-
stoken en met de houten naamkaart-
jes eraan, opgehangen aan de ach-
terwand. Dit ene moment van kaars-
jes aansteken, is jaarlijks het vaste ri-
tueel van deze herdenking. Daarom 
was juist dát moment heel bijzonder 
en gedenkwaardig ook. Want dat is 
een moment waarin het verlangen 
naar en de liefde voor je kind, niet in 
woorden te vatten is. De vele kaarsjes 
die brandden, gaven ook aan hoe-
veel kinderen er gemist worden. Dat 
er dus zóveel mensen zijn die dit heb-
ben meegemaakt. De kinderen die 
herdacht werden verbonden ons al-
lemaal met elkaar.

In de tekst die Michelle van Hout uit-
sprak, stond de vraag centraal “Hoe 
zou je nu?” Een vraag die bij alle ou-
ders altijd blijft terugkomen bij vrij-
wel alle bijzondere gelegenheden. 
Het was ook deze vraag die centraal 
stond in een gedicht dat door een 
ouderpaar was ingebracht. 
Of een kind verloren is nog voordat 
deze het licht mocht zien, of als baby 

Herdenking van     

De muziek en de 
passende songs die 
Margot Goorts en 
Wikke van 
Wershoven ten 
gehore brachten, 
kunt u beluisteren 
via deze QR code

Via de website kunt 
u de bijeenkomst 
terugkijken, of met 
deze QR-code. 
Volgend jaar vindt 
de bijeenkomst 
plaats op zondag 
11 december 2022. 

www.michellevanhout.nl

geven, kreeg iedereen een zonne-
bloemkaars mee naar huis en een 
zakje zonnebloemzaadjes. 
Zonnebloemen draaien zich altijd 
naar het licht en dragen zo de bood-
schap in zich mee: probeer altijd iets 
lichts te zien en de ander licht te ge-
ven. In de hoop dat de liefde van elk 
kind dat gemist wordt een sprankje 
licht geeft in deze decembermaand, 
werd het gedicht ‘Hoe zou je nu’ afge-
sloten met de woorden:

Hoe zou je nu toch zijn?
In mij ben je gebleven
In mij ben je dichtbij
In mij groei je soms stiekem even
In mij blijf je altijd bloeien, want
Jij hebt een bloem in mijn hart geplant

Sterker sturen op woningbouw
Wie weet gaat het dan toch nog gebeuren aan het begin van het nieuwe jaar: 
een nieuw kabinet, misschien zelfs met nieuw elan! Het zal geen verrassing zijn, 
maar ik hoop dat het nieuwe elan zich ook zal uitstrekken op het woningbouw-
beleid. Met een minister van Ruimte en Wonen die daadwerkelijk de regie pakt 
en zorgt dat er gebouwd wordt. Niet de minste VVD’er (oud-minister Ed Nijpels) 
zei een paar maanden geleden: “Het is een puinhoop geworden. Het is een 
schande dat er in een beschaafd land als Nederland zo’n woningnood is.” Intus-
sen is uitgelekt dat de huidige demissionaire minister die zich een beetje met 
Wonen heeft beziggehouden (Ollongren van Binnenlandse Zaken) in haar na-
dagen nog aan het broeden is op een slecht plan. Ze wil gemeenten de be-
voegdheid geven om in nieuwbouwprojecten ‘sociale koopwoningen’ toe te 
wijzen aan inwoners van de eigen gemeente. Allemaal bedoeld om de starters 
binnen de eigen gemeentegrenzen te beschermen tegen kopers ‘van buiten’. 
Dit riekt sterk naar discriminatie en het is de zoveelste nutteloze poging tot re-
gulering van een veel te krappe markt. Die regulering gaat geen oplossing bren-
gen, maar problemen verplaatsen en een hoop heisa meebrengen. Om met 
Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek, te spreken: “Het is pleis-
tertjes plakken, soms zelfs op plekken waar geen wond is, terwijl voor de wo-
ningmarkt een levensreddende operatie nodig is.” Je gaat er net zo veel mensen 
blij als gelukkig mee maken, schrijft hij in De Volkskrant. Inderdaad, dit is het 
verdelen van de armoede. De regeling zou moeten gelden voor nieuwbouwwo-
ningen tot €355.000 (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend 
jaar). Nu zijn nieuwbouwwoningen onder die grens al betrekkelijk schaars, dus 
het is sowieso een druppel op een gloeiende plaat. En voor veel starters is een 
woning boven de drie ton toch al te duur. Daarnaast is veel extra regelgeving en 

controle nodig, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een slim-
me starter uit gemeente A zijn woning binnen een jaar 

voor een forse meerprijs alsnog doorverkoopt aan ie-
mand van buiten. Regels en restricties bieden per sal-
do geen enkele oplossing. Daarom moeten we hopen 
op een doortastende minister van Wonen die sterk 
gaat sturen op woningbouw, zo nodig over de hoof-
den van provincie- en gemeentebestuurders heen. 
Bouwlocaties aanwijzen, snelheid opvoeren en mis-

schien zelfs weer sociale koopwoningen mogelijk maken 
met premieregelingen. Natuurlijk hoop ik in de eerste 

plaats dat we in 2022 een uitweg vinden uit de corona-
crisis, maar de woningbouw-wens staat bij mij toch 
zeker met stip op de tweede plaats.  

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Zelfhulpgroep 
Angst heeft   
ruimte voor nieuwe 
deelnemers
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 brengt volwassenen bij el-
kaar die te maken hebben met angst-
klachten zoals een paniekstoornis, so-
ciale fobie of een piekerstoornis.
Tijdens de bijeenkomsten krijg je de 
ruimte om echt naar elkaar te luiste-
ren en leer je beter om te gaan met 
het hebben van deze angstklachten. 
Je staat er niet alleen voor, krijgt ant-
woorden op talloze vragen en neemt 
zelf weer de regie in handen. 
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt 
lotgenoten dan ben je in deze groep 
van harte welkom. Het delen van er-
varingen en elkaar ondersteunen 
staat centraal. 
 De Angst groep komt om de week op 
dinsdagmiddag bij elkaar in Eindho-
ven. Het is belangrijk dat de klachten 
niet te ernstig zijn en er door middel 
van zelfhulp (zonder tussenkomst 
van professionals) aan je probleem 
gewerkt kan worden. 

Aanmelden: 
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je kun je 
contact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk .nl 
/040-2118328. 
Voor meer informatie over Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 
of andere zelfhulpgroepen kun je kij-
ken op onze website: 
www.zelfhulpnetwerk.nl

Minder ruzie?
Toen ik in het ED las dat de Nuenense politiek heeft afgesproken dat ze minder ruzie 
met elkaar gaan maken én meer inspraak gaan geven aan de burger moest ik, glimla-
chend, denken aan een spotprent die wij gebruikten binnen de informatie-, ICT-ont-
wikkeling. Hoe meer partijen zich ermee bemoeien, hoe groter de chaos. Vandaar dat 
overheidsprojecten zo vaak mislukken. Nuenense politiek: denk dus nog eens goed na. 

Willem van Ravestijn, Het Puyven 20, 5672 RE Nuenen

Nuenen onder curatele
Komend jaar, in maart, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee zegt de burger 
tegen één van de partijen, dat ze hem of haar naar beste kunnen en weten vertegen-
woordigen in de raad. Of de burger gaat niet stemmen, omdat hij/zij geen legitimatie 
wil verlenen aan partijen of het maakt hem/haar niets uit wie in de raad komt. Voor 
beide overwegingen is in Nuenen wat te zeggen.

4 Jaar geleden kozen we deze raad. Zij het dat W'70 lak had aan de kieswet en leden 
dwong afstand van hun zetel te doen als ze de gekte in hun club te ver vonden gaan. Zo 
was het toch, meneer Stultiëns?

En ze brachten de tijd vol door met hun achterwerk in hun handen te zitten. Het college 
bakte er weinig van, afgezien van de amusementswaarde van een vloekend wegbe-
nende wethouder en het etaleren van de rotsfeer in het college. Er moest wat aan ge-
daan worden. Ene meneer Leers werd ingehuurd om zijn licht te laten schijnen. Dat 
deed hij en stelde vast, in fraaiere bewoordingen, dat het in Nuenen een bestuurlijk 
zooitje is.
Daar werd van opgekeken en daadkrachtig als immer werd besloten of overwogen om 
de nieuwe raad niet meer te verzuipen in eindeloos geruzie. Zelf konden ze nog wel 
even doorgaan tot maart 2022. Zo zijn we in Nuenen de één na armste gemeente van 
Nederland en ook één van de duurste en slecht bestuurd. En naar het zich laat aanzien 
komt vrijwel het hele stel weer in het pluche. Dat is het meest verontrustende.

Volksvertegenwoordiger is een opdracht die tot inzicht en verantwoordelijkheid strekt. 
Waarbij een zindelijke en verantwoordelijke afweging wordt gemaakt in naam van de 
kiezer. Is dat wel ingedaald bij deze raadsleden?

De vraag is na al die jaren of je nog legitimatie moet verlenen aan dit ergerlijke gestum-
per. Naar mijn mening is het de beste oplossing, dat Nuenen onder curatele wordt ge-
steld en wordt voorbereid op een fusie.
De partij, die dat voorstaat, heeft mijn belangstelling.

Dethmer Drenth, De Vroente 34, 5672TM 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

Dienstverlening     
Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op 
oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden al-
leen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd 
de ritten tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

jaarsavond eerder dan normaal. De 
laatste Taxbusritten op 31 december 
2021 starten om 21.30 uur. Rolstoel-
ritten zijn hierop een uitzondering. 

Rolstoelgebonden reizigers kunnen 
op verzoek wel in de nieuwjaars-
nacht door Taxbus worden vervoerd, 
omdat zij vaak geen alternatieve mo-
gelijkheden hebben om vervoer te 
regelen. Voor rolstoelritten tijdens de 
nieuwjaarsnacht gelden de volgende 
voorwaarden:

• De rit kan geboekt worden t/m 
dinsdag 28 december 2021, 16.00 
uur via de reserveringslijn van 
Taxbus (0800-0234 795).

• De ophaaltijden liggen tussen 
0.30 en 1.30 uur. Vanwege de be-
perkte beschikbaarheid in de 
nieuwjaarsnacht kan het voorko-
men dat reizigers niet precies op 
het gewenste tijdstip worden ver-
voerd.

• In de nieuwjaarsnacht kan per 
pashouder maximaal één (sociaal 
of medisch) begeleider meerei-
zen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële natio-
nale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun 
vaste rit ook op 1e of 2e kerstdag of 
op Nieuwjaarsdag willen maken, die-
nen dit apart en tijdig door te geven.

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen 
willen wij u natuurlijk het best moge-
lijke vervoer bieden. Wij adviseren u 
daarom op tijd uw ritten voor de 
kerstdagen te reserveren. Onze ver-
voerders kunnen dan het beste in-
spelen op uw vervoersvraag en alvast 
een passende ritplanning maken. 
Reserveert u vóór dinsdag 21 decem-
ber 2021, 16.00 uur, dan kunnen wij 
uw rit op het gewenste tijdstip inboe-
ken. Reserveert u later, dan wordt sa-
men met u gezocht naar een nog be-
schikbaar tijdstip, welke het dichtst 
ligt bij het door u gewenste tijdstip.

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer 
stopt het Taxbusvervoer op oude-
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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.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Ieder voor Zich
en een gemeentebestuur voor allen!
Enig begrip voor de bewonersgroep Stop Kavelaars kan ik nog wel opbrengen. Vanuit 
een individueel (egoïstisch) belang gezien, kan ik me voorstellen dat zij eigen huis en 
haard willen beschermen tegen elke ingreep in hun woonomgeving. Maar het gevoel 
van ‘dit gaat te ver’ overheerst en stemt mij boos en verdrietig tegelijk. Dit is het zoveel-
ste bouwplan in Nuenen voor eengezinswoningen dat door omwonenden en andere 
belanghebbenden getorpedeerd dreigt te worden. 

Al deze mensen gaan volledig voorbij aan de onhoudbare situatie op de woningmarkt 
in Nuenen. Nuenen is helemaal op slot voor onze kinderen en kleinkinderen. Een huis 
huren is mogelijk als men rekening wil houden met een wachtlijst van 8 jaar bij Helpt 
Elkander. Huren in de vrije sector is voor veel jongeren onmogelijk omdat het inkomen 
te laag is. Een huis kopen, op een overspannen woningmarkt, is vanwege dezelfde reden 
onmogelijk. Ze komen niet in aanmerking voor een hypotheek. Jongeren die zelfstan-
dig willen wonen, moeten echt naar elders en verlaten Nuenen. Nuenen is helemaal op 
slot voor hen. De gevolgen voor Nuenen zijn veel verstrekkender dan uilen, bevers, das-
sen, spechten, herten, padden die elders een goed heenkomen moeten zoeken. En dat 
elders is niet ver weg. Het dal van de Kleine Dommels tussen Nuenen en Eindhoven biedt 
genoeg ruimte om al deze beestjes te huisvesten. En die zijn er in de loop van afgelopen 
50-60 jaar aan gewend te verhuizen ten behoeve van de uitbreidingsplannen van Nue-
nen. De Refeling, Refelingse Erven en Puyven vormden 60 jaar geleden nog de Refeling-
se Heide en landbouwgebied. Alle grote uitbreidingsplannen van na de oorlog gingen 
ten koste van natuur en landbouwgebied. En er is nog meer dan genoeg natuurgebied 
over. Nuenen ligt in een groene oase. Waarom nu een kleine uitbreiding op Eeneind te-
genhouden? De schaarste aan woningen in stand houden! Elke huidige woningbezitter 
heeft er financieel voordeel bij dat de schaarste blijft. Maar is tevens de oorzaak van een 
overspannen woningmarkt waarop de jeugd geen enkele kans heeft en ervan uitgeslo-
ten wordt. Geen jeugd geen toekomst. Als dat zo doorgaat wonen we met z’n allen over 
10 jaar in een groot bejaardenhuis Gemeente Nuenen geheten. Moet jeugdig personeel 
van onze winkels, bedrijven en instellingen van buiten ‘ingevlogen’ worden. Ook de jon-
ge verplegers en verpleegster die straks ‘onze billen moeten wassen’ als we oud en ge-
brekkig zijn. En dat zijn er over 10 jaar heel veel in Nuenen. Nu al leidt de krapte op de 
woningmarkt tot trieste situaties. Stelletjes met jonge kinderen, die Nuenen niet uit wil-
len, trekken noodgedwongen bij de ouders in. Er is maar één oplossing. Er moet ge-
bouwd worden. Nieuwe woningen voor de jongeren. Aangepaste woningen voor oude-
ren die langer zelfstandig willen en moeten wonen, waardoor vervolgens een doorstro-
ming ontstaat van oud naar jong. Bestaande woningen splitsen waardoor jongeren ge-
huisvest kunnen worden en zorgen voor verjonging van buurten. 

Nood breekt wet
In de jaren 50 was er in Nuenen ook sprake van ernstige woningnood. Zo nijpend dat 
een aantal Nuenense jongeren emigreerde naar Canada, Australië of Nieuw-Zeeland. 
De toenmalige burgemeester Haffmanns doorbrak die situatie door heel veel (nood)
woningen zonder vergunning te gedogen. Ook nu is een ingrijpen en gedoogbeleid 
van het gemeentebestuur, college en raad, gewenst. Bouwen, bouwen en nog eens 
bouwen. Zoek de grenzen van de wet op. Hou je rug recht en buig niet voor een paar 
dwarsliggers die de schaarste van woningen in Nuenen in stand wil houden. Geef wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander een voorrangspositie en een ruim mandaat bij 
het verwerven van bouwgrond. Voor een evenwichtige samenleving is sociale huisves-
ting een must. Het is in ons aller belang, nu en in de nabije toekomst, dat huisvesting 
van jongeren weer mogelijk wordt. Het individueel belang moet wijken voor het collec-
tief belang. Als we doorgaan met jongeren te weren zal deze generaties nog eens heel 
boos op ons worden omdat wij ouderen in Nuenen ze geen toekomst geboden hebben.

Kees Rovers, Berg 34, 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

Snel� etspad Helmond-Eindhoven   
✘ EENeind -> TWEEeind ✘ ??
‘De Nuenense variant - ingetekend door en voor Eeneinders’
Deze variant met voordelen voor ons Eeneind (plus Nuenen). Fietspad gaat tenslotte 
over Eeneinds/Nuenens grondgebied, dus wel zo welkom indien ook wij er met zijn al-
len optimaal gebruik van kunnen maken.

Voordelen:
✓ Spoorwegovergang hoeft bij deze variant niet dicht: EENeind wordt geen TWEEeind!!!
✓ Veiliger dan de oversteek dicht langs spoorwegovergang Eeneind met slecht zicht 

op naderend verkeer.
✓ Grond variant is in geheel al in bezit van gemeente Nuenen.
✓ Huidige norm van min. 4 meter breedte fietspad past ruim.
✓ Geen extra kosten compensatie aanwonenden.
✓ Geen extra gevaarlijke situaties bij (gecompenseerde, nog te realiseren) extreem 

brede poorten aan snelfietspad (breedte fietspad < 4 meter).
✓ Deze variant is voor meer Eeneinders (plus overige Nuenenaren, met name wijken 

Vroente/Heikampen) perfect en veillig aan te fietsen. Eveneens Kavelaars, indien dit 
plan wordt gerealiseerd.

Oproep aan de stakeholders snelfietspad: 
Kom op voor het belang en behoud van ons ✓ EENeind ✓voorkom een ✘ TWEEeind ✘

Bewoners voor behoud EENeind | Contactpersoon bij redactie bekend

Nuenense variant: In rood de variant ingetekend | meer Eeneinders/Nuenenaren kun-
nen gemakkelijk aanrijden en zullen dan ook gebruik gaan maken van het snelfietspad.

Dorpsraad Lieshout    
werkt jaarplannen weer bij
Ook dit jaar heeft de Dorpsraad Lieshout haar cyclus met jaarplannen opge-
pakt. In het beleidsplan van de Dorpsraad staat immers dat jaarlijks doel-
stellingen moeten worden benoemd en plannen moeten worden gemaakt 
om die doelstellingen te bereiken. Alleen dan, vindt de Dorpsraad, kan de 
aandacht aan de juiste zaken gegeven worden en dus focus worden gehou-
den. Uiteraard wordt er ook teruggekeken naar de behaalde resultaten.

heidsinitiatief? Hoe ondersteunen 
we een voorstel naar het juiste loket? 
Hoe kunnen we initiatieven begelei-
den? Dat zijn vragen die in het beleid 
kunnen worden vastgelegd en als 
draaiboek kunnen dienen voor mo-
menten dat er zich onverwachte en 
actuele zaken voor doen.

Jaarplansessie
Vanwege de gewenste focus hebben 
de leden van de Dorpsraad Lieshout 
zich nu op de aandachtvelden gericht 
die expliciet benoemd zijn in het be-
leidsplan: Wonen, Verkeer en verkeers-
veiligheid, Zorg en welzijn, (Winkel)
voorzieningen en Communicatie. Alle 
leden hebben nu hun plannen van het 
afgelopen jaar geëvalueerd en nieuwe 
plannen voor hun aandachtgebied 
gemaakt. Deze jaarplannen worden 
nu definitief gemaakt, zodat de leden 
met hun plannen aan de slag kunnen.

Heb je vragen over waar de Dorps-
raad Lieshout zoal mee bezig is? Of 
wil je weten wat hun doelstellingen 
zijn? Kijk dan eens op de site van de 
Dorpsraad via de website
www.dorpsraad-lieshout.nl

Beleidsplan
Dorpsraad Lieshout heeft een stabiel 
beleidsplan waarin ze allerlei zaken 
hebben vastgesteld als: Wat is en 
doet de Dorpsraad Lieshout? Wat is 
hun doel? En wat is hun missie? Wie 
zijn zij en met welke aandachtsvel-
den willen zij zich bezig houden? en, 
Hoe doen ze dit? In de jaarplannen 
willen de leden van de Dorpsraad 
vooral antwoord geven op de laatste 
twee vragen: met welke aandachts-
velden willen zij zich (het komend 
jaar) bezig houden? en hoe willen ze 
dat doen? Met een juist antwoord op 
deze vragen kan de juiste focus gege-
ven worden.

Actuele zaken
Helaas kan niet alles gepland wor-
den. Voor actuele zaken of voorvallen 
kunnen geen plannen gemaakt wor-
den, zo lijkt het. Die zaken kunnen 
worden opgepakt zodra ze zich voor 
doen, maar zouden ook al enigszins 
voorzien kunnen worden. Dat kan 
bijvoorbeeld door alvast, in het be-
leid, vast te leggen hoe met actuele 
zaken omgegaan moet worden. Hoe 
antwoorden we op een leefbaar-

Dorpsraad Lieshout in vergadering bijeen om de jaarplannen voor 2022 vast te leggen 

Advertorial 

50PLUS Nuenen Actief
In de media horen we de laatste tijd niet anders dan dat er meer vacatures 
dan werkzoekenden zijn. Mooi. Iedereen weer een baan, probleem opge-
lost. De werkelijkheid is echter een stuk weerbarstiger. 

Als werkzoekende van 50 jaar of ou-
der heb je meestal weinig kans op de 
arbeidsmarkt. Vanwege je leeftijd 
wordt je doorgaans onmiddellijk af-
geserveerd. Ben je bereid tot omscho-
ling dan houdt de potentiële werkge-
ver de boot af. Na honderden sollicita-
ties en 2 jaar WW-uitkering word je in 
de financiële afgrond geduwd. Heb je 
een eigen huis: geen uitkering meer. 
Heb je een partner met enig inkomen: 
geen uitkering meer. Het is een drama 
van ongekende omvang. En ernstige 
geldproblemen leidt tot ernstige 
spanningen in huis. Ook dat nog. Als 
bewaker van de sociale zekerheid van 
de 50Plusser willen we de oprichting 
van een Gemeentelijk Garantiefonds. 
Dit Gemeentelijk Garantiefonds voor-
komt dat 50Plussers bij baanverlies 
uiteindelijk in de financiële afgrond 
geduwd worden. Maar het vinden van 

een betaalde baan heeft uiteraard de 
voorkeur. Wij dragen het initiatief 
WerkCafeNuenen dan ook een warm 
hart toe. Bij WerkCafeNuenen worden 
werkzoekenden professioneel bege-
leid op weg naar een nieuwe betaalde 
baan.

Hebt u interesse in wat er in Nuenen 
zoal gebeurt en wilt u op enigerlei 
wijze bijdragen aan de groei van 
50PLUS Nuenen? Meld u dan aan via 
de website 50pluspartij.nl. Het lid-
maatschap kost slechts € 25,- per 
jaar. U kunt natuurlijk ook direct per 
e-mail contact opnemen met onder-
getekende. 

Namens 50PLUS Nuenen
Carel La Grouw

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 
cmlagrouw@gmail.com

GroenLinks-  
PvdA Nuenen  
hangt Nuenense  
nieuwjaarswensen 
in de boom
Deze week valt er een kerstkaart van 
GroenLinks-PvdA Nuenen op de 
deurmat. Houd je brievenbus in de 
gaten. Schrijf je wens/boodschap op 
de kaart. De wens, grappig of serieus, 
hangen we samen in de kerstboom. 
Maak een foto van je wens en post 
deze op Facebook of kijk op onze 
website www.groenlinks-pvdanue-
nen.nl hoe je de wensen kunt delen. 
We gaan op 18 december ook een 
ronde maken door Nuenen. Kijk op 
onze website voor meer informatie.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en voorspoedig 2022.

Kerstpakkettenactie    
‘Nuenenaren voor Nuenenaren’ 
weer groot succes!
Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse Kerstpakkettenactie plaatsgevon-
den in Nuenen. Onze grote dank gaat uit naar het gulle winkelend publiek, 
zonder u was dit niet mogelijk geweest! Prachtig hoeveel hartverwarmen-
de reacties we gekregen hebben. Ook veel dank aan de supermarkten dat 
we dit jaar (weer) welkom waren voor deze actie. En als laatste maar zeker 
niet als minste danken wij ook onze sponsoren voor hun bijdrage. Samen 
kunnen we echt een verschil maken voor onze dorpsgenoten!

Nuenen die een bijzonder moeilijk 
jaar achter de rug hebben. De actie is 
mede tot stand gekomen in samen-
werking met de Voedselbank Nue-
nen en de gemeenschappelijke ker-
ken. Zo kunnen we zo veel mogelijk 
mensen bereiken!

Nogmaals heel veel dank!
Hartelijke groet, 

de werkgroep Kerstpakkettenactie 

Er is een prachtig resultaat bereikt. Zo 
kunnen er ook dit jaar vele gezinnen 
worden verrast met goedgevulde 
voedselpakketten. Tevens gaan aan-
dachts- en rouwpakketjes naar hen in 
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BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

€

€

€
€

€

Le SOURIS
ETEN&DRINKEN

4 - GANGEN INCLUSIEF AMUSE 45,00

Amuse
Feestelijk starten, santé!

Plateau de la mer
Combinatie van gravad lachs met tartaar van gamba, salade van Ratatouille 

Boudin St. Jacques
Gebakken coquilles uit de Boulogne-Sur-Mer met bloedworst en saus van Verduzzo

Van het land
Kalfshaas medaillon met duo van savooie kool en zuurkool, jus van gepofte knoflook

Panna cotta
Gekookte room van vanille, chocolade kogel met passievrucht en mango

Bovenstaand menu is uit te breiden met de volgende gangen:
Bisque d’homard 10,00

Romige kreeftensoep, concassé van tomaat, wilde gamba en XO

Canard 10,00
Stoof van gekonfijte eendenbout, paddenstoelen en eendenlevermousse, truffel

Plateau fromages 10,00
Selectie van 5 soorten kazen van Fromagerie Guillaume, garnituur

Begeleid dit fantastische menu met prachtige wijnen:
Om te proosten, Vilarnau Cava Brut Reserva 17,50 per fles
4-gangen wijnarrangement exclusief geselecteerd 22,50

*Uit te breiden met extra gang 

Ratatouille Nuenen - Park 63, 5671GC - nuenen@restaurantratatouille.nl - Tel: 040 202 5037
Ratatouille Heeze - Jan Deckersstraat 43, 5591HP - heeze@restaurantratatouille.nl - Tel: 040 785 8367   

KERSTAVOND, 1E KERSTDAG & 2E KERSTDAG
Bestellen t/m 21 december - enkel afhaal; 10:00 - 12:00 en 13:00 - 15:00

BE YOUR OWN CHEF
In een handomdraai prachtige gerechten op tafel onder begeleiding van professionals!

Kers
t 

met:

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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 

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

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
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Al 64 lichtpuntjes in Dwèrse Winterwandeling 2021

Op naar de 100 lichtpuntjes 
in Nuenen c.a.
Heb jij ‘m al in huis, zo’n Dwèrs lichtpuntje? Ben je al flink aan het knutse-
len met lichtjes en leuke tafereeltjes? Je bevindt je in goed gezelschap, 
want in één week tijd heeft Dwèrs op het ijs al 64 (!) lichtpuntjes uitgege-
ven. Dat wordt straks wandelen door groot Nuenen in een zee van licht-
puntjes. Meedoen kan nog steeds - graag zelfs! De route blijft actief tot en 
met 9 januari en groeit met de dag.

hetijs.nl) en er is al noest geknutseld 
met lijmpistolen, nepsneeuw, takken, 
verf, hout, plexiglas en natuurlijk 
lichtjes, het belangrijkste onderdeel 
van de Dwèrse lichtpuntjes.

Ook Gerwen en Nederwetten
Ook in Gerwen en Nederwetten wordt 
al flink gefröbeld, maar om de route 
nog leuker te maken, roepen we ook 
de inwoners van Nuenen CA op om 
een Dwèrs lichtpuntje te maken. Zo 
kunnen we straks echt een mooie ron-
de wandelen van lichtpuntje naar 
lichtpuntje door ons hele dorp.

Op de kaart
Als je lichtpuntje klaar is, laat ons dan 
weten vanaf welke dag je het licht-

Het idee is simpel: omdat er geen ijs-
baan gerealiseerd kon worden in het 
Park dit jaar, bedacht de organisatie 
van Dwèrs op het ijs een activiteit die 
wél kon. Dat is de Dwèrse Winter-
wandeling, waarbij mensen in MDF-
boxen leuke, verlichte tafereeltjes 
maken en elke avond buiten zetten. 
Als het donker wordt, twinkelen de 
lichtjes en lokken ze wandelaars naar 
zich toe.

We zijn overdonderd door het massa-
le enthousiasme waarmee gerea-
geerd is op de Dwèrse lichtpuntjes. 
Het regende aanmeldingen voor het 
ophalen van een box (die kost 15 
euro, bestellen kan via info@dwersop-

Vi
nd

 all
e D

wèrse 
Lichtpuntjes op Google M

aps:

www.dwersophetijs.nl

Update Stichting    
Connected to Namibia
Deze keer ben ik vervroegd vanuit Namibië naar huis gekomen. Vrijdag, 
een week geleden, heb ik bericht gekregen dat een nieuwe variant van 
het Covid virus, waarschijnlijk via zuidelijk Afrika, zijn intrede heeft ge-
daan in Nederland. 

ten bij andere scholen mits daar vol-
doende water aanwezig is. Ook hier 
ligt, samen met het Ministerie van 
Onderwijs en de gemeenschap, een 
mooie taak om dit verder uit te bou-
wen.

Sieradenatelier extra open 
De opbrengst van de verkoop van 
sieraden kunnen we gebruiken om 
nog meer schooltuinen op te zetten. 
Met deze opzet krijgen de kinderen 
meer gevarieerd eten en leren ze te-
vens hoe groente te verbouwen. Het 
planten van fruitbomen is ook opge-
nomen in het plan.

In verband met de komende feestda-
gen is het sieradenatelier extra open 
op 17, 18, 21, 22 en 23 december van 
14.00 tot 16.00 uur.

Graag wil ik iedereen bedanken voor 
alle donaties die Connected to Nami-
bia dit jaar van u mocht ontvangen, 
inclusief de opbrengst vanwege de 
verkoop van sieraden e.d. 
Namens het bestuur van Connected 
to Namibia wil ik iedereen zinvolle 
kerstdagen en een goed maar vooral 
gezond 2022 toewensen.

Toos Verbruggen
www.connectedtonamibia.nl

IBAN:NL43INGB0005219398

In Namibië was hiervan toen nog 
niets bekend. Wel waren daar maat-
regelen van kracht, zoals handen 
ontsmetten voor ingang van winkels 
en openbare gebouwen en het dra-
gen van een mondkapje. Zelfs alle 
schoolkinderen, van klein naar groot, 
droegen mondkapjes. Ook afstand 
houden was normaal. Wat dat betreft 
gedraagt men zich in Namibië erg 
gedisciplineerd. Maar het thuisfront 
vond het toch beter om vervroegd 
huiswaarts te keren zodat ik 10 da-
gen eerder dan gepland weer voet 
op Nederlandse bodem heb gezet. 

Gelukkig hebben we de officiële 
overdracht aan het Namibisch Minis-
terie van Onderwijs van de multi-
functionele ruimte met keuken en de 
nieuwe speeltuin bij de school Lud-
wigshafen, liggend 10 km. ten noor-
den van Tsumeb, kunnen vieren. 
Deze overdracht was ook een van de 
belangrijkste opdrachten van mijn 
reis. Verder heb ik diverse projecten 
kunnen bezoeken en andere projec-
ten geïdentificeerd zodat we met het 
bestuur op een ander tijdstip ons 
hierover kunnen buigen en daarna 
een beslissing kunnen nemen. 

Op het ogenblik is het in Namibië 
hartje zomer met temperaturen van 
38 graden. De scholen sluiten op 15 
december en daarom hebben we 
niet zoveel aandacht besteed aan de 
schooltuinen. De oogst was groten-
deels al klaar. Maar gelukkig heb ik 
kunnen zien dat het opzetten van 
schooltuinen een prachtige aanvul-
ling is in het schoolprogramma en 
natuurlijk een welkome aanvulling 
voor het middageten bij de scholen. 
We gaan dit initiatief verder promo-

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

Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Arnoldus Vogels 1844-1850
Arnoldus Vogels was tussen 1844 en 1850 burgemeester van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Hij is de tweede, hij volgt Nuenens eerste burgemeester 
Jan van Hoven op, en naar hem is de Vogelsgaarde genoemd.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl
Omdat van hem geen foto bekend is, 
plaatsen we zijn handtekening.

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1969 10.000ste inwoner

‘Toen ons pap mij wilde aangeven bij de burgerlijke stand, werd ‘ie weggestuurd bij 
het Nuenens gemeentehuis. Hij moest later op de dag maar terugkomen.’

Lieske Horseling vertelt lachend deze anekdote over haar vader. Later op die dag, 
eind december 1969, ging hij terug om alsnog melding te maken van de geboorte 
van zijn dochter: de 10.000ste inwoner van de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Op het gemeentehuis hadden ze pa Horseling weggestuurd om snel al-
lerlei feestelijkheden op te zetten en de krant te bellen.

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Word je schoner onder een nieuwe douche?
Wellicht een rare zin maar als je er goed over nadenkt doe je vaker inves-
teringen die in eerste instantie heel zinvol lijken maar als je het nader on-
der de loep neemt misschien niet helemaal.

gevolgen hiervan ook. Denk hierbij 
aan makkelijker in slaap vallen, min-
der draaien omdat je beter ligt, fitter 
aan de dag beginnen, scherper zijn 
met beslissingen te nemen, meer, en 
beter, om kunnen gaan met kritiek of 
tegenslagen etc. 

Wat ik hiermee wil zeggen is dat er 
vaak erg makkelijk geld geïnvesteerd 
wordt in zaken die direct met het oog 
waarneembaar zijn; de zogeheten 
emotionele aankoop. Een aankoop 
die je doet omdat je het mooi vindt 
maar daarnaast ook vaak extra plezier 
oplevert. Je investeert minder makke-
lijk in zaken die niet of lastiger waar-
neembaar zijn maar waar je wel licha-
melijk en zelfs geestelijk voordeel van 
hebt; de zogeheten rationele aan-
koop. Je weet dat je het nodig hebt 
en/of op vooruit gaat maar je zult hier 
gemiddeld langer over nadenken en 
niet zomaar aanschaffen.

Dit geldt bij uitstek ook voor een bed. 
Je gaat naar bed, slaapt de nodige 
uren en je staat de volgende dag ge-
woon weer op om je ding te doen. Je 
vraagt je niet af of de slaap goed is 
geweest of niet, heb je voldoende 
geslapen, ben je fitter opgestaan als 
toen je naar bed ging etc. 
Omdat slaap net zo noodzakelijk is 
als eten en drinken is het erg raad-
zaam om hier wat vaker bij stil te 
staan. Wellicht investeer je dan net 
iets minder in de zaken die we eerder 
genoemd hebben en ga je bewust 
ervaren hoe je eigenlijk slaapt en hoe 
het wellicht beter zou kunnen zodat 
een goede nacht resulteert in een fij-
ne dag. Slaap lekker! 
https://slaapstudiostijn.nl

Ik heb het nu over grotere investerin-
gen in en rondom het huis en niet 
over andere wellicht kleinere investe-
ringen die wel eens als onzinnig erva-
ren worden.

Want heb je je wel eens afgevraagd 
of je schoner wordt onder een nieu-
we douche? Waarschijnlijk niet maar 
zijn de zaken er rondom heen wel 
mooier en/of praktischer zoals meer 
ruimte, makkelijker schoon te maken, 
het zeep onder handbereik etc.
Kook je beter of gezonder in een nieu-
we keuken? Waarschijnlijk ook niet 
maar het ziet er veel fraaier uit, de 
hulpmiddelen om te koken zijn veel 
praktischer, je hebt wellicht meer 
ruimte en het plezier om in de keuken 
te zijn is een stuk groter. 
Rijd je beter in een nieuwe auto? Ook 
dat valt te betwijfelen maar je zult er 
wel meer plezier mee ervaren of min-
der vaak onderhoud nodig hebben 
of je spullen die je altijd al had mee 
willen nemen zijn nu geen probleem 
meer etc.

Slaap je beter in een nieuw bed? De 
kans dat daar een positief antwoord 
op wordt gegeven lijkt, ten opzichten 
van alle voorgaande voorbeelden, 
nog het grootst. Oké, je ziet het niet 
en/of je staat er vaak niet bij stil maar 
een investering in een goed bed is 
vaak direct te voelen en de positieve 

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Koop lokaal,  
steun lokaal
Mocht u nog aan het denken zijn wat 
u als eindejaarsbonus, kerstattentie, 
cadeautje of gewoon als blijk van 
waardering aan uw personeel of uw 
vrijwilligers als dank zou willen ge-
ven, denk dan zeker ook lokaal! 
Geef onze eigen Nuenen Centrum 
cadeaubonnen en steun zo voor de 
volle 100% de lokale ondernemers. 
Zij kunnen uw steun nog steeds heel 
goed gebruiken.
Kijk voor alle info over de cadeau-
bonnen op onze site www.nuenen-
centrum.nl of bel gerust even met de 
centrummanager 06-13 23 33 83.

Namens alle centrumondernemers 
alvast hartelijk dank voor de steun!!

• Deze cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum.

• Deze bon is niet inwisselbaar voor geld. 

• Te besteden bĳ  aangesloten ondernemers in ‘t centrum van Nuenen. 

• Ga voor deelnemers en voorwaarden naar www.nuenencentrum.nl
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

Nuenens hobbycentrum kan terug-
kijken op een geslaagde wintermarkt
Ondanks de mondkapjes en de anderhalve meter afstand, hing er afgelo-
pen zaterdag een gezellige sfeer op het buitenterrein van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats aan het Park in het centrum. De wintermarkt werd 
druk bezocht en velen gingen met een aankoop naar huis. Dit keer geen 
kerstbloemstukjes maar mooie dingen van hout, uiteraard gemaakt in 
het Nuenense hobbycentrum.

Het bestuur bedankt, namens alle 
430 deelnemers van ons Nuenense 
hobbycentrum, allen die even langs-
kwamen voor hun aankoop. Voor 
zichzelf, of als surprise om weg te ge-
ven.
Langskomen kan ook deze week nog 
tijdens de openingsuren, er liggen 
nog een aantal mooie (kerst)dingen 
voor de verkoop.

De sfeer op de wintermarkt was pri-
ma. De houtkorf brandde, er was gra-
tis koffie en glühwein en er waren 
glunderende gezichten. Vooral ook 
van de vrijwilligers die alles in goede 
banen leidden en opnieuw mochten 
vaststellen dat het Nuenense hobby-
centrum er niet alleen is om te hob-
byen maar dat het vooral ook een 
mooie ontmoetingsplek is.

puntje buitenzet. Dat gebeurt elke 
avond van 17.00 tot 22.00u tot en 
met zondag 9 januari. Op een Google 
Map verzamelen we doorlopend de 
locaties waar de lichtpuntjes staan. 
Scan voor de kaart de QR-code bij dit 
artikel. Op het moment van schrijven 
staan er al 13 lichtpuntjes elke avond 
buiten, dus je kunt al lekker wande-
len.

Doe je mee?
Iedereen mag meedoen! Je kunt zelf 
een box in elkaar zetten (onze licht-
puntjes zijn 40x50x35 cm (hxbxd)), of 
de box bij ons ophalen (via info@
dwersophetijs.nl). 
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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.

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

WWW.SBNBOUW.NL

040 - 209 72 41

Actie Varier Peel™ en Kokon™

Gratis 
voetenbank

Meer dan 100 modellen  in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

In small, 

          Deze

Uit voorraad leverbaar

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

RELAXFAUTEUILS
in leder of stof - 
maatwerk

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, di. t/m za. tijdelijk tot 17.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Corona Update:
Kijk voor actuele informatie over 
onze winkel mogelijkheden op 

www.profita.nl

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.html

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

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

TE KOOP: wegens om-
standigheden. Goed on-
derhouden damesfiets. 
Lage instap, veiligheids-
slot, mandje met tas voor-
op. Tel. 040-2816234.

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

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

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

 Nico van Heijst 

 
      

    28 augustus 1957 

    12 december 2016 

    

   Hoe is het daar jongen ? 

 

    Liefs  Ruurd 

 

 

 

                               

             

                                        Boschhoeve 1964 

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

TE KOOP: VOLKSTUIN 
Dungense Kant, Gerwen, 475 
meter. Water en stroom aan-
wezig. Bieden, kosten koper. 
06-21455337 040-2813485 
henricuscuppen@gmail.com

7171
jaar

17 december

Werner Ulrich
*55 jaar kapper*

“Niks moet en    
niksen mag... 

en dat elke dag”
Liefs Hanny, Kim

Evi & Martijn, Timo Jop Sjors
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Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

 
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt 
Als je veel wordt ontnomen 
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt 
Als het leven niet meer jouw leven is 
Dan komt de tijd dat het einde goed is 

 
 

Onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder 
 

–
 

∗ Rotterdam, 8 maart 1929      † Sint-Oedenrode, 6 december 2021 
 

echtgenote van  
Henk van der Velden † 

 
     Carl van der Velden 
     José van der Velden-Hendriks 
 
     Klaartje Peeters-van der Velden 
     Ton Peeters 
      Bernd en Ilse, Lotte 
      Bjorn en Laura 

 
Op uitdrukkelijk verzoek van Henny heeft het afscheid op zaterdag  
11 december 2021 in besloten kring plaatsgevonden.  
Er is daarom uitsluitend gelegenheid tot schriftelijk condoleren via het 
correspondentieadres: Noorderklamp 37, 5673 BH Nuenen.  
Speciale dank aan het personeel van Odendael en huisarts Dr. van Uden. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 19 december 11.00 uur: vie-
ring, vocale omlijsting, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Julia 
Moonen - Kwinten; Janus Moonen; 
Piet Stappers; Nelli en Ronald Eich-
holtz - van Gils; Annie van Doorn - van 
Loon; Josien Vinke - Hassing; Noor 
van der Linden - Beltz; Nelly van der 
Linden; Antoon van der Linden; Fran-
cien van der Linden - Meulendijks en 
kleindochter Kim; Sjef Coolen. 

Mededelingen
In verband met de coronamaatrege-
len kunnen de kerstvieringen na 
17.00 uur ‘s avonds, zoals ze achter op 
Kruiswoord staan, geen doorgang 
vinden. 
De gezinsviering van 17.00 uur wordt 
verplaatst naar 16.00 uur.
Om 21.00 uur zal er vanuit de Cle-
menskerk een dienst worden ge-
streamd. Deze dienst is te volgen 
door in te loggen op de website van 
de parochie en mogelijk ook te zien 
via de Lokale Omroep Nuenen. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 december 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastoraal werker R. 
van Eck. 

Misintenties: 
Henk Leenen; Christ van Cuijck en Lia 
van Cuijck - van Rooij; Pieter van Rooij 
en Marietje van Rooij - van Lith. 

Mededelingen
Volgende week zondag zal er na de 
mis van 11.00 uur achter in de kerk 
een kraam staan met Guatemala-arti-
kelen. De opbrengst daarvan gaat 
naar het jongerenproject in Tucurù. 

In verband met de coronamaatrege-
len kunnen de kerstvieringen na 
17.00 uur ‘s avonds, zoals ze achter op 
Kruiswoord staan, geen doorgang 
vinden. 
De gezinsviering van 17.00 uur wordt 
verplaatst naar 16.00 uur.
Om 21.00 uur zal er vanuit de Cle-
menskerk een dienst worden ge-
streamd. Deze dienst is te volgen 
door in te loggen op de website van 
de parochie en mogelijk ook te zien 
via de Lokale Omroep Nuenen. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 december 09.30 uur: vie-
ring, piano en orgelspel, voorganger 
pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties:
Ans Kuipers-van Perlo.

Mededelingen
In verband met de coronamaatrege-
len kunnen de kerstvieringen na 
17.00 uur ‘s avonds, zoals ze achter op 
Kruiswoord staan, geen doorgang 
vinden. 
De gezinsviering van 17.00 uur wordt 
verplaatst naar 16.00 uur.
Om 21.00 uur zal er vanuit de Cle-
menskerk een dienst worden ge-
streamd. Deze dienst is te volgen door 
in te loggen op de site van de parochie 
en mogelijk ook te zien via de LON. 

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

Op de 4e Adventszondag - 19 decem-
ber a.s. - is ds. Marlies Schulz onze 
voorganger. Voor de kinderen gaan 
we verder met het (online) Advents-
project. Er wordt een collecte voor 
het Educatiefonds Vluchtelingen 
Nuenen gehouden. U wordt ge-
vraagd om bij het binnenkomen en 
vertrekken een mondkapje te dra-
gen. 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-nue-
nen.nl/verbinding en klik dan op de 
link voor de uitzending. Ook voor 
deze dienst wordt u van harte uitge-
nodigd.

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 16 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Eusebius, bisschop 
en martelaar; gedachtenis van de Ad-
vent.
Vrijdag 17 december. Quatertemper-
dag in de Advent. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 18 december. Quatertem-
perdag in de Advent. 09.00 uur H. 
Mis. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 19 december. Vierde zondag 
van de Advent. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 20 december. 18.30 uur H. 
Mis van de Advent. 
Dinsdag 21 december. 18.30 uur H. 
Mis, H. Thomas, apostel; gedachtenis 
van de Advent.
Woensdag 22 december. 07.15 uur H. 
Mis van de Advent.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

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

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur Sieraden met een 

Missie verkoop. Ingang poort 
Kersenbogerd Nederwetten. (extra open 

op 17, 18, 21, 22 en 23 december)

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 1 februari ‘22
Inzenden van een gedicht
Cultuur Overdag Nuenen: 

gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’
gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

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

Café Ons Dorp

Matthäus Passion Gerwen
Op maandagavond 11 april 2022 kunt u kennismaken met de Matthäus 
Passion in de Clemenskerk in Gerwen. Op deze avond klinken in ruim 1,5 
uur alle koorwerken en twee aria’s uit de Matthäus Passion. Echte hoogte-
punten! Voor koor en orkest (samen 130 musici) is het de laatste ‘training’ 
voor de integrale uitvoering die twee dagen later in Oirschot plaatsvindt. 
U hoort ook de aanwijzingen van dirigent Cees Wouters.

raad en de dood van Jezus wordt die 
avond verteld. In de integrale uitvoe-
ring wordt dit gezongen door de 
evangelist. De dirigent vertelt iets 
meer over de achtergronden van de 
Matthäus Passion. De avond heeft 
een ongedwongen karakter.

Tickets:
 Prijzen: € 15,00 inclusief programma-
boekje. Kinderen t/m 16 jaar betalen 
€ 5,00.

Kaartverkoop:
Online via de wesite:
www.matthauspassionoirschot.nl
Rechtstreeks bij:
- De Drie Gebroeders, Heuvel 1, 5674 
RR Gerwen, tel. 040-2906644
- Bruna, Parkstraat 13, 5671 GD Nue-
nen, tel. 040-2831290

Datum: maandag 11 april 2022.
Locatie: Nieuwe Sint-Clemenskerk, 
Heuvel 17, 5674 RR Gerwen.
Tijden: 20.00 uur tot 21.45 uur. (geen 
pauze)

Uitvoerenden: Kempenkoor en barok-
orkest La Sorpresa onder leiding van 
Cees Wouters.
Solisten: Rianne Wilbers (sopraan) en 
Jan Van Elsacker (tenor, verteller).
Het bekende verhaal over het ver-

AutoMaatje tijdens de feestdagen
In de periode 24 dec. t/m 4 jan. is het niet mogelijk om ritten aan te vragen. 
Wilt u in deze periode gebruik maken van AutoMaatje? Laat het ons op tijd 
weten! Aanvragen van ritten t/m 4 jan.: uiterlijk 23 dec. vóór 13.30 uur.

Heeft u ons echt nodig?
Bij dringende vragen of annuleringen 
kunt u de voicemail inspreken via 040-
711 44 62 (op werkdagen na 14.00 
uur) of een bericht sturen via email 
aan info@automaatjenuenen.nl.

Vanaf maandag 3 januari kunt u weer 
iedere werkdag ritten aanvragen.
www.automaatjenuenen.nl / info@
automaatjenuenen.nl / 040 711 44 62. 

Namens alle vrijwilligers van Auto-
Maatje Nuenen wensen we u fijne 
feestdagen en een goed 2022!

Verloren oorclip
Deze gouden oorclip ben ik verloren 
omgeving gemeentehuis. Tegen be-
loning terug te bezorgen bij Marian 
Splinter( 040-2832451).
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Xavi-Dean:      
nieuwe inwoner in Lieshout
Geboren te Lieshout op 30 november Xavi-Dean. De trotse ouders zijn 
Julien en Kiki.

Xavi-Dean welkom in de gemeente 
Laarbeek.
Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 

dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Paarse Vrijdag in groep 8  
op De Crijnsschool
Paarse vrijdag is dé grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Allian-
ce). Door elk jaar op de tweede vrijdag in december scholen te stimuleren 
om die dag paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en gender-
diversiteit als norm.

taal of rekenen, andere talenten zijn 
net zo belangrijk. Hetzelfde geldt 
voor genderdiversiteit: iedereen is 
gelijk en mag zijn zoals men zich 
goed voelt. We kunnen kinderen dat 
niet jong genoeg leren. 
Kortom: Paars stond ons goed op De 
Crijns!

Op De Crijnsschool vinden wij dat 
een belangrijke boodschap waar we 
graag aan bijdragen door hier met 
groep 8 aandacht aan te besteden. In 
de week voorafgaand aan vrijdag 10 
december hingen er voor alle ramen 
al postertjes met de boodschap 
‘Paars staat jou goed’. Sommige kin-
deren kwamen daardoor al met vra-
gen over waarom die posters daar 
hingen, zo kon ook in lagere groepen 
al een klein beetje bewustwording 
gecreëerd worden. Veel kinderen en 
leerkrachten kwamen ’s morgens op 
school in paarse kleding of met een 
regenboog op hun wangen, leuk om 
te zien dat het vooraf dus al leefde. In 
groep 8 stond ’s middags een uitge-
breide les op het programma waarin 
de leerlingen meer leerden over gen-
derdiversiteit.

Iedereen mag zijn wat goed voelt
De Crijns is er trots op dat we door te 
werken met Meervoudige Intelligen-
tie de kinderen leren dat iedereen 
knap is. Het is niet belangrijker of be-
ter wanneer je toevallig goed bent in 
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Oplossingen wk 49
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

A R T I E S T

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

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

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

R A G R A R I S C H L

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 4 7
4 1 8 9

5 8 2
9 8 5 2

6 7 3 9
1 9 3

7 2 9 1
3 2 4

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

Horizontaal: 1 rangtelwoord 6 cocktail met rum 12 fl akkerende vlam 13 foefje 15 sierlijk 
18 liefhebber 20 vrucht 21 Rijksvoorlichtingsdienst (afk.) 23 klapje 24 verbond 26 voedingsstof 
28 putje bij het golfen 29 muze v.h. minnedicht 31 nagelaten krijgen 33 hoofddeksel 
34 Algemene Inspectiedienst 36 Ned. eiland 38 pl. in Zwitserland 41 schildergerei 
43 room bevattend 45 verdragsorganisatie 47 heks 49 Ned. rivier 51 pl. in Frankrijk 
52 beroep 55 zitvak 58 vergiffenis 59 koortsachtig spreken 60 tempel 61 gokker.

Verticaal: 2 treurdicht 3 spinsel 4 eentonig 5 metaal 7 atmosfeer 8 land in Azië 9 houterig meisje 
10 oplosmiddel 11 theatershow 14 uitbouw 16 streep 17 drietal 18 groet 19 nachtvogel 
22 vorige week (afk.) 25 mannetjeseend 26 wondvocht 27 langzaam 28 nu 30 beursterm 
32 waterdier 35 geschrift 36 Russisch rijtuig 37 Engelse titel 38 dwarsbalk 39 strandmeer 
40 schaakstuk 42 dwaas 44 pers. vnw. 46 voorzetsel 48 vaartuig 50 rij 53 verdwenen 
54 wiel 56 bevroren dauw 57 schel.

BINDEN
BLITS
GEDWONGEN
GELAAT
GENEN
GODIN
GRENSWACHT
HORDE
JAMMERZANG
KAMPONG
KETTER
KWARTET
LAMPJE
LICHT
MANIE
MESTVAALT
MIDDELS
MUZIEK
NESTEL
NIHIL
NITRIET
OVERLAPPEN
PRAIRIE
PRUIM
VAKGEHEIM
VREUGDE
WEINIG
WOEDE
WOKKEN

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

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

Winnaar: week 48, Mw. H. van Bree, Nuenen.

Kerst 2021
Na een jaar van afwezigheid hebben Café Ons Dorp en 
The Yellow Rabbit samen weer een kerstboom geplaatst 
in het centrum van Nuenen.
Raaijmakers Hoeve verdient hierbij een vermelding, om-
dat Martin via een ‘mooi prijsje’ als (gedeeltelijk) sponsor 
genoemd mag worden.
“Gelukkig zit er een tijdschakelaar op de lampjes, wan-
neer deze alleen zouden branden als beide zaken open 
zijn, zou het om 17.00 uur al gedaan zijn”, grapt Martijn 
bij het versieren van de fraaie boom!
Fijn dat jullie -ondanks alle beperkingen- licht brengen 
in Nuenen tijdens donkere dagen!

Foto: Frank van Welie

Ontdek ouderdomskwalen bij 
uw hond/kat voor het te laat is!
Vaak horen we van eigenaren met een senior dier ‘dat hoort er bij, hij 
wordt al oud’. Dit klopt deels: ouderdom bij uw huisdier komt inderdaad 
met gebreken. Gelukkig kunnen we de hiermee samengaande pijn en on-
gemakken verminderen. Maar liever nog zijn we deze klachten voor.

blemen, bulten, een slecht gebit, ar-
trose en een hoge bloeddruk. 
Verder is er alle ruimte om uw vragen 
te bespreken, wij plannen een dubbel 
consult voor u in. Bij veel problemen 
kunt u met leefstijladvies, de juiste 
voeding en soms ook medicatie al 
veel oplossen. Wij gunnen ook uw se-
nior zo graag een mooie oude dag!

Voor informatie en het inplannen van 
een afspraak kunt u ons bereiken via 
040-2831868 of zelf online uw af-
spraak plannen via de site. Dit kan 
voor katten vanaf 9 jaar en honden 
vanaf 7 jaar. 
www.dierenklinieknuenen.nl/
afspraak-maken

Wij zien u graag in onze praktijk.
Team Dierenkliniek Nuenen 

Het is maand-van-de-senior in onze 
kliniek en we bieden een senioren-
check aan tegen een sterk geredu-
ceerd tarief. Deze seniorencheck be-
staat uit een uitgebreid lichamelijk 
onderzoek en daarnaast voeren we 
bloed- en urineonderzoek uit. De 
grootste risico’s waar we naar kijken 
zijn nierproblemen, schildklierpro-

Seniorencheck

* Hond
** Kat Geldig t/m 31-01-2022

t.w.v. €172,15* / €222,33**

Muziek     
in de Cathrien  
met O Magnum  
Mysterium
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. 
Ruud Huijbregts sluit het concertjaar 
af met een kerstuitvoering van wer-
ken van de Franse componisten 
Saint-Saëns en Poulenc. Dit vindt 
plaats in de St. Catharinakerk Eindho-
ven op zaterdag 18 december om 
15.00 uur.

Van de vier kerstmotetten van Pou-
lenc is het eerste het meest plechti-
ge, het meest angstaanjagende en 
bij uitstek het meest populair sinds 
ze in 1952 werden gepubliceerd. 
Poulencs verloren geloof werd op be-
roemde wijze opnieuw aangewak-
kerd na de dood van zijn vriend Pier-
re-Octave Ferroud in 1936. Met zijn 
suggestieve wendingen van donkere 
harmonie, kunnen maar weinig wer-
ken het verontrustende O Magnum 
Mysterium evenaren in de pure diep-
te van het geloof van een componist.

Saint-Saëns componeerde zijn Orato-
rio de Noël in 1858 op drieëntwintig-
jarige leeftijd. Hij was werkzaam als 
organist in de beroemde kerk Made-
leine in Parijs. Het werk werd in veer-
tien dagen voltooid en beleefde haar 
première met Kerstmis 1858.

Voor dit concert gelden de volgende 
regels: geldige QR-code, 1,5m af-
stand in de kerkbanken, mondkap-
jesplicht bij beweging in de kerk. Re-
serveren gewenst via de website (htt-
ps://www.muziekindecathrien.nl). Er 
is voldoende ruimte in de kerk om 
het publiek op een veilige manier te 
kunnen ontvangen.
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Tarieven waterschapsbelasting 2022

bedoeld voor droge voeten en vol-
doende water. Zuiveringsheffing is de 
belasting die geheven wordt om af-
valwater te zuiveren. De opbreng-
sten, dus inkomen voor het water-
schap, gaan met 4,9% omhoog. Dit 
betekent voor een meerpersoons-
huishouden met een huurwoning 
een tarief van € 207 per jaar (stijging 
van € 9). Voor meerpersoonshuishou-
dens met een eigen woning (met 
WOZ-waarde van € 350.000) wordt dit 
bijvoorbeeld € 275 (stijging van € 8). 
Voor agrarische bedrijven met een 
meerpersoonshuishouden in een wo-
ning van € 350.000 met opstallen ter 
waarde van € 250.000 en een omvang 
van 25 hectare wordt het tarief € 1986 
(stijging van € 56). De totale begro-
ting van het waterschap voor 2022 
bedraagt € 128,1 mln.

Opbouw tarieven
De belastingopbrengsten bestaan uit 
de watersysteemheffing en de zuive-
ringsheffing. Watersysteemheffing is 

Cheque 'ALS het licht uit gaat' 
overhandigd aan Jan Zuring
De vijfde editie van 'ALS het licht uit gaat' op 16 oktober j.l. is in meerdere op-
zichten een succes geworden en waar met veel trots op teruggekeken wordt. 
Met dank aan alle fietsers, sponsoren, donateurs en vrijwilligers is symbolisch 
een cheque ter waarde van € 9.586,38 overhandigd aan Jan Zuring, ons boeg-
beeld en zelf ALS patiënt. Het bijeengebrachte geld komt ten goede aan on-
derzoeksprojecten van ALS.

Nieuws van Fietsmaatjes-Nuenen 
Eindelijk is het zover! Na enige malen te zijn uitgesteld, de overdracht van 
een cheque ter ondersteuning van het initiatief Fietsmaatjes-Nuenen 
door de verzekeringsmaatschappij NH 1816. Een cheque ter waarde van 
€ 2000,- werd op 1 december overhandigd door Hans Waterschoot, eige-
naar van Hans Waterschoot Assurantiën te Nuenen, aan de Voorzitter van 
Fietsmaatjes-Nuenen, Jan Zwaan.

Hierbij de gegevens: 
Fietsmaatjes-Nuenen
info@fietsmaatjesnuenen.nl
Tel.: 06 22776596
www.fietsmaatjesnuenen.nl

Door deze financiële input is Fiets-
maatjes-Nuenen in staat om de ope-
rationele kosten en onderhoud be-
treffende de huidige drie fietsen te 
bekostigen. Tevens zal een deel van 
dit bedrag worden toegevoegd aan 
het budget ten behoeve van de aan-
schaf van een vierde fiets in 2022. 
Door de snelle toename van aanmel-
dingen van Gasten dit jaar zal het niet 
lang meer duren alvorens over te 
gaan tot deze investering. Om aan de 
oplopende aantal ritten met deze 
groter wordende groep Gasten te 
kunnen blijven voldoen, zal Fiets-
maatjes- Nuenen ook initiatieven 
moeten ontplooien om het aantal 
vrijwilligers op peil te brengen. 

Dus wanneer jij jezelf aangesproken 
voelt om als vrijwilliger binnen de 
Stichting actief te zijn, graag contact 
opnemen metFietsmaatjes-Nuenen.

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 19 december
EMK 6 - Nederwetten 2  .................11.00
Nederwetten 3 - RKGSV 3  ............10.00

Zwemmers Z&PV Nuenen behalen 
zwemvaardigheidsdiploma’s
Afgelopen zaterdag mochten de zwemmers van Z&PV Nuenen ondanks 
de coronamaatregelen toch diplomazwemmen. Zonder dat ze de laatste 
weken nog konden oefenen, stonden ze er zaterdag toch: klaar om te la-
ten zien wat ze kunnen. 

len, kunnen zij nu nog veel meer di-
ploma’s gaan verdienen met stic-
kerzwemmen. Hierbij volgen zij in 
korte blokken lessen in bijvoor-
beeld snorkelen, waterpolo, survi-
val en wereldzwemslagen. Van har-
te gefeliciteerd voor al deze zwem-
mers. Volgende week staat het di-
plomazwemmen voor diploma C en 
zwemvaardigheid 1 op het pro-
gramma. Op naar nog meer succes.

En wat deden ze het goed! Alsof er 
niks aan de hand was, lieten de kin-
deren zien wat ze in huis hadden. 
Wiebe, Shane, Bernice en Pim 
mochten aan het eind van de och-
tend dan ook hun zwemvaardig-
heid 2 diploma in ontvangst nemen 
en Nina, Nick, Freek en Birte maak-
ten hun verzameling van zwem-
vaardigheidsdiploma’s compleet 
met zwemvaardigheid 3. Als zij wil-

Op naar meer succes

RKSV Nuenen 100 jaar deel 6a 1973 - 1978 

Een eigen paviljoen     
en kleedlokalen     
Nuenen groeit in ledental
Het seizoen ’72-’73 brengt de nodige vernieuwingen: voortaan moeten de 
leden zelf hun shirt aanschaffen (voorheen rekening vereniging) en wordt 
de contributie voortaan via bank of giro geïnd. Hierdoor kan zelfs, eerder 
dan verwacht, een geluidsinstallatie worden aangeschaft en in de kantine 
staat ook al een TV! Maar het sportpark heeft nog steeds geen eigen naam, 
dus wordt er een wedstrijd uitgeschreven. Op 1 januari 1973 is de eerste 
Nieuwjaarsreceptie in de eigen sfeervolle kantine; een druk bezochte acti-
viteit. Het trainingsveld krijgt niet alleen nieuwe verlichting, maar ook twee 
verplaatsbare doelen. Ook is er de oprichting van de veteranenafdeling te 
melden als nieuwtje. Voor verdere ‘vernieuwing’ zorgt ook Nuenen 3. Het 
speelt met rugnummers, maar niet de gebruikelijke. Nummers als 59.71 en 
83 staan er op de shirts. Ze winnen slechts 1 wedstrijd en degraderen. 

tie leverden voor het doel: ‘een jeugd-
opleiding met gediplomeerde trai-
ners’. Het sportpark werd uitgebreid 
met nog eens twee velden. De nieu-
we aanpak van het sportpark leidde 
tot een vaste sproeiinstallatie op de 
vijf velden en verplaatsbare dug-outs 
op het hoofdveld. De komst van veel, 
vooral jeugdleden, zorgde ervoor dat 
er een nieuwe bestuursvorm kwam: 
het hoofdbestuur ging leiding geven 
aan drie werkgroepen: senioren, 
jeugd en mini-sport. Deze laatste ca-
tegorie was het snelst groeiend. 
Erevoorzitter Mies van Bakel overlijdt 
op 21 augustus 1975, een man waar 
heel ‘Nuenen’ trots op was en op wie 
men altijd een beroep kon doen was 
heengegaan. Sportieve successen 
blijven helaas uit en ook bestuurlijk 
gaat men weer door een diep dal. 
Door coördinator Jan Schoenmaker 
wordt dit weer vlot getrokken. Piet 
de Greef speelt zijn 500e wedstrijd 
voor Nuenen. Het clubblad gaat 
voortaan als ‘Groen-Witje’ door het le-
ven. In het seizoen `77-`78 lijkt Nue-
nen 1 op de titel af te gaan maar een 
beslissingswedstrijd moet de kam-
pioen naar voren brengen. Na verleg-
ging werd deze wedstrijd verloren 
van RKVVO. 

Wordt vervolgd

Nuenen 1 wordt 2e in de competitie 
achter ‘Budel’. Benzinedistributie teis-
tert het seizoen `73-`74: op autoloze 
zondagen moet er op de fiets naar uit-
wedstrijden worden gereisd. Dit heeft 
gelukkig geen invloed op de presta-
ties. Nuenen 2 wordt kampioen en 
Nuenen 1 komt slechts 2 punten te-
kort voor het spelen van promotie-
wedstrijden. Nuenen 3 is weer over-
gegaan tot het dragen van normale 
shirts, last extra trainingen in en wordt 
met tomeloze inzet glorieus kam-
pioen. Tinus Coolen is de prijswinnaar 
met zijn inzending ‘de Luistruik’ als 
naam voor het sportpark. Op 1 sep-
tember 1973 opent burgemeester Jhr. 
J. Smits van Ooijen het sportpark en 
onthult Paul Vos - als jongste lid van 
de vereniging en zoon van de jeugd-
secretaris Gerard Vos - de fraaie pla-
quette op het paviljoen. De kleedloka-
len zijn inmiddels ook gereed en tus-
sen kantine en kleedlokalen wordt 
een bestuurskamer gebouwd. 
In de voorbereiding van seizoen`73-`74 
speelt Nuenen 1 tegen PSV, wat de 
penningmeester een hele prettige 
dag opleverde. In de competitie ging 
het minder en Nuenen 1 degradeer-
de, dat overkwam ook Nuenen 3. De 
‘club van 100’ werd opgericht en al 
snel waren er 50 leden die een dona-

Goud en Brons 
voor Nuenenaar  
Gerben Bruijstens 
op het wereld-
kampioenschap 
badminton voor 
veteranen
In het Spaanse Huelva werden van 
28-11 t/m 4-12 2021de wereldkampi-
oenschappen Badminton gehouden. 
Op het onderdeel gemengd dubbel 
45+ werd Gerben wereldkampioen 
samen met zijn partner Georgy van 
Soerland-Trouerbach. Georgy is de 
vrouw van de bekende Nuenense 
badmintonner Joris van Soerland.

In het onderdeel herendubbel 45+ 
behaalde Gerben een derde plaats 
samen met zijn partner Stan de Lan-
ge. Gerben die lid is van Badminton 
Club Eindhoven heeft echter zijn eer-
ste badminton schreden gezet bij BC 
Nuenen de club die toen onder het 
voorzitterschap van oprichter Chris 
Kuijten grote successen boekte, zoals 
vijf keer landskampioen voor club 
teams en vele talenten tot internatio-
naal niveau heeft gebracht waaron-
der deelname aan de olympische 
spelen.

Momenteel is Chris voorzitter van 
Badminton Club Eindhoven.

Toch nog een kerstboom in de Bogerd

Lambertus Concerten presenteert: 

Kerstconcert   
met Phileutonia
Op zondagmiddag 19 december 
geeft K.S.H. Phileutonia een kerst-
concert in de Bethlehemkerk, Sper-
werstraat 2 in Helmond. Tijd: 15.00 - 
16.00 uur. I.v.m. de coronaregels is dit 
concert alleen voor enkele genodig-
den, maar voor alle anderen is het via 
livestream toegankelijk.
Een spetterend en afwisselend pro-
gramma van bekende en minder be-
kende kerststukken gespeeld door 
het harmonieorkest van K.S.H. Phileu-
tonia. Daar wordt u op getrakteerd als 
u via livestream gaat luisteren naar 
het kerstconcert op 19 december.
Voor veel mensen gaan de feestda-
gen over gezelligheid en verbonden-
heid met vrienden en familie. En dat is 
een gedachte die zeer van toepassing 
is bij K.S.H. Phileutonia. Verbonden-
heid tussen jong en oud, het gevoel 
van een warm samenzijn en gezellig-
heid en verbondenheid met muziek. 
Dit komt ook goed naar voren in het 
kerstconcert. Zing gezellig mee met 
de vrolijke deuntjes van bekende 
kerstliederen en laat u verrassen door 
de mooie klanken van Phileutonia! 
Een sfeervolle muzikale
opmaat naar de kerstdagen. De 
livestream kunt u volgen via de link op 
de homepage van Lambertus Concer-
ten. Lambertus Concerten wenst u, 
samen met Phileutonia, veel kijk- en 
luistergenot.

Waterschap De Dommel moet extra inzet plegen om het watersysteem 
aan te passen aan de klimaatextremen. De prijsstijgingen van grondstof-
fen, elektra en arbeidskrachten brengen ook extra kosten met zich mee. 
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in november besloten 
om de belastingopbrengsten, het inkomen voor het waterschap, met 
4,9% te laten stijgen. Zo kan het waterschap blijven zorgen voor droge 
voeten, schoon en voldoende water in zijn werkgebied. Waterschap De 
Dommel blijft één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Doelen De Dommel
Het waterschap ervaart de verande-
ring in het klimaat, deze verandert 
dagelijks. Het maakt het watersys-
teem van Midden-Brabant kwetsbaar. 
Naast het steeds extremere weer 
neemt de vraag naar ruimte toe en 
wordt steeds meer (grond)water ver-
bruikt. Bovendien is ons water, on-
danks alle inspanningen, nog steeds 
niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er 
ook andere uitdagingen in de leefom-
geving. Denk aan natuurherstel, de 
energie- en landbouwtransitie en de 
woningbouwopgave. Het watersys-
teem speelt een cruciale rol in ál deze 
uitdagingen. Vincent Lokin, bestuur-
der verantwoordelijk voor financiën, 
over de doelen: “In 2050 willen we 
een leefomgeving die klaar is voor de 
toekomst en een watersysteem dat 
daarbij past. Dat laatste wil zeggen; 
een waterhuishouding die robuust, 
flexibel en in balans is met alle belan-
gen in de omgeving én zorgt voor 
een goede waterkwaliteit.”
Het waterschap voert een duurzaam 
financieel beleid op lange termijn en 
wil op korte termijn flexibel blijven. 
De belangrijkste redenen daarvoor 
zijn de steeds snellere klimaatveran-
deringen en de onzekere gevolgen 
van de Covid pandemie.
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NUENEN VOOR ELKAAR

Verschillende organisaties werken samen om jou 
te helpen!  Wij ondersteunen je om weer grip te 
krijgen op jouw geldzaken!

- Overzicht creëren
- Een financiële bijdrage
- Een betalingsregeling treffen

Heb je een vraag, heb je hulp nodig of ben je 
op zoek naar een luisterend oor neem dan 
contact op met LEV Nuenen, via 040-2831675 
of via teamnuenen@levgroep.nl
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Deelnemer 
Centrum
Cadeaubon
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Steun uw lokale 
ondernemers! 
Koop de 
Nuenen Centrum 
Cadeaubon

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

Voor een goede ouderwetse service 
en persoonlijke aandacht.

Wij wensen u een heel gezellige decembermaand!

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

KOOPZONDAG 19 DECEMBER
GEOPEND 12.00 - 17.00 UUR

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

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

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

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI
€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

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

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