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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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Vaccinatie-
capaciteit in 
Brabant-Zuidoost; 
versnellen kan 
alleen samen
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Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekkrant 
voor meer informatie.

BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

‘Kindje wiegen’..... 
inmiddels is het 
een begrip 
geworden

Andere 
kijk…

Deze 
week 
als 
bij-
lage

Denk aan onze 
bezorger(s)
De bezorgers van Rond de Linde ko-
men deze maand aan de deur met 
een kalender 2022 van Rond de Lin-
de en wensen u daarbij fijne feestda-
gen en een voorspoedig 2022.

Rond de Linde wordt gratis bezorgd 
en wenst u een gebaar van dank te 
maken naar de bezorger dan kan dat 
in de vorm van een vrijblijvende gift.

Het team van
Rond de Linde 
& Drukkerij 
Messerschmidt
wenst u fijne 
feestdagen 
en een 
voorspoedig 
2022

Herdenkingsboom 2021  
Nederwetten geplant
Vorige week vrijdag is op het plein voor de kerk in Nederwetten de her-
denkingsboom 2021 geplant. De boom, een Ginkgo biloba ofwel Japanse 
notenboom, is geplant ter ere van 200 jaar Nederwetten samen met Nue-
nen-Gerwen en 125 jaar Lambertuskerk. De boom is dus nog net in het 
voor Nederwetten historische jaar 2021 geplant. Op een later tijdstip zal 
er een o�  cieel tintje aan de boomplanting worden gegeven. Het is de be-
doeling dat er dan ook een informatiebord wordt bijgeplaatst. 

is. Per 1 januari 1821 is Nederwetten 
samengevoegd met Nuenen-Ger-
wen. Nuenen en Gerwen vormen van 
oudsher één gemeente of heerlijk-
heid. Op 4 december 1300 is dat offi-

200 jaar Nederwetten samen met 
Nuenen-Gerwen
Op 1 januari 2021 was het 200 jaar ge-
leden dat de huidige gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten een feit 

De voor Nederwetten historische herdenkingsboom 2021 wordt geplant op het plein 
voor de Lambertuskerk. Foto: Roland van Pareren

Kerstslinger bij nacht
Door Janneke Mes

Al de hele maand zijn enkele planeten goed te zien in de avonduren, vlak na-
dat de zon onder is gegaan. Planeten die op een rij staan vanaf de aarde ge-
zien; Venus, Saturnus en Jupiter. De felle planeet Jupiter hoger aan de hemel in 
het zuiden, Venus laag in het zuidwesten en het zwakkere Saturnus er tussen-
in. En daartussen beweegt de maan elke avond. 
En bijzonder; rond de kerstperiode vormen de planeten in de nacht zelfs een 
hele rij met nog drie andere planeten. Ze staan in hetzelfde gebied van de he-
mel. Het gaat dan om de planeten Uranus en Neptunus hoger aan de hemel en 
Mercurius tegen Venus aan, laag aan de hemel. 
Dus blijf lekker lang wakker, hoop op een wolkeloze nacht, zoek een hoge plek 
met vrij uitzicht, neem je telescoop of verrekijker en geniet van de parade van 
planeten in de nachtelijke hemel.

cieel vastgelegd in de zogenaamde 
uitgiftebrief van Hertog Jan II van Bra-
bant. Nederwetten is van oorsprong 
een zelfstandige gemeente of heer-
lijkheid. Bij Keizerlijk Decreet van 14 
mei 1810 is Nederwetten met de 
heerlijkheid Eckart tot één gemeente 
verenigd. De gemeente Nederwet-
ten-Eckart heeft elf jaar bestaan, tot 1 
januari 1821. Bij Koninklijk Besluit van 
17 augustus 1819 is Nederwetten per 
1 januari 1821 gecombineerd met de 
gemeente NuenenGerwen en aldus 
ontstaat de gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten, afgekort tot de 
gemeente Nuenen c.a. (cum annexis). 

125 jaar Lambertuskerk
De huidige Lambertuskerk aan de 
Hoekstraat is gebouwd in 1896 als 
vervanging van de 450-jarige kerk 
aan de Dommel tegenover de Kerk-
hoeve. Dat is dit jaar dus 125 jaar ge-
leden. Het mag een prestatie van for-
maat genoemd worden om met de 
middelen en de mogelijkheden van 
die tijd deze mooie kerk te bouwen. 
Pastoor Petrus van Hoeck heeft het 
initiatief tot de bouw van de kerk ge-
nomen en heeft een zeer grote in-
vloed op het uiteindelijke resultaat. 
Zijn opvolger Josephus van Eijl zorgt 
voor de verfraaiing aan de binnenzij-
de van de kerk met beelden en glas-
in-loodramen. Sinds 2000 is de Lam-
bertuskerk in Nederwetten een 
Rijksmonument. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed motiveert dat 
als volgt: “Het object is van belang als 
bijzondere uitdrukking van een gees-
telijke ontwikkeling; heeft een bij-
zonder belang voor het oeuvre van 
de architect Corbey en is van bijzon-
dere betekenis voor het aanzien van 
het dorp.”

voorspoedig 
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

Op 24 en 31 december is de milieustraat tot 
15.30 uur open. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

Meld vuurwerk(overlast) 
bij de politie
Wordt er vuurwerk bij u 
in de buurt afgestoken of 
vermoedt u dat iemand 
in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Bel 
dan de politie: 0900-
8844. Dit kan ook ano-
niem via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000.

Meld vernielingen
Ziet u dat iemand schade 
veroorzaakt door het 
afsteken van vuurwerk 
of ziet u vernielingen in 
uw omgeving? Meld dit 
dan via 112. Als de daders al weg zijn, kunt u de vernielin-
gen melden door te bellen met de politie: 0900-8844.

Welke maatregelen neemt de gemeente?
In onze gemeente worden jaarlijks fysieke maatregelen 
getro� en om schade en vernielingen van zwaar vuurwerk 
te voorkomen:

• We sluiten de ondergrondse afvalcontainers.
• In de weken voor de jaarwisseling worden afvalbakken 

voorzien van een afdichtingsklep of ze worden verwij-
derd. Dat geldt ook voor alle andere containers die we 
in Nuenen hebben, denk aan textiel en papier.

• Verwijdering van de klep of terugplaatsing van de af-
valbakken vindt begin januari 2022 plaats.

Wat kunt u als inwoner doen?
Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook 
helpen om de schade te beperken:

• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is.
• Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier wor-

den afgevoerd.
• Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te be-
perken:

• Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, 
denk aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets 
etc.

• Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de 
jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het 
bereik van anderen.

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 ko-
men voor de tegemoetko-
ming is ook de hoogte van 
uw inkomen van belang. 
Uw inkomen mag niet ho-
ger zijn dan 130% van het 
sociaal 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 www.
nuenen.nl/compensatie-eigen-risico-zorgverzekerings-
wet worden gedownload.

RES 1.0 VASTGESTELD
Nuenen gaat samen met de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) aan de slag met de energietransitie. De ambities 
rondom de opwek van duurzame energie, energiebespa-
ring en warmte zijn vastgelegd in de eerste Regionale 
Energie Strategie (RES) voor de Metropoolregio Eindhoven. 
Deze is donderdag 16 december 2021 door de Nuenense 
gemeenteraad vastgesteld. Benieuwd naar de RES 1.0? 
Lees meer op www.nuenen.nl/duurzaamheid en www.
energieregiomre.nl

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 verkou-
den bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.

AFVAL
Milieustraat
De milieustraat is op 24 december en 31 december tot 
15.30 uur open. Ook verzoeken wij u tijdens de kerstdagen 
en oud en nieuw dringend geen gebruik te maken van de 
gratis brenghoek. 

Sluiten container en afvalbakken 
Rond oudjaar worden de meeste (gele) afvalbakken ge-
sloten of weggehaald. De ondergrondse containers en 
bovengrondse (textiel) worden ook afgesloten. 

Glascontainer
Rond deze dagen wordt er veel glas naar de ondergrond-
se containers gebracht. Daardoor zit de container eerder 
vol. Plaats geen glas erbij, wacht liever een weekje .

TAXBUS
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus 
aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in 
de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klan-
ten vervoerd. Vaste ritten op feestdagen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit willen ma-
ken, dienen dit apart door te geven. Meld de ritten tijdens 
de feestdagen tijdig aan. Meer informatie: www.taxbus.nl

Wat doen wij bij gladheid?

We houden het buitengewoon 
veilig in Nuenen! 

www.nuenen.nl/gladheid-bestrijden

Tussen 1 november en 
1 april

gemeentelijke 
gladheidscoördinatoren

strooiacties per 
jaar inclusief 
sneeuwruimacties

uur per keer strooien

fietspadroutes rijbaanroutes

km afgelegde weg per strooiactie

voertuigen

Uitvoering door lokale 
aannemers

assistenten

5

25

2
235

3

5
2,5

5

kleine strooiacties per jaar, bij bruggen/ 
viaducten en klinkerwegen10

ton strooizout per strooiactie

ton opslagcapaciteit 
strooizout (gemeentewerf)

4
200

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen u ook in 2022 blijft adviseren;
• Energie besparen snel loont;
• Nuenenaren steeds meer isoleren en eigen energie 

opwekken met zonnepanelen;
• Nuenen steeds meer in stroomversnelling 

komt;
• Doe alvast de zelftest op www.energie-

huisslimwonen.nl of doe de Quickscan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
JAARWISSELING 2021-2022
Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en 
bij hulpverleners erg hoog. Om te voorkomen dat die rond 
de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terug-
kerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabi-
net besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2021-2022 geen 
vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook 
niet verkocht of vervoerd worden.

Vuurwerkverbod
Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van 
vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op 
het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk 
afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, kna-
lerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar 
te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. 
Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op 
www.rijksoverheid.nl Ook carbid schieten is in Nuenen 
verboden tijdens de jaarwisseling.

Stra� en afsteken verboden vuurwerk
Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) 
handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan 
deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad 
krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstra� en leest u 
op www.rijksoverheid.nl 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

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

Voor als het goed moet zijn!
Suggesties voor een heerlijke kerst

• Gebraden Kalfsfricandeau 
 met Tonijn Mayonaise, voor Vitello Tonato

• Carpaccio van Runderhaas

• Hertenbiefstuk met Rode Wijn/Kaneel saus

• Beenham met Honing/Mosterd Room saus

• Heerlijke Côte du Boeuf 
 van eigen runderen

• Diverse salades en sausjes 
 voor bij de Gourmet

• Vele soorten gourmet vlees op voorraad 

Beste klant,
Al een lange tijd staan wij met zijn allen voor 
een grote uitdaging. We zijn blij dat we nog 
steeds het vertrouwen hebben van onze klanten. 
We proberen ons zo goed mogelijk aan de 
voorschriften te houden. Dat betekent ook veel 
aanpassing voor iedereen. 
Ieders gezondheid, zowel van de klant als 
onze medewerkers moet nu bovenaan staan. 
Dat vraagt in de dagen voor de kerst soms 
wat meer van ons. Dank jullie wel voor jullie 
medewerking!                     
We zijn heel erg trots op ons personeel. Er wordt 
veel van ze gevraagd. In deze tijd waarin veel 
gebeurt in ieders leven staan ze ‘gewoon’ voor 
iedereen klaar. Hier zijn we dankbaar voor. 
Bij vragen of zorgen 
mag u ons altijd bellen.                                                                                                        
Wij proberen zoals altijd 
voor jullie klaar te staan.

Dank jullie wel allemaal.

Evert en Monique Tebak

Wij zijn weer open
www.frituurvanhoof.nl

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten 
van 24 t/m 31 december  

Nieuwjaarsdag zijn wij weer geopend vanaf 15.30 uur

Wij wensen iedereen hele fi jne dagen  

www.frituurvanhoof.nl

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

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

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN
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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

• 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
NOW ART
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Beste vrienden, donateurs   
en sponsoren
Graag willen wij, nu het jaar 2021 ten einde loopt, jullie heel hartelijk danken 
voor de steun aan onze stichting. Door jullie gewaardeerde financiële giften 
hebben wij ook dit jaar weer een substantiële bijdrage kunnen overmaken aan 
het Bijna Thuis Huis (hospice) ‘Latesteyn’. Dit is nodig omdat de kosten van 
‘Latesteyn’ slechts gedeeltelijk worden vergoed door het Ministerie van Volks-
gezondheid en de zorgverzekeraars. Door jullie financiële steun en de grote in-
zet van de vele vrijwilligers is het mogelijk aan inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, die ongeneeslijk ziek zijn, op kleinschalige en liefdevolle wij-
ze palliatief-terminale zorg te verlenen ongeacht hun achtergrond of religie. 
Alle betrokken vrijwilligers bij ‘Latesteyn’ ervaren jullie bijdragen als een waar-
dering en stimulans om hun inzet voor het Bijna Thuis Huis voort te kunnen 
zetten. Hartelijk dank! 
De Vrienden van Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’ wensen alle vrienden, donateurs 
en sponsoren een gelukkig en gezond nieuwjaar en hopen dat we ook in 2022 
weer op jullie financiële ondersteuning mogen rekenen! 

Namens de Stichting Vrienden van Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’, 
Het Bestuur

Kerst op de Dassenburcht
Helaas dit schooljaar wederom geen traditioneel kerstdiner voor de leer-
lingen van de Dassenburcht. Om toch het jaar feestelijk af te kunnen slui-
ten, heeft de ouderraad met medewerking van de school een kerstontbijt 
georganiseerd. 

Ieder jaar verbindt de school een Nue-
nens goed doel aan de kerst. Dit jaar 
was het doel de Voedselbank Nuenen. 
Gedurende een week konden de leer-
lingen een product naar keuze mee-
brengen. Ferd Gerichhausen, secreta-
ris/penningmeester van de Voedsel-
bank Nuenen, nam op vrijdag de pro-
ducten in ontvangst van Dries Klösters, 
directeur van de Dassenburcht. De 
Voedselbank is erg blij met de grote 
hoeveelheid ingezamelde voedsel en 
verzorgingsproducten. Deze produc-
ten worden gesorteerd en gedurende 
het gehele jaar uitgedeeld aan de 
mensen die gebruik maken van de 
voedselbank. En met deze mooie kerst-
gedachte sluiten we de laatste school-
dag van 2021 mooi af. 

Alle kinderen kwamen op de laatste 
schooldag in feestelijke kleding naar 
school om gezamenlijk een eigen 
meegebracht ontbijt te nuttigen. 
Daarnaast had iedere groep een Top 
10 met kerstmuziek samengesteld, 
hieruit is de Dassenberucht kerst af-
speellijst gekomen. Deze diverse af-
speellijst ging van ‘Beuk de ballen uit 
de boom’ tot aan ‘Do they know it’s 
Christmas time’. Voor ieder wat wils 
dus. Na het ontbijt was er als toetje ijs 
van IJssalon Italia. Een aantal ouders 
stonden buiten op het schoolplein ijs 
te scheppen. Weer terug in de klas 
speelden de groepen kerstbingo 
waarbij iedere leerling prijs had, dub-
bel feest dus! 

Andere kijk…
Speciaal voor deze kersteditie een gastbijdrage van Harm Bosch uit Mid-
delburg. Hij geeft een diepere analyse van een bijzonder soort kerststal.

4. Jozef
Behalve opgelucht, lijkt Jozef ook in 
gedachten verzonken. Hij voelt zich 
waarschijnlijk bedrogen door Maria 
(die in deze relatie de broek aan lijkt te 
hebben). Maar ik zou het óók een 
vreemd verhaal vinden; “Onbevlekt, 
Jozef, onbevlekt! En nou wil ik er niks 
meer over horen!” Aangezien iedereen 
druk bezig is met de dieren lijkt Jozef 
hier te willen vluchten. Weg van de el-
lende die Maria heet.

5. De 3 koningen/wijzen (Caspar, 
Balthazar en Melchior)
Ze lijken Maria erop te willen wijzen 
(ergo ‘de 3 wijzen’) dat het onmoge-
lijk is om de os nog in de omheinde 
weide te plaatsen. Er lijkt een discus-
sie gaande te zijn. Typisch Maria; al-
leen maar ouwehoeren en het beter 
weten. Een vervelende vrouw.

6. De dieren
Zoals gezegd lijkt dit de kinderboer-
derij-opstelling; alle aandacht ligt bij 
de dieren. Maria die steggelt met de 
os (én de drie koningen). De rest van 
de veestapel staat op een kluitje ach-
ter het hek in de wei. Het schaap 
voelt een beetje verloren; geen her-
der te zien in deze opstelling.

Conclusie:
Er lijkt weinig aandacht aan besteed. 
De focus ligt verkeerd en iedereen 
lijkt problemen met elkaar te heb-
ben. Misschien de volgende keer 
eerst het kerstverhaal eens lezen in 
plaats van alles en iedereen random 
rond de stal te zetten. Ik noem hier 
verder geen namen (of naam) van de 
schuldige(n), want zo ben ik niet.

‘De kerststal is gezet’
Zoals meteen voor iedereen duidelijk 
is, ben ik niet de dienstdoende ‘zet-
ter’. Ik ben opgegroeid in een katho-
liek gezin, dus mijn kerststal is altijd 
vrij traditioneel. Of, zoals dat ook wel 
genoemd wordt: ‘zoals het hoort’. 
Deze alternatieve opstelling, de ‘kin-
derboerderij-variant’, verdient mis-
schien wat uitleg (‘uitleg’ spreek je 
hier uit als ‘kritiek’).

1. De engel
Deze is op het dak gezet. Dat klinkt 
oneerbiedig, maar deze positie keur 
ik goed. Dit zou ik ook zo gedaan 
hebben. De engel is de enige aanwe-
zige met vleugels en kan daardoor 
het makkelijkst het dak op. Ze ziet er 
overigens wel uit alsof ze elk mo-
ment kan springen. De gebruikelijke 
‘schreeuw om aandacht’. Zo te zien 
de zoveelste; niemand in de stal lijkt 
er ook maar enige aandacht aan te 
besteden.

2. ‘Het Kindeke Jezus’
Netjes in zijn kribbe, ondanks dat Hij 
ook ‘los’ te plaatsen is. Niks mis mee. 
We hebben zelf dan wel geen kinde-
ren, maar als er dan alleen een stal 
beschikbaar is, mag Junior er in ieder 
geval in.

3. Maria
Lijkt hier ruzie te zoeken met de os. 
Geen idee wat er zich eerder heeft af-
gespeeld, maar de os lijkt de volle 
laag te krijgen. Ondertussen lijkt Jo-
zef enigszins opgelucht dat de os de 
pineut is en niet (alweer) hij.

Kerstmis 2021
Het kerstfeest is weer aangekomen.
De witte rijp licht op de bomen.
Op de grond een wit tapijt.
Dat hoort allemaal bij deze tijd.

Hoe zullen we dit jaar de kerst ervaren.
Met al die ellende alle dagen.
Het coronavirus gooit veel roet in het eten.
Zo'n jaar zullen we niet gauw vergeten.

Met zo veel zieken en dode mensen.
Zo iets moeten we toch niet wensen.
Zelfs de regering weet zich geen raad.
Met zoveel meningen zo als dat gaat.

Het baart hen zoveel zorgen.
Want de ziekenhuizen kunnen ze niet 
meer borgen.
Zij moeten werken dag en nacht.
Met al die zieken dat wordt van hen ver-
wacht.

En wat denkt u van al die oude mensen.
Die hebben ook zo hun wensen.
Die willen graag hun kinderen en klein-
kinderen blijven zien.
Want die band telt voor tien.

Laten we aan het kerstkind vragen.
Om vrede en rust in deze dagen.
Want in deze wereld is veel haat en nijd.
Laten we verdraagzaam zijn in deze tijd.

Laten we omkijken naar de mensen en 
buren om ons heen.
Steek eens een helpende hand uit dan 
voelen ze zich niet alleen.
Ook de kinderen en jongeren hebben het 
moeilijk in deze tijd.
Die kunnen ook hun ei niet kwijt.

Laat hen opgroeien in een wereld van vrede.
Dan heeft dit kerstfeest ook zijn rede.
Wij staan samen voor het nieuwe jaar.
En wensen we elkaar: Een zalig kerstfeest.
En een Gelukkig Nieuwjaar.

Dat wens ik u namens de Vrouwenvereni-
ging Nuenen-Gerwen toe.

Elma Saris Gevers

Nuenen een sociaal en groen 
dorp waar mensen    
klaar staan voor elkaar
Afgelopen zaterdag 18 december heeft jong en oud Nuenen een nieuw-
jaarswens in de kerstboom gehangen. 

Op verschilende plaatsen in ons dorp 
stond zaterdag een bakfiets met 
kerstboom en vrolijke kerstliedjes, 
omringd door Nuenenaren die een 
kaartje schreven. Een drukte van je 
welste hier en daar.
Er ontstonden ook boeiende ge-
sprekken met leden van GroenLinks-
Pvda. De boom zat rond vijf uur aar-
dig vol met kritische en hartverwar-
mende wensen. 
Het persoonlijk brengen van de wens 
was een leuk extraatje: in RdL van af-

gelopen week zat de wenskaart bij-
gesloten, wensen kunnen zo ook 
(nog steeds) via de website en ande-
re sociale media gedeeld worden.
GroenLinks - PvdA Nuenen laat met 
deze actie, de aftrap van haar verkie-
zingscampagne, zien dat er in Nue-
nen nog een hoop te wensen valt.
De website:  www.groenlinks-pvda-
nuenen.nl en facebook: @groenlinks.
pvdanuenen, geven een aardige im-
pressie van de vele kerstwensen van 
onze Nuenenaren.

dorp waar mensen    

Fijne feestdagen en een veer-
krachtig nieuw jaar gewenst!
De teleurstelling wegslikken en weer door. Het afgelopen jaar zijn er vaak 
dit soort momenten geweest. En waarschijnlijk niet alleen bij ónze vrij-
willigers. Waar mogelijk hebben we toch ons best gedaan films en concer-
ten te organiseren. Daarnaast hebben de onmogelijkheden ook gezorgd 
voor iets nieuws: een reeks kioskconcerten in de zomer, door velen zeer 
gewaardeerd. 

zen. Kortom: ons goede voornemen 
is het tonen van veerkracht. Het is 
onze wens dat iedereen ook die 
kracht weet te vinden. Wij wensen u 
fijne feestdagen en een goed 2022!

Namens de vrijwilligers van Cultuur 
Overdag en Cultuur Avonduur,
Marian Vissers

Dat hele kleine virusje laat ons besef-
fen hoe belangrijk het is om elkaar te 
ontmoeten, samen dingen te bele-
ven. Dus daarom gaan we in 2022, re-
kening houdend met wat kan en 
mag, gewoon door met het organise-
ren van culturele activiteiten. Ver-
heug u alvast op de gedichten die in 
het kader van de Boekenweek wor-
den geschreven voor onze gedich-
tenwedstrijd (of stuur zelf een ge-
dicht in). Kom naar een van onze con-
certen of films, die ongetwijfeld weer 
mogelijk worden. En kijk uit naar een 
nieuwe reeks kioskconcerten. Op 
onze website is steeds het laatste 
nieuws over onze activiteiten te le-

Kerstwens
Laten we de vrede bewaren
Koester de stilte en de rust
Laat het kerstkonijn garen
Tweespalt is geen must
Sluit de ruzie af met een punt
Onderbreek niemand met een zin
Het kerstdiner is je van harte gegund
Laat iedereen uitpraten vanaf het begin
Zwijg over corona of blijf thuis
Mijd smeders van een complot
Ventileer op tijd je huis
Vergeet of denk juist aan God

Joke van Overbruggen©

pineut is en niet (alweer) hij.
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Advertorial

50PLUS Nuenen Actief
Hebben we eindelijk een nieuwe regering? Ja. Zijn we daar blij mee? Nee. De 
vorige regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een ravage in de 
Nederlandse samenleving veroorzaakt. Grote problemen bij defensie, politie 
en justitie, zorg, onderwijs, belastingdienst en migratie. En al meer dan 
1.000.000 mensen de armoede in geduwd. Het herstellen van deze enorme 
schade zou dan moeten gebeuren door dezelfde partijen die die schade ver-
oorzaakt hebben. Wat een onzin. Bij jarenlang disfunctioneren behoor je ge-
woon op te krassen. Zeker nadat de mensen in het land al snel na de verkiezin-
gen aangaven geen vertrouwen te hebben in voortzetting van de oude rege-
ring van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En dat vertrouwen is volgens de 
meest recente peiling inmiddels gedaald tot een absoluut dieptepunt. Gaan 
de dames en heren politici in Den Haag tegenwoordig gewoon hun eigen 
gang en hebben ze lak aan de Nederlandse burger? Blijkbaar wel. Dat zal toch 
lastig uit te leggen zijn door de Nuenense VVD, CDA en D66. Hullen in stilzwij-
gen kan natuurlijk ook. Maar niet goed om het vertrouwen in de Nuenense po-
litiek weer enigszins te herstellen. De afgelopen maanden hebben wij als 
50PLUS Nuenen onze mening gegeven over tal van onderwerpen. En dat zul-
len we blijven doen.
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 lidmaatschap kost slechts €25,- per jaar. U kunt natuurlijk 
ook direct per e-mail contact opnemen met ondergetekende. 

Namens 50PLUS Nuenen
Carel La Grouw

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen, cmlagrouw@gmail.com

Laatste raadsvergadering 
van 2021 eindigt vredevol
Door Gerrit van Ginkel

De vergadering van 16 december was de laatste van 2021 en verliep zon-
der rancune en was een voorbeeld voor veel eerdere sessies. Bijna alle 
stemmingen verliepen unaniem. Het was wel jammer dat de techniek op-
nieuw spelbreker was. Het lukt de LON blijkbaar niet om een storingsvrije 
uitzending te verzorgen. Nu viel vaak het geluid weg. Dat is erg hinderlijk 
vooral omdat belangstellenden slechts digitaal de vergadering kunnen 
volgen. Ook het inloggen van een gastspreker lukte niet en na herhaalde 
pogingen van de voorzitter van de raad is deze inspreker niet meer ge-
hoord of gezien. Verder is het voor de raadsleden nog steeds erg moeilijk 
om het aan/uit knopje van hun microfoon te bedienen.

komst tussen Helpt Elkander en de 
Gemeente getekend. Er wordt ook in-
gespeeld op de toenemende vraag 
naar kleinere, goedkopere en sociale 
huurwoningen. In dit segment is er 
veel krapte. De sociale huurvoorraad 
in de gemeente is relatief klein en er is 
weinig doorstorming. Wachttijden 
zijn dan ook lang. Voor jongeren/star-
ters, urgent woningzoekenden of 
spoedzoekers is dit zeer nadelig. Ge-
middelde inschrijfduur van de men-
sen die in Nuenen een sociale huur-
woning hebben betrokken bedraagt 
7,6 jaar. De stemming voor het gewij-
zigde bestemmingsplan was una-
niem. Alle aanwezige 19 raadsleden 
stemden voor.

MFA
Het raadsvoorstel voor de verbouwing 
van de (M)ulti(F)unctionele(A)ccommo-
datie in Gerwen werd ook unaniem 
aangenomen. De stemming over de 
duurzaamheid en de stemming over 
de planning werden eveneens una-

Veel fracties vroegen zich af waarom 
er geen openstelling was van het rap-
port Goudappel Coffeng dat onder-
zoek heeft gedaan naar de verkeers-
situatie op het Eeneind. Met name 
voor de plannen van de uitbreiding 
op het Eeneind met het plan Kave-
laars met 80 woningen waar er extra 
verkeersbewegingen zullen volgen. 
Wethouder van Brakel had hierop 
geen antwoord maar keek uit naar 
een robuuste onderbouwing van de 
ontsluiting van de wegen van het 
plan Kavelaars.

Wederikdreef
Bij het gewijzigde bestemmingsplan 
Wederikdreef werd vastgesteld dat 
op het terrein waar eerder een school 
gevestigd was, nu 18 goedkope huur-
appartementen en 23 zorgwoningen 
gebouwd kunnen worden. Naar goed 
Nuenens gebruik heeft de uiteindelij-
ke goedkeuring voor het gewijzigde 
bestemmingsplan weer lang ge-
duurd. In 2008 is de verkoopovereen-

Oók kleine initiatieven belangrijk      
voor Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad. Kees Heldens is een van de 
dorpsraadleden die zich expliciet be-
zighoudt met deze initiatieven. Kees 
is dan ook voorzitter van de commis-
sie die deze aanvragen beoordeelt. 
Samen met Henny Bevers en Hans 
Vereijken beoordeelt hij de aanvragen 
en beslissen zij of de ondersteuning 
toegekend kan worden.

Ook kleine initiatieven
Ook hele kleine initiatieven komen in 
aanmerking voor ondersteuning. Niet 
alle initiatieven hoeven immers ge-
heel Lieshout te beslaan of een grote 
impact te hebben. Kleine initiatieven 
staan vaak nóg dichter bij de mensen 
en zorgen er -met kleine beetjes- voor 
dat de leefbaarheid in het dorp ver-
der wordt geoptimaliseerd. Alle klei-
nere initiatieven samen hebben im-
mers een grote impact. Om die reden 
moedigt de Dorpsraad inwoners aan 
om ook een bijdrage te leveren aan 
de verbetering van de leefomstandig-
heden in het dorp.

Missie
Ter realisatie van de missie om de 
‘leefbaarheid van de kern Lieshout te 
optimaliseren’ heeft de Dorpsraad 
Lieshout enkele vaste aandachtsge-
bieden benoemd. Naast die vaste aan-
dachtgebieden zijn leefbaarheidsini-
tiatieven ook expliciet als aandacht-
veld benoemd in het jaarplan van de 

Kees Heldens heeft als lid van Dorpsraad 
Lieshout leefbaarheidsinitiatieven op 
zijn agenda staan

niem aangenomen. Vooral een beter 
gebruik van de gymzaal en een rui-
mere opzet van de entree waren ei-
sen die in de loop der tijd boven kwa-
men. Wethouder Pernot zegde toe 
dat de aanvang van de werkzaamhe-
den zo spoedig mogelijk zouden be-
ginnen.

Er volgde nog een motie van de VVD 
over de evaluatie van de participatie 
processen. Er werd afgesproken dat in 
februari een lijst aanwezig zou zijn en 
dat de raad eind van die maand een 
evaluatie er over zou kunnen loslaten. 

Natuurlijk is de Dorpsraad Lieshout volop betrokken bij -en bezig met- 
grotere zaken als de herinrichting van de Heuvel, de problematiek op de 
kruising N615/Deense hoek, woonontwikkelingen in de Baverdestraat en 
andere grote dorpsonderwerpen. Vanuit de missie van de dorpsraad ‘het 
in-stand-houden en verbeteren van de leefbaarheid’ verdienen kleine ini-
tiatieven echter óók alle aandacht en ondersteuning. Het geheel van deze 
kleine initiatieven draagt immers wél ‘groot’ bij aan de samenleving.

Leefbaarheid
Dorpsraad Lieshout ondersteunt de 
kleine initiatieven graag met raad, 
daad én ondersteuning. Leefbaar-
heid verbeteren óók in de vorm van 
elkaar ontmoeten, samen optrekken 
zijn erg belangrijk in deze moeilijke 
coronatijd. Ook wat extra zorg voor 
de medemens kan in deze tijd alleen 
maar goed doen. Wilt u ook een bij-
drage leveren? Heeft u ook een initia-
tief? Of heeft u vragen over leefbaar-
heidsinitiatieven in of om Lieshout? 
Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.
nl hoe de dorpsraad u met raad en 
daad kan ondersteunen.

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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 VERGUNNINGEN PERIODE    
 13-12-2021 EN 20-12-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 20A Vervangen handelsreclame 
Julianastraat 17 Uitbreiden van verdieping 
Achterste Akker 24 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Hool, naast nr 17 Oprichten woonhuis met bijgebouw 
De Daal 32 Plaatsen dakopbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Geer 6A Oprichten woning en aangebouwd bijgebouw
De Beekse Tuin 35 Plaatsen dakopbouw op garage 
Aangelag 4 Oprichten woonhuis 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 38 Kansspelautomaten De Stam 
Park 63A Kansspelautomaten Bar van Gogh 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
20-12-2021 Zandstraat 29 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
  vergroting bouwvlak paardenhouderij 
14-12-2021 Nuenen ca Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning 
  controle coronatoegangsbewijzen

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

Liefs uit Nuenen, Liefs uit de wijk
In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met ‘Liefs uit Nuenen’. Dit vanuit 
de wens om meer verbinding te creëren met alle dorpsgenoten tijdens co-
ronatijd. De opzet was simpel: ben creatief en maak een cadeautje voor 
een willekeurig ander persoon uit Nuenen, Gerwen of Nederwetten. Pak 
het cadeautje leuk in en doe er een briefje bij met de vraag of zij ook een 
ander persoon willen verrassen met een zelfgemaakt cadeautje. De face-
bookpagina ‘Liefs uit Nuenen’ die hiervoor is aangemaakt heeft al vele le-
den opgeleverd.

se reacties gekomen. Uiteindelijk zijn 
de ‘Liefs uit de wijk’ kerstkaarten in 
zes verschillende wijken geschreven 
en rondgebracht door enthousiaste 
wijkbewoners.

De start voor meer verbinding
Lijkt het jou ook leuk om ervoor te 
zorgen dat er in jouw wijk meer aan-
dacht is voor elkaar, dat lief en leed 
met elkaar wordt gedeeld en dat nie-
mand meer buiten de boot valt? 
Neem dan contact op met Claudia 
Sweegers via LEV Groep Nuenen, te-
lefoonnummer: 06-11518194, e-mail 
claudia.sweegers@levgroep.nl.

Uit ‘Liefs uit Nuenen’ is vervolgens 
een ontzettend leuk initiatief voort-
gekomen. Een enthousiaste wijkbe-
woonster is in contact gekomen met 
LEV Nuenen. Zij is met het idee geko-
men om kerstkaarten te schrijven 
voor haar buurtgenoten. In korte tijd 
heeft ze drie andere wijkbewoners 
gevraagd mee te werken en heeft LEV 
Nuenen gezorgd voor leuke kerst-
kaarten geheel in de stijl van ‘Liefs uit 
Nuenen’.

Na een oproepje of er meerdere in-
woners kerstkaarten wilden schrijven 
voor hun buurtgenoten zijn er diver-

Oók kleine initiatieven belangrijk      Oók kleine initiatieven belangrijk      Oók kleine initiatieven belangrijk      Oók kleine initiatieven belangrijk      



ROND DE LINDE week 51 Donderdag 23 december 2021

Vandaag ontmoet ik de jeugdburgemeester van 
Helmond: Noël Silalahi. Noël is geboren en getogen 
in Helmond en studeert momenteel in Den Bosch. Ik 
spreek hem als hij even pauze heeft. Hij is namelijk 
vrijwilliger bij de Reizende Tentoonstelling in twee 
werelden – Molukkers in Nederland. Hij heeft voor 
zijn rol als jeugdburgemeester zelfs een jeugdlintje 
ontvangen en geniet enorm van zijn taak. “Het mooiste 
is dat ik de jeugd kan betrekken bij de gemeente. 
Jeugdparticipatie staat bij mij hoog in het vaandel.”

Sportief
“Ik ben graag onder de mensen. Het liefste op een sportieve 
manier. Samen buiten sporten vind ik echt heerlijk. Je kunt 
me ook regelmatig bij de Braak of Helmond Sport vinden. 
Wanneer Jibb+ sportevenementen in de buitenlucht organi-
seert, doe ik graag mee. Al als kleine jongen speelde ik altijd 
buiten met vriendjes. Vroeger waren overal kleine speel-
tuintjes en die zijn nu samengevoegd tot grotere speeltuinen. tuintjes en die zijn nu samengevoegd tot grotere speeltuinen. 
Er zijn gelukkig nog veel speelplekken voor de kinderen in 
Helmond. Dat vind ik belangrijk.”

IJs
Met een lach op zijn gezicht vertelt hij over de ijscokar die 
vroeger bij hem door de wijk reed. “Zodra we deze zagen 
aankomen, renden we naar huis om geld te vragen aan onze 

Noël Silalahi
D O O R  K A R I N  L O E F F E N  V A N  H E L M O N D  M A R K E T I N G

I N T E R V I E W  M E T

moeders. Dan snel weer terug naar de ijscoman en hopen 
dat ons lievelingsijs er nog was. Ik ben nog steeds dol op ijs. 
Lekker met een ijsje in de hand op het terras aan het kanaal. 
Heerlijk!”

Bruisend centrum
“Helmond heeft een bruisend centrum en er is altijd wat 
te doen. Als ik het centrum bezoek ga ik het liefst naar het 
Havenplein. Daar zijn allerlei verschillende restaurantjes, dus 
er is voor ieder wat wils. Ik vind het een gezellige plek om 
rustig met vrienden en klasgenoten te zitten. Het uitzicht 
is mooi en het heeft een toegankelijke sfeer. Lekker buiten 
zitten en kijken naar wat er voorbijkomt.”

Kasteeltuinconcerten
“Mijn favoriete muziekevenement is toch wel de Kasteeltuin-
concerten. Ik houd de programmering goed in de gaten en 
als het lukt dan gaan we daar ook naartoe. Gezellig met 
vrienden naar muziek luisteren.”vrienden naar muziek luisteren.”

Trots op Helmond
“Ik ben er trots op dat ik uit Helmond kom. Helmonders zijn 
open en direct en zien mogelijkheden. Als je iets wilt bereiken 
dan kan dat, mensen helpen je en bieden kansen. Je wordt 
écht gezien. Dat is door heel Helmond terug te zien: er wordt 
hard aan de weg getimmerd om de stad te verbeteren.”

Fijne feestdagen 
en een gezond 
nieuwjaar!
We kijken terug naar een mooie  
energieke samenwerking en nemen 
afscheid van Rosemary Sek. 

Afscheidsbericht Rosemary Sek - 
Op 1 januari 2021 ben ik gaan samenwerken 
met Anouk Mols en de firma Buchrnhornen. 
Deze samenwerking is zo goed verlopen dat 
ik met een gerust hart de praktijk, na 37 jaar, 
overdraag aan Buchrnhornen. Per 1 januari 
2022 ben ik dus niet meer werkzaam in de 
praktijk.
Ik dank jullie allen hartelijk voor jullie ver- 
trouwen en de prettige samenwerking die we 
de afgelopen jaren hebben mogen delen. 

Met een aantal van jullie gaat het contact tot 
het allereerste begin in 1985 terug. Ik zal dit 
zeker gaan missen. Ik ben er van overtuigd 
dat Anouk Mols een zeer kundige podothera-
peut is. Daarnaast ken ik haar als vriendelijk, 
creatief probleem oplossend, klantgericht en 
accuraat.
Ik had geen betere collega kunnen vinden om 
de praktijk voort te zetten. Service en persoon-
lijke aandacht staan ook bij Buchrnhornen 

hoog in het vaandel. De praktijk 
blijft voortbestaan op hetzelfde 
vertrouwde adres, het telefoon-
nummer blijft gehandhaafd.

Ik wens jullie gezondheid 
en geluk voor de toekomst.

Rosemary Sek-Hamers

Telefoon en openingstijden
040 - 283 92 91, Voor openingstijden
zie www.buchrnhornen.nl

Adresgegevens
Aardappeleterssteegje 1B
5671 CV Nuenen
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Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1970 Start bouw Nuenen-Zuid

Na de oorlog ontwikkelde de gemeente Nuenen ca. zich steeds 
meer tot forensenplaats van Eindhoven. Vooral Nuenen-Zuid 
werd vanaf 1971/1972 een factor van belang door de bouw van 
wel 1200 woningen. Die werden verdeeld over negen wijken 
met elk hun eigen type huis. Een paar van die wijken springen er 
uit: Tweevoren, in de volksmond ook wel de koepelwoningen 
genoemd, en de Refelingse Erven. Wat maakt hen bijzonder?

Meer Weten? Ga naar NGN200.nl

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

Vi
nd

 all
e D

wèrse 
Lichtpuntjes op Google M

aps:

www.dwersophetijs.nl

Dwèrse lichtpuntjesroute: 
juist NU!
Daar zitten we dan; wederom in een lockdown. Veel dingen kunnen niet, 
daar weten wij van Dwèrs op het ijs alles van. Maar we blijven graag posi-
tief en kijken wat er wél kan: samen met je gezin knutselen aan de boxen 
voor de lichtpuntjes en de Dwèrse Winterwandeling langs alle lichtpunt-
jes lopen. Daar ben je de hele kerstvakantie wel zoet mee, want we zitten 
al over de 150 uitgegeven boxen!

blijft continu iets nieuws te zien. De 
lichtpuntjes staan buiten van 17.00-
22.00 uur tot en met zondag 9 januari 
2022. Kijk voor meer info op de web-
site www.dwersophetijs.nl 

Wie nog een lichtpuntje wil maken: 
dat kan nog steeds! Stuur daarvoor 
een mailtje naar info@dwersophetijs.
nl. Nu de winkels helaas gesloten zijn, 
wordt het een extra creatieve uitda-
ging, maar we weten zeker dat dat 
jullie gaat lukken. Trek alles uit de 
kast en wees origineel. Alles kan en 
mag, als er maar lichtjes in zitten.

Er zijn al ruim 160 boxen voor licht-
puntjes uitgegeven en er staan er al 
meer dan 80 te stralen ‘s avonds in 
Nuenen CA. Elke dag komen er licht-
puntjes bij op de kaart, als je de QR-
code checkt, zie je waar ze staan. Er 

De Slag Om   
Nuenen 1944
Beste mede-Nuenenaren,
Voor mijn opleiding ben ik bezig met 
het produceren van een documentai-
re over de bevrijding van Nuenen (en 
omgeving) gedurende Operatie Mar-
ket Garden in september 1944. Nu de 
generatie, die de oorlog daadwerke-
lijk heeft meegemaakt, steeds sneller 
verdwijnt, zie ik het als mijn plicht 
hun verhalen vast te leggen in de 
vorm van een videografische docu-
mentaire.
Graag doe ik dan ook een oproep 
naar de inwoners van Nuenen; bent 
u, of kent u iemand die (in welke 
vorm dan ook) een link heeft met de 
bevrijding van Nuenen? Neem dan 
contact met mij op!

Jorg Goyvaerts
j.goyvaerts@student.fontys.nl 
of 06 50403664

Jo en Nettie 50 jaar getrouwd
Op 22 en 23 december vieren Jo en Nettie Peeters hun gouden huwelijk. 
Vijftig jaar geleden trouwden ze op 22 december voor de wet en op 23 de-
cember voor de kerk in Eindhoven. 

en verhuizen ze naar Nuenen. Toen de 
kinderen klein waren zorgde Nettie 
vooral voor de kinderen en het huis-
houden terwijl Jo hoofdkostwinner 
was. Toen de kinderen ouder werden, 
is Nettie schoolvervoer gaan rijden bij 
taxibedrijf Jansen en werd zij vrijwilli-
ger bij woonzorgcentrum Dommel-
hoef (Archipel). 

In 2003 zijn ze naar Gerwen verhuisd. 
Jo en Nettie zijn nu beiden met pen-
sioen en genieten volop van de rust 
en ruimte van hun huis en tuin, ma-
ken met regelmaat (verre) reizen en 
bezoeken graag vrienden en familie.

Jo en Nettie zijn echte sociale men-
sen en ze staan graag voor anderen 
klaar. Ook Jo is uiteindelijk als vrijwil-
liger gaan helpen bij ouderenzorg 
Archipel in Eindhoven. Een paar jaar 
geleden hebben zij beiden nog hun 
25-jarig (Nettie) en 12,5-jarig (Jo) vrij-
willigersjubileum gevierd. Verder 
houden zij van wandelen en fietsen 
met het lokale Gerwense ‘fietsclubke’ 
en zijn ze wekelijks in de weer met de 
kinderen en kleinkinderen. Jo haalt 
veel plezier uit het doe-het-zelven 
samen met zijn zoons in en rond het 

huis, en Nettie zorgt dan graag voor 
een boodschap, verzorgt het 

eten en speelt met de klein-
kinderen. Jo en Nettie hou-
den van gezelligheid en 
wie aan de deur komt, zal 
altijd een hartelijk ont-
vangst krijgen.

Het begin
Nettie, geboren als Antoinette Vastré, 
is geboren en getogen in Eindhoven 
als jongste dochter uit een gezin van 
vijf kinderen. Ze leerde Jo kennen via 
haar collega bij V&D, en later beste 
vriendin, Annelies. Jo was de grote 
broer van Annelies, waar Nettie wel 
een oogje op had. Jo, ook geboren en 
getogen in Eindhoven is de tweede 
zoon uit een gezin van zes kinderen. 

Na hun huwelijk gingen ze samenwo-
nen op de bovenverdieping van een 
woning aan de Wilgenroosstraat in 
Eindhoven. Jo startte zijn loopbaan 
eerst bij een drukkerij, later bij een 
boekbinderij De Wit boekbinders in 
Eindhoven, waar hij eerst begon als 
calculator, later verkoper en uiteinde-
lijk de rol van bedrijfsleider heeft ver-
vuld. Nettie werkte als gordijnennaai-
ster in het atelier van V&D. Toen hun 
eerste kindje op komst was, zijn Jo en 
Nettie op zoek gegaan naar een ande-
re woning. Ze kochten een huis in de 
Molvense Erven in Nuenen waarvan 
op dat moment de bouw werd ge-
start. Niet veel later zou de eerste van 
hun drie zoons worden geboren in 
Eindhoven samen met zijn zoons in en rond het 

huis, en Nettie zorgt dan graag voor 
een boodschap, verzorgt het 

eten en speelt met de klein-
kinderen. Jo en Nettie hou-
den van gezelligheid en 
wie aan de deur komt, zal 
altijd een hartelijk ont-
vangst krijgen.

Eindhoven 

Vaccinatiecapaciteit in Brabant-Zuidoost; 
versnellen kan alleen samen
Dinsdag is de versnelling van de boostercampagne aangekondigd. Van-
uit GGD BZO zijn we de laatste voorbereidingen aan het treffen om onze 
bijdrage te leveren. GGD BZO heeft, afgeleid van de landelijke opdracht, 
de opdracht om 56.000 vaccinaties per week te zetten. Dit komt neer op 
8000 prikken per dag. Dit aantal realiseren we met onze twee bestaande 
locaties. Hiervoor breiden we de priklijnen uit (van 22 naar 26 in totaal) 
en zijn we een uur langer geopend. Met deze aanpassingen gaat het luk-
ken om 8000 prikken per dag te zetten.

kelijk vrij kunt maken en neem 
een mondkapje mee. Kom op tijd, 
maar maximaal 5 minuten eerder.

Locaties & Bereikbaarheid
Beide vaccinatielocaties zijn 7 dagen 
in de week geopend, ook gedurende 
de feestdagen.

XXL Vaccinatielocatie aan de Haver-
dijk 11 in Helmond (16 priklijnen). 
Booster alleen op afspraak. 1e, 2e, 3e 
vaccinatie beschikbaar op vrije inloop 
en op afspraak. Kinderen van 5-12 jaar 
met medische indicatie worden in 
Helmond op afspraak gevaccineerd.

Vaccinatielocatie Beursgebouw, 
Lardinoisstraat 8 in Eindhoven (10 
priklijnen). Alle vaccinaties op afspraak 
(1e, 2e, 3e vaccinatie én booster)

Beide locaties zijn goed bereikbaar. 
De locatie aan de Haverdijk in Hel-
mond is bij uitstek geschikt voor men-
sen die met de auto naar de locatie 
komen. En mensen die slechter ter 
been zijn. Deze kunnen voor de deur 
uitstappen. Het Beursgebouw in Eind-
hoven is goed bereikbaar met OV, 
fiets, lopend en per auto. Parkeren kan 
in de naastgelegen parkeergarages. 
Op coronavaccinatielocatie Eindho-
ven - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.
nl) staat duidelijk uitgelegd waar in-
woners terecht kunnen. Daarnaast is 
er ter plekke duidelijke bewegwijze-
ring en zijn er verkeersregelaars om 
het verkeer in goede banen te leiden.

Personeel
Op dit moment werven we voorna-
melijk oud-medewerkers die terugko-
men, via uitzendbureaus en via social 
media. Daarnaast zijn er twee landelij-
ke initiatieven; www.ggdreservisten.
nl en Defensie wordt ingezet. Inmid-
dels hebben 550 geïnteresseerden 
zich aangemeld om te helpen in onze 
regio. Al deze aanmeldingen worden 
beoordeeld en beantwoord. We doen 
dit met de grootst mogelijke zorgvul-
digheid, daarom kan een antwoord 
iets langer duren. Momenteel worden 
de laatste plekken ingevuld die nodig 
zijn om de personeelsplanning slui-
tend te krijgen.

Booster alleen op afspraak
Om deze enorme operatie te realise-
ren is de booster alleen op afspraak 
te verkrijgen. We vragen hiervoor het 
begrip, de medewerking en het ge-
duld van onze inwoners. Met elkaar 
gaat dit lukken!

Wat kunnen inwoners doen?
• Wacht op je beurt RIVM bepaalt 

de volgorde waarin mensen wor-
den uitgenodigd. Via GGD  GHOR 
Nieuws en op onze social media 
kun je elke dag zien welk jaartal 
aan de beurt is.

• Plan je afspraak online. Vind je dit 
lastig? Vraag om hulp van een 
naaste, of vraag in de bibliotheek 
om hulp. Of bekijk de handige uit-
legfilm om stap voor stap online 
je eigen vaccinatieafspraak in te 
plannen. GGD BZO kan je niet hel-
pen om deze afspraak te plannen.

• Plan je afspraak 3 maanden na je 
laatste coronavaccinatie of coro-
nabesmetting. Deze termijn is 
aangepast door de snelle ver-
spreiding van de omikronvariant, 
eerder was deze 6 maanden. Zo 
krijgen snel meer mensen een be-
tere bescherming tegen ernstige 
ziekte door COVID-19.

• Je kunt niet meer bellen voor een 
prik samen met je partner/begelei-
der. Je kunt alleen voor jezelf een 
afspraak plannen. We begrijpen 
dat je liever tegelijk met je partner/
begeleider/mantelzorger gevacci-
neerd wordt. Maar om het proces 
te versnellen, is dit niet meer haal-
baar. Je hoeft niet meer te wachten 
op de uitnodigingsbrief, als je aan 
de beurt bent (je geboortejaar is 
opgeroepen) kun je direct online 
je afspraak plannen.

• Kom goed voorbereid naar de 
vaccinatielocatie. Help ons mee 
om wachtrijen op de locatie te 
voorkomen. Vul thuis je gezond-
heidsverklaring in en trek kleding 
aan waarbij je de bovenarm mak-

Brabant-Zuidoost

code checkt, zie je waar ze staan. Er 

Wijzigingen 
dienstregeling  
in Zuidoost   
Brabant 
Met ingang van 9 januari 2022 wijzigt 
de dienstregeling van het Openbaar 
Vervoer in Brabant. Op sommige bus-
lijnen zijn wijzigingen in frequenties 
en tijden doorgevoerd. Dit is helaas 
een gevolg van het feit dat we min-
der reizigers vervoeren. Door de co-
ronacrisis en de bijbehorende maat-
regelen van de Rijksoverheid reizen 
immers minder mensen met het 
Openbaar Vervoer.

Plan een reis op hermes.nl
Om zo goed mogelijk in te spelen op 
de vervoersvraag, kan het zijn dat 
Hermes de dienstregeling vaker 
moet wijzigen dan gebruikelijk. Her-
mes adviseert reizigers om voor de 
meest actuele reisinformatie de reis-
planner te raadplegen op de website 
www.hermes.nl 
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Nuenen Centrum 
bedankt u voor alle steun...

...en wenst u fi jne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

Bron: Freepik / s.salvador
Deze pagina’s worden mogelijk gemaakt door Rond de Linde

Bar
Van Gogh

Café
Ons Dorp

Café
Schafrath

Big Papa

Cafetaria
Van Gogh

Comigo

Adana 
Kebab & Shoarma

De Bengel

Café
René

De Specialist

Le Souris

Beyond 
Nuenen

Restaurant
Pezzaz

New Oriental

Restaurant
Goesting

Restaurant
Ratatouille

Parkhotel 
Auberge 
Vincent

The Sushi 
Company

Restaurant 
Olijf

Bravoy

De 
Concurrent

Etos

Lekkernij 
bij Bongers

Deco Home 
Meulendijks

Expert 
van Erp

Godfried 
de Vocht 

Bakkerij

Crooijmans 
Mannenmode

Edelsmid 
Karin van 
Deursen

Galerie 
Bonnard

HEMA

Raquel 
Lingerie

Juwelier 
Thesaurie

Oogwereld 
Ton Lips

Jose Cuypers 
Mode

Marskramer

’t Nuenens 
Bakkertje

I Fratelli

Kruidvat

Pearle 
Opticiens

Riny van 
Kessel 

Groenten en Fruit

Jill en Juul 
damesmode

VAN VIS

Smolders 
Schoenen

Bij Coby

Anytime 
fi tness

Horijon 
Fietspaleis

Wendy’s 
Jeans Shop

APS 
Personeel

Administratiekantoor 
v/d Heuvel

Ayse Ustun 
Zorg

IT Pro

Haar en 
Wonderwaar

Fit4lady

Kapsalon
Cocho

Kledingreparatie 
Oz

Metselaars 
Makelaardij

 Kapsalon
Cresta

KJB 
Makelaardij

Van den Buijs 
Garantiemakelaars

Instituut 
Zilverschoon

Schäfer 
Notarissen

My Hairstyle

VB 
vastgoedinrichter

Vincentre

GGD Nuenen

Villa Blooom

Tandartsenpraktijk 
Stenger

Woningstichting 
Helpt 

Elkander

SNS bank

Mountain 
Residences

Het Klooster

De Griek

Domino’s 
Pizza

De Lindehof

Frituur
van Hoof

IJssalon
Italia

De 
Aardappeleters

Elpida 
Griekse Specialiteiten

Lunchcafe
Janssen

Bruna

Restaurant
The Yellow 

Rabbit

ALDI

Tong AH

Corrie’s 
Visstekje

New York 
Pizza

Beeldwinkel 
Verhallen

Restaurant
Tweede Thuis

Albert Heijn

Billekens 
Licht & advies

‘t Bloemetje

Jan Linders

LINC

JUMBO 
Ton Grimberg

Raymond 
Deckers 
Haarmode

Keurslager 
Evert Tebak

Optiek 
Verhoeven

Jo Klomp 
Mode en Quiltstoff en

Miekes 
Kookgoed

Telecombinatie

Truuds 
Woonwinkel

Slijterij 
Andre 

van Lieshout

Schijvens 
Mode

VT 
Raambekleding

Sweet 
Surprise

Shoeby

ECRU 
damesmode

‘t Bloemetje

BeeO-kracht

Ten Cate – 
TWEKA

B&B 
Het 

Kostershuisje

Afslankstudio 
Slimmer

De 
Schoenmaker

Dierenkliniek 
Nuenen

Fysiotherapie 
Kwiek

Haarkazerne

De Salon

Feminine

Geld & 
Woning

Medisch centrum 
Aan de Berg

Kapsalon 
Raponsje

Barbershop 
DeLuxe

Van der Putten 
Chateauvloeren

Stomerij 
Clean Factory

Stralend040

Van Santvoort 
Makelaar

Veldsink 
Advies - 

RegioBank

Podotherapie
SEK
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 51 en 52 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:
• Kerstboom bij de Lindenboom
• In memoriam Toon van Tienen
• Nieuwe woningen aan het Wit-

te Hondpad
•  In de serie ‘Lijsttrekkers’: 
  Bart van Lieshout CDA
•  Uitreiking Wit Voetje (28-12)
•  Gesprek met de burgemeester 
  (20-12)
•  Jaaroverzicht 2021
•  Ierse Sessie (in Nuenen Nú Extra)
•  Musical de Poppenmaker 
 (in Nuenen Nú Extra)

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u 
op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube 
en Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Nieuws over winter-
concert zanggroep 
New Balance
Helaas kunnen wij dit jaar het inmid-
dels traditionele winterconcert van 
zanggroep New Balance niet door la-
ten gaan i.v.m. de maatregelen rond-
om de voortdurende pandemie van 
het coronavirus. Wij vinden dit heel 
jammer. Laten we hopen, dat het vol-
gend jaar weer gevierd kan worden. 
Wij houden iedereen op de hoogte 
middels berichtgeving in de Nue-
nense weekkranten. 

Bestuur zanggroep New Balance

‘Kindje wiegen’..... inmiddels 
is het een begrip geworden
Ingehaald door de ontwikkelingen hebben we moeten besluiten dit jaar 
‘kindje wiegen’ in een andere vorm te organiseren. De vertellers blijven 
dit jaar thuis, maar iedereen is van harte welkom.

kerk aan het Park in Nuenen zijn sinds 
een aantal jaren ook gedurende de 
kerstmiddagen open om de kerststal 
te komen bekijken. 
Op eerste en tweede kerstdag is ie-
dereen tussen 14.00 en 15.30 uur van 
harte welkom in de Clemenskerk aan 
het Park. Ondertussen klinkt muziek.

‘Kindje wiegen’ een begrip dat nog 
niet iedereen kent. Maar met dit be-
zoek aan de kerststal zal het ook voor 
u duidelijk zijn.
Jij mag jouw eigen kerstkindje (pop/
knuffel) meenemen in een warme 
doek. Dan kun je die ondertussen 
lekker wiegen of in een speciale krib-
be neerleggen.
Van harte welkom, eerste en tweede 
kerstdag tussen 14.00 en 15.30 uur in 
de Clemenskerk aan het Park.

Jan Cunnen, Theo van Eijk, Frans v.d. 
Horst, Liesbeth Deckers- van Campen

Kerstmis, een feest dat ieder graag 
samen viert. Binnenshuis is het warm. 
Buitenshuis hopen we op sneeuw. 
Een middagwandeling op eerste of 
tweede kerstdag is voor velen een 
traditie. De deuren van de Clemens-

Burgerparticipatie in Nuenen?    
We weten wel beter!
Groots wordt BOB (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) als de oplossing 
voor Politiek Nuenen aangekondigd door zowel de Gemeentesecretaris Mevrouw 
Arents op 9 juni 2021, Burgermeester Houben op 15-12-2021 en diverse Nuenense poli-
tieke partijen op 10-12-2021. De realiteit van de dag leert ons dat ook dit weer zal uitlo-
pen op ‘alibi voor de Bühne’, het zoveelste bewijs van HARDLEERS Nuenen. 
De landelijke politiek heeft Burgerparticipatie in wettelijke kaders vastgelegd. Van de 
uitvoerende overheden (landelijk, provinciaal en plaatselijk) wordt verwacht dat zij be-
leidsmatig hieraan invulling gaan geven. Het uitgangspunt: Burgers doen er toe! BOB 
is geen eigen Nuenense uitvoering van Burgerparticipatie. Nuenen kan een school-
voorbeeld nemen aan de bestuurscultuur in Best en Son en Breugel, daar is BOB al de 
dagelijkse praktijk. Ter geruststelling: ook daar gaat het niet altijd goed. 
In Nuenen is uiteraard alles anders, de vele recente trajecten waarin Burgerparticipatie 
centraal had moeten staan aldus de opdracht van de Gemeenteraad kwam het grote 
woord dan eindelijk uit de hoed: Nuenen en Burgerparticipatie gaan gewoon niet sa-
men. In de Raadsvergadering van 16 december 2021 werd het maar weer eens duide-
lijk. Aan de orde was het project Wederikdreef. Omwonenden hebben vanaf dag 1 aan-
gegeven sympathiek te staan tegenover het project, vroegen uiteraard om rekening te 
houden met de kwaliteit van hun woonomgeving en koppelden daar zeer goed onder-
bouwde voorstellen aan. Al heel snel, op het einde van het eerste oriënterende overleg, 
bleek dat de gemaakte keuze door de projectontwikkelaar, in dit geval het Nuenense 
Helpt Elkander, met steun van het Team Ruimtelijke Kwaliteit en dus de Gemeente, 
moest prevaleren. Tja, wat leerden we vroeger ook al weer op de ‘huishoudschool’ over 
inbreien: ‘het patroon moet wel passen in het bestaande’. Nog in diezelfde raadsverga-
dering kwam het project Emmastraat ter sprake. En wederom werd de inbreng van lo-
kaal Nuenen middels een CPO-initiatief door de Wethouder van tafel gehaald. Heb ik 
dan niet begrepen wat participeren betekent? Wat blijkt aan het einde van de Raads-
vergadering als het gaat om participeren: er is een motie ‘Vreemd aan de orde van de 
dag’ voor nodig om het College er op te wijzen dat deze raad graag nog voor haar af-
scheid in maart 2022 de gang van zaken over de recente burgerparticipatie trajecten 
wenst te analyseren. De motie wordt op details nog even geoptimaliseerd en dan met 
slechts 1 stem tegen aangenomen, en dat nadat de verantwoordelijk Wethouder had 
aangegeven de motie te omarmen en uit te voeren. 
Mooi, waar maak ik mij dan nog druk over? Wel, het moet allemaal voor eind februari 
2022 zijn afgerond zodat de Raad er nog over kan spreken. Maar uw laatste Raadsver-
gadering voor de verkiezingen is toch al op 17 februari 2022? Oh, u gaat het achter ge-
sloten deuren bespreken. Dat zullen de initiatiefnemers van handtekeningenacties, pe-
tities, protestmarsen, burgerinitiatieven, dialoogsessies en diverse enquêtes ongetwij-
feld enorm waarderen. 
BOB zou ook kunnen staan voor Burgers Ons Belang, of is het in Nuenen nog steeds zo 
dat de Burgers er zijn voor de Gemeente? Neem eens een voorbeeld aan Lelystad. Hun 
Wethouder Ruimte, de heer Luc Baaten van een lokale partij, gaf onlangs in een WNL 
uitzending aan dat Lelystad graag 10.000 extra woningen wil bouwen en dat er maar 2 
criteria zijn: de nieuwe bebouwing moet 100% aansluiten op de bestaande leef kwali-
teit en levensloop behoeften van de huidige burgerij. Wordt hij onze vak wethouder in 
de volgende coalitie?
Moet de Nuenense burgerij dan maar stoppen met participeren? Nee zeker niet. De uit-
gesproken mogelijkheid om te participeren zijn de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022. Uw stem daar telt mee voor de toekomst van LEVEN in Nuenen.

Henri van den Nieuwenhof, ervaringsdeskundige bewoner van Nuenen c.a.
Krommenakker 13, 5672 PJ Nuenen

Klaoge mi goei been
Deze week stond een jongen voor mijn deur met mijn favoriete weekblad Rond de Linde 
om mij Fijne Feestdagen toe te wensen. Ik lees dat mijn kapper 71 is geworden, dat de or-
ganisatie ‘Nuenen voor elkaar’ is ontstaan, dat de kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ een groot succes was, een goede ingezonden brief van Kees Rovers en 
een ingezonden brief van Dethmer Drent uit de Vroente ‘Nuenen onder Curatele.
Wat bezielt deze Dethmer?
Hij doet een aanname over W70 en haar wethouder, beschuldigd iedereen die in de ge-
meenteraad zit, zegt dat er een rotsfeer is en dat men er een bestuurlijk zooitje van 
maakt. We zijn de een na armste gemeente van Nederland, ook de op een na duurste 
gemeente en slecht bestuurd. Hij vindt daarbij ook dat Nuenen zich moet voorbereiden 
op een fusie.
Woont deze man echt in de Vroente, dit is toch geen achterstandswijk in mijn beleving. 
Dit is echt “kloage mi goei been” zou mijn vader zeggen. 
Je kunt overal kritiek op hebben, ook dat het elke avond donker wordt, maar dat heeft 
geen zin.
Een paar weken geleden heeft Nuenen zich weer laten zien bij Windmolen de Roosdonck 
met 69 zonnebloemen rondom GLOW 2021. Ruim 25 duizend bezoekers en iedereen was 
de mening toegedaan bezoekers dat het spectaculair en geweldig georganiseerd was 
door vrijwilligers van Vincentre. Ook Nuenen centrum deed mee, eigenlijk iedereen die ik 
gesproken heb was tevreden. 
Ach waar maak ik me druk om? Morgen wordt in deze Rond de Linde weer vis verpakt.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2 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

Jongerenkoor Jocanto   
bakt oliebollen! 
Wilt u met oud en nieuw genieten van heerlijke versgebakken oliebollen 
met of zonder rozijnen? Dat kan! Op 31 december bakken de jongeren 
van Jocanto oliebollen voor de inwoners van Nuenen en omstreken. 

ten € 0,70 per stuk en de rozijnen 
€ 0,80 per stuk. Bestelt u er 10, dan 
krijgt u de 11e gratis! 
Bestellen kan door te mailen naar 
oliebollen@jocanto.nl onder vermel-
ding van uw naam, welke soort(en) 
oliebollen u wilt bestellen en hoeveel. 

De oliebollen liggen op 31 december 
voor u klaar. Vanwege corona werkt 
Jocanto met tijdvakken waarin u de 
oliebollen kunt komen ophalen. U 
wordt per mail geïnformeerd over de 
locatie en de tijd. Afrekenen doet u 
bij het afhalen en kan alleen gedaan 
worden via mobiel betalen of gepas-
te contanten. Voor mobiel betalen 
scant u een QR-code die de verkoper 
aan u presenteert. Vanwege corona is 
er geen wisselgeld aanwezig. 
Bestellen kan tot 28 december, daar-
na geldt Op = Op. Vragen kunt u via 
bovenstaand e-mailadres stellen. 

Jongerenkoor Jocanto wenst ie-
dereen een smakelijk, gezond en na-
tuurlijk muzikaal 2022! 

Net als vele andere verenigingen 
heeft Jongerenkoor Jocanto last 
van de grote effecten van corona. 
De repetities van Jocanto mochten 
na de zomer weer plaatsvinden in 
Het Klooster, maar moeten sinds 
een paar weken weer online voort-
gezet worden. Ook de jaarlijkse fles-
senactie een belangrijke inkom-
stenbron, heeft nu al twee jaar ach-
tereen niet plaats kunnen vinden. 
Gelukkig vond Jocanto vorig jaar 
een manier om de oliebollenactie 
door te laten gaan, geheel aange-
past aan de coronamaatregelen. Dit 
jaar maken we opnieuw gebruik 
van deze aanpak. Zo zijn er onder 
andere meerdere kleine bakstati-
ons ingericht in plaats van één gro-
te, houden de leden afstand van el-
kaar en van de klanten en dragen ze 
mondkapjes. De leden kijken er 
naar uit om ook dit jaar voor u olie-
bollen te bakken! 

Jocanto verkoopt naturel en rozijnen 
oliebollen. De naturel oliebollen kos-

Nellie Bastiaans wilde graag een beetje vrolijkheid brengen in deze 
donkere en sombere tijd en heeft daarom een smiley op het dak gezet

Nieuw bij Volksuniversiteit  
regio Eindhoven:  

Zes vrouwelijke 
kunstenaars
De kunstwereld was altijd een man-
nenwereld. Vrouwelijke kunstenaars 
leken lange tijd onzichtbaar. Lang-
zaamaan komt daar verandering in. 
Gelukkig is er steeds meer aandacht 
voor vrouwen in de kunst. En dan niet 
als object maar als uitvoerend kunste-
naar. We zijn daarom blij deze cursus 
(Zes vrouwelijke kunstenaars) aan te 
kunnen bieden zodat ook uw lezers 
kennis kunnen nemen van de levens 
en werken van vrouwen in de kunst. In 
deze cursus gaan we ons verdiepen in 
de levens en de werken van zes be-
kende en minder bekende vrouwelij-
ke kunstenaars, waarbij wij hen in de 
context van de kunstgeschiedenis 
plaatsen. Samen de levens en werken 
van vrouwelijke kunstenaars bespre-
ken en ons erover verwonderen heeft 
een positieve en inspirerende wer-
king. Kunstenaars die aan bod komen 
zijn: Etel Adnan, Lee Krasner, Jacoba 
van Heemskerck, Hilma af Klint, Yayoi 
Kusama en Gillian Ayres.
Deze cursus is voor iedereen toegan-
kelijk, er is geen voorkennis vereist. De 
docent is mw. Juliette Kalse, afgestu-
deerd aan de Kunstacademie te Til-
burg, werkt als zelfstandig beeldend 
kunstenaar, waarbij de kunstgeschie-
denis een grote inspiratiebron is.

Start: woensdag 9 februari, 13.00-
15.00 uur, 7 lessen. Meer info en aan-
melden: www.vu-eindhoven.nl
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Kerkberichten

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Kerstavond 24 december 16.00 uur: 
Besloten Gezinsviering, kinderkoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker P. Peters.
Kerstavond 24 december 21.00 uur: 
viering, vocale omlijsting, voorgan-
ger: vier voorgangers.
Deze viering is niet voor bezoekers, 
wel te volgen via een livestream via 
de website en een uitzending via het 
LON.
Eerste kerstdag, zaterdag  25 decem-
ber 09.30 uur: viering, Orgelspel, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag, zaterdag 25 decem-
ber 11.30 uur: viering, vocale omlijs-
ting, voorganger pastor J. Vossenaar.
Tweede kerstdag, zondag 26 decem-
ber 10.00 uur: viering, Orgelspel, 
voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties:
Vrijdag 24 december 16.00 uur: Pas-
tor Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastor Jan van Oosterhout; Joop en 
Donald de Graaf; Wil Verhagen; Al-
bert Gruijters (vanwege sterfdag); 
Lony Florax - Hick; Raymond Florax; 
Henk Rooswinkel en familie. 
Vrijdag 24 december 21.00 uur: Pas-
tor Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastor Jan van Oosterhout; Wil Verha-
gen; Albert Gruijters (vanwege sterf-
dag); Lony Florax - Hick; Raymond 
Florax; Henk Rooswinkel en familie. 
Zaterdag 25 december 09.30 uur: Pas-
tor Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastor Jan van Oosterhout; Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders-de Greef; Kees van 
Ginneken; overleden ouders Bindels - 
Oostelbos; Harrie en Tonia Reijnders - 
Smulders; Lotte van Rooij (vanwege 
Onnozele kinderen); Kitty Smulders - 
Janssen; Wil Verhagen; Albert Gruij-
ters (vanwege sterfdag); Lony Florax - 
Hick; Raymond Florax; overleden ou-
ders Sulèr - Vennix; overleden ouders 
Heesakker - Tournooy; Henk Rooswin-
kel en familie. De overleden leden van 
Het Nuenens Mannenkoor: Pieter Fit-
ters; Wim van Rooij; Ad van Wulfen; 
Gerard Willems; Jon van Hoeckel; Gep 
Vonk; Gerard van der Lubbe.
Zaterdag 25 december 11.30 uur: Pas-
tor Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastor Jan van Oosterhout; Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders-de Greef; Kees van 
Ginneken; overleden ouders Bindels - 
Oostelbos; Harrie en Tonia Reijnders - 

Smulders; Lotte van Rooij (vanwege 
Onnozele kinderen); Kitty Smulders - 
Janssen; Wil Verhagen; Albert Gruij-
ters (vanwege sterfdag); Lony Florax - 
Hick; Raymond Florax; overleden ou-
ders Sulèr - Vennix; overleden ouders 
Heesakker - Tournooy; Henk Rooswin-
kel en familie. De overleden leden van 
Het Nuenens Mannenkoor: Pieter Fit-
ters; Wim van Rooij; Ad van Wulfen; 
Gerard Willems; Jon van Hoeckel; Gep 
Vonk; Gerard van der Lubbe.
Zondag 26 december 11.00 uur: Jan 
Billekens; Charles van der Sommen; 
Adrianus en Dorothea Prinsen - Ver-
hagen; Antonius en Johanna van 
Overbruggen - Wijnhoven.

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. Voor deze 
viering zijn al het maximum aantal 
mensen aangemeld.
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 via de Lokale Omroep 
Nuenen. 
Bij alle vieringen geldt een maximum 
van 50 personen.

In onze parochie zijn overleden Cinth 
Vogels, Jos van der Maat, Ria Vossen - 
Bronts, Jocky Jonker - Smit en Toon 
van Tienen. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

In onze parochie is gedoopt Thomas 
Jacobs. Wij wensen de familie van 
harte proficiat en veel geluk.

Het secretariaat is gesloten in de 
week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De opbrengst van de Adventsactie 
bedroeg in Nuenen € 163,45. Harte-
lijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Eerste kerstdag zaterdag 25 decem-
ber 11.00 uur: viering, orgelspel, voor-
ganger pastoraal werker R. van Eck. 
Ook hier geldt een maximum van 100 
personen.
Op tweede kerstdag is er alleen in 
Nuenen een viering om 10.00 uur.

Misintenties: 
Pastor Jan van Dooren; Pastor Freek 
Groot; Henk Leenen en ouders Leen-
en-Scheeper en schoonouders Ko-
nings - Konings; Piet van Rooij en Di-
nie van Rooij - Roijakkers; Marie Jan-
sen - Raaijmakers en Toon Jansen; 
Martien de Louw; Voor beterschap 
van een goede vriend Jos.

Mededelingen
De opbrengst van de Adventsactie 
bedroeg in Gerwen € 58,10. Hartelijk 
dank hiervoor.

Voor de viering van 1e kerstdag in 
Gerwen dient u te reserveren via tel. 
040-2838472 of via mail: r.bovens@
onsnet.nu.
Op 2e kerstdag, en Nieuwsjaarsdag is 
er alleen in Nuenen een viering. Op 
Oudejaarsdag is er een viering in de 
Regenboogkerk.
Op zondag 2 januari is er een extra col-
lecte voor zuster Bonnie op Kalimantan 
vanwege ‘Driekoningenzingen’. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Eerste kerstdag zaterdag 25 decem-
ber 09.30 uur: viering, Gregoriaans 
koor, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
Hier geldt een maximum van 50 per-
sonen.
Op tweede kerstdag is er alleen in 
Nuenen een viering om 10.00 uur.

Misintenties:
Pastoor Freek Groot; Pastoor Jan van 
Dooren; Jan Migchel; Harrie en Lena 
Renders; Adrianus en Christina Smits-
Renders; Helen Messemaeker-Faul.

Mededelingen
De opbrengst van de Adventsactie 
bedroeg in Nederwetten € 85,20. 
Hartelijk dank hiervoor.

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

In het komende kerstweekend zal er 
een aantal diensten worden gehou-
den vanuit De Regenboog. I.v.m. de 
beperkende coronaregels zullen alle 
diensten alleen via livestream te vol-
gen zijn. Helaas kunnen er dus geen 
kerkgangers naar de dienst komen. 
Het gaat om de volgende diensten: 
vrijdag 24 december, 19.00 uur is de 
kinderkerstviering. Om 22.00 uur wordt 
de kerstavonddienst uitgezonden. 
Op zaterdag 25 december is de kerst-
morgenviering om 10.00 uur. 
Tenslotte op zondag 26 december (2e 
kerstdag een morgengebed om 10.00 
uur. Voorganger op 24 en 25 decem-
ber is ds. Marlies Schulz. Alle diensten 
zijn ook op een later tijdstip nog te 
volgen via de website www.pgn-nue-
nen.nl/verbinding U komt daarna op 
de pagina kerkdienstgemist.nl Wij 
wensen u goede vieringen!

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 23 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de Advent.

Simon Dam 

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is op 93-jarige leeftijd rustig ingeslapen 

ons pap, schoonvader, opa en overgrootopa 

Vele fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

echtgenoot van 

Annie Dam-Langeweg c 

Het afscheid van Simon heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

5 Gorinchem, 27 augustus 1928 
c Nuenen, 11 december 2021 

Correspondentieadres: 
Jasmijnstraat 7, 5671 BL Nuenen 

Yvonne en Peter van de Velde‑Dam 
Esther en Léon, Sem, Isa, Tim 
Lisanne en Ad, Luuk 

Ingrid en Rene van der Weijden‑Dam 
Denise en Sjuul, Fenna, Evi 
Daphne en Roy 

Tanja en Nico van Dalen‑Dam 
Sabien en Nick 
Sophie 

Freddy Dam, Jolanda 
Sanne en Mike 
Jari 

Verscherpte maat-
regelen Parochie  
Heilig Kruis 
Naar aanleiding van de verscherp-
te maatregelen vanuit het bisdom 
willen wij het volgende onder de 
aandacht brengen:
• Actuele informatie zie website: 

www.parochienuenen.nl 
• Alle vieringen worden gestreamd 

op de website
• Maximaal aantal bezoekers 50 

personen per viering
• In de kerk gelden de basisregels 

zoals afstand houden etc. 

Moegestreden, omringd door onze onvoorwaardelijke liefde.
Hopen we dat iets van de kracht die je tot het laatste moment getoond hebt, 
bij ons achter blijft om het leven zonder jou weer op te pakken. 

Frans Hoefnagels
 Eindhoven 08 juli 1942 † Eindhoven 09 december 2021

echtgenoot van Ria Hoefnagels - Martens

Simone en Alex
Mees & Luna
Marcel †
Jonathan 

Correspondentieadres:
Frieda van Genniplaan 10
5673 AA Nuenen

Het afscheid heeft vanwege de maatregelen in besloten kring
plaatsgevonden op vrijdag 17 december.

Vrijdag 24 december. 09.00 uur H. 
Mis, Vigilie van Kerstmis; 23.00 uur 
kerstwake.
Zaterdag 25 december. Hoogfeest 
van Kerstmis 24.00 uur Nachtmis; 
9.45 Dageraadsmis, gedachtenis van 
de H. Anastasia; 10.30 Dagmis.
Zondag 26 december. Tweede kerst-
dag, zondag onder het octaaf van 
Kerstmis. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, H. Stefanus, eerste martelaar; ge-
dachtenis van het octaaf van Kerstmis. 

Maandag 27 december. 07.15 uur H. 
Mis, H. Johannes, apostel en evange-
list; gedachtenis van het octaaf van 
Kerstmis. 
Dinsdag 28 december. Geen H. Mis, 
Heilige Onnozele Kinderen, martela-
ren; gedachtenis van het octaaf van 
Kerstmis.
Woensdag 29 december. Geen H. 
Mis, onder het octaaf van Kerstmis; 
gedachtenis van de H. Thomas van 
Canterbury, bisschop en martelaar.

Chocomelactie
Op vrijdag 17 december werden de bewoners en personeel van de Akkers getrak-
teerd op chocomel met slagroom mede dankzij Friesland Campina en een mede-
werkster vd Akkers. Iedereen heeft hiervan enorm genoten. Wat een mooie actie!
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 51

Oplossingen wk 50
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

W E E K E N D

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

E E R S T E M A I T A I
R L A A I T R U C E
E L E G A N T A M A T E U R
V IJ G I R V D K T I K
U N I E E I W I T H O L E
E E R A T O E R V E N R

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

P A G O D E S P E L E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 9 2
1 6 8

3 6 4
3 5 7

9 1
1 9 8
8 5 4

6 2 4
6 8 3

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

Horizontaal: 1 muskietennet 6 consternatie 12 gekheid 13 schildergerei 14 in de (afk.) 16 bijbelboek 
18 zoutachtig 19 decigram (afk.) 20 deel v.h. hoofd 22 pausennaam 24 boerenbezit 25 hoofddeksel 
27 land in Azië 29 pl. in Flevoland 30 deel v.d. bijbel (afk.) 31 plaaggeest 33 vod 
35 Europees Parlement 37 gebouw in Amsterdam 38 Spaanse schilder 39 voor 40 cum tempore (afk.) 
41 oktober (afk.) 42 zwaardwalvis 44 buisverlichting (afk.) 45 vliegende schotel 47 tromp 
50 dunne deegwaar 52 vrijgevig 54 grootmoeder 56 betreffend 58 ondernemingsraad (afk.) 
59 voorspoed 61 broedplaats 64 rubidium (afk.) 65 herkenningsmelodie 66 gevaarlijk 68 pluimbal 
69 valwind.
Verticaal: 1 vloeibaar metaal 2 als onder (afk.) 3 mejuffrouw 4 aantal huizen 5 stommeling 
7 voordat 8 bijbelse fi guur 9 deel v.h. hoofd 10 ter plaatse (afk.) 11 loon 15 alleenheerschappij 
17 sprookjesfi guur 18 projectiel 19 overloper 21 natrium (afk.) 23 drukfout 24 Verenigde Naties 
26 naschrift (afk.) 27 slaapbank 28 quasi 29 bijwoord 30 Ned. dagblad 32 autokeuring (afk.) 
34 handvat 36 wortelkluit 41 onderoffi cier (afk.) 43 kilometer (afk.) 46 fl orijn (afk.) 48 pret 
49 gemalin van Aegir 51 intelligentiequotiënt (afk.) 52 vogel 53 deel van Engeland 
55 Egyptische godin 57 broer van Kaïn 59 armoedige woning 60 mager 62 Bijbelse priester 
63 explosieve stof (afk.) 65 Technische Universiteit 67 kroon (afk.).

AARDE
BESEF
CALYPSO
DELEN
ENKELING
ERICA
FIGUURDANS
GEHALTE
HYENA
KATVIS
KOOKCURSUS
LUSSEN
NAMEN
NATUUR
NEONBUIS
OMSLAAN
OVERAL
PELLEN
RECES
RETIREREN
RIOLERING
SABEL
STAPEL
TENGEL
TERTS
TONEEL
VERBAND
WESTENWIND
ZEVENDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Winnaar: week 49, Dhr. T. Brouwers, Lieshout.

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
Per direct beschikbaar:
alleen voor de medisch 
noodzakelijke voetzorg!! 
Zie RIVM regelement. 
Lekker makkelijk, ik kom 
ook aan huis! Medisch 
pedicure ALTA GRACE.
Hele Fijne Feestdagen en 
een gezond 2022! Tel: 06-
50571183.

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Expo

Deze winter zijn er verschillende expo-
sities te zien in onze expositieruimte 
en de Lichtstraat.

tot 14 jan
fotoserie 
iedereen mag er zijn  
Een initiatief van Roze 50+
tot 16 jan

welkom in het verheden  
Stijn Peters en leerlingen van de Fontys 
Hogeschool
tot 16 jan

wat een werk  
Striptekenaar Jan Vriends en Illustrator 
Medy Oberendorff
v.a. 22 jan

world press photo
EXHIBITION 2021  
Een terugblik op nieuwsjaar 2020 met 
thema' s als Black Lives Matter, Covid-19, 
en meer.

binnenkort:

vr 21 jan 19.30 u
rinus gerritsen   
OVER 60 JAAR GOLDEN EARRING
vr 28 jan 21.00 u

vinnie moore
BEKEND VAN O.A. DE BAND UFO
za 29 jan 21.00 u

airbag
PROGROCK VAN HET HOOGSTE NIVEAU
vr 04 feb 21:00 u

leif de leeuw band
PRESENTEREN NIEUW ALBUM
za 05 feb 21.00 u

abba fever    
HAPPY NEW YEAR TOUR
za 19 feb 19.00 u

giants of progrock   
HET BESTE VAN PINK FLOYD & GENESIS
wo 02 mrt 20.30 u

christian kjellvander   
MEESLEPENDE AMERICANA

podium

26 dec t/m 09 jan
kinderfilmfestival 
Wil jij op avontuur met De Drekkies of het 
spektakel Sing 2 zien? Tijdens de kerst-
vakantie kijk je de leukste en spannend-
ste kinderfilms! Voor €7,50 geniet je van 
een film met een glaasje fris en chips. 

WEST SIDE STORY  
Steven Spielberg’s indrukwekkende remake 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Nieuwe dienstregeling   
voor Brabants     
busvervoer 
Met ingang van zondag 9 januari 2022 is er een nieuwe 
dienstregeling voor het busvervoer van Arriva in West-
Brabant en Oost-Brabant. Deze nieuwe dienstregeling is 
tot stand gekomen in samenwerking met Arriva’s op-
drachtgever Provincie Noord-Brabant, en met inbreng 
van gemeenten en reizigersorganisatie ROB. De aanpas-
singen ten opzichte van de huidige dienstregeling zijn 
vooral veroorzaakt door teruglopende reizigersaantallen 
als gevolg van corona. Bij het maken van de nieuwe 
dienstregeling is ingestoken op wijzigingen die zo wei-
nig mogelijk reizigers raken. Voor de meeste reizigers 
verandert er daardoor nagenoeg niets. Waar dat wel zo is, 
zijn in overleg met de betrokken gemeenten alternatie-
ven opgesteld. Meer informatie en alle wijzigingen zijn 
terug te vinden in de diverse online reisplanners en via 
arriva.nl/dienstregeling en bravo.info.

De nieuwe dienstregeling is aangepast aan de huidige 
omstandigheden, waarbij is gekeken naar het aantal rei-
zigers op de diverse buslijnen. In de hele regio is op basis 
daarvan frequentieverlaging onvermijdelijk, en soms 
ook route-aanpassingen. Waar reismogelijkheden ver-
dwijnen worden -indien mogelijk- alternatieven aange-
boden. Behalve bovengenoemde aanpassingen is op 
andere plaatsen de dienstregeling geoptimaliseerd, 
waardoor juist betere aansluitingen en meer reismoge-
lijkheden ontstaan.
Gedurende het jaar wordt de dienstregeling voortdu-
rend getoetst aan het reizigersaanbod en indien nodig 
aangepast, zoals dat ook afgelopen september is ge-
beurd toen de scholen weer opstartten en diverse thuis-
werkmaatregelen tijdelijk werden opgeheven. We raden 
reizigers dan ook aan om altijd voorafgaand aan de OV-
reis de reis te plannen met behulp van een reisplanner. 
Zo komen reizigers niet voor onaangename verrassin-
gen te staan.
Openbaar vervoer in Brabant heeft de visie: Vraagge-
richt, Verbindend en Verantwoord.
Speerpunt is dat er slim wordt ingespeeld op de vraag 
van de reizigers. Dat wil zeggen dat de bussen daar inge-
zet worden waar de vraag het hoogst is. Waar de vraag 
lager is rijden minder bussen en kan de reiziger gebruik 
maken van alternatieven zoals de regiotaxi, deeltaxi of 
lokale initiatieven.

Meer informatie op www.arriva.nl/dienstregeling kun-
nen reizigers meer informatie vinden over de dienstrege-
ling per 9 januari aanstaande.
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ACTIVITEITENAGENDA

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

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 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

Eerste en tweede kerstdag 
25 en 26 december

14.00-15.30 uur Kindje wiegen
H. Clemenskerk aan het Park Nuenen

Tot zondag 9 januari
17.00-22.00 uur 

Dwèrse Winterwandeling 2.0
www.dwersophetijs.nl

Tot 30 januari 
100 jaar jong. 

Nieuw licht op Brabantse mutsen
Museum Vincentre, Berg 29 Nuenen

Tot zaterdag 1 februari 
Inzenden van een gedicht

Cultuur Overdag Nuenen: gedichtenwedstrijd 
‘Eerste Liefde’

gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

Zaterdagavond 5 februari 
en zondagmiddag 6 februari 

Gerard Van Maasakkers 
Het Klooster

Kunstwerk van Christo in  
Van Gogh Village Nuenen?
Een kunstliefhebber wandelde vorige week in de voetsporen van Vincent 
van Gogh in Nuenen en zag op de hoek Beekstraat/Adriaan Rijkenstraat 
een stijlvol ingepakt huis. De kunstkenner dacht in eerste instantie dat 
hier de internationaal gerenommeerde ‘inpak-kunstenaar’ Christo aan 
het werk was geweest. Zou Van Gogh Village Nuenen nu ook een kunst-
werk van Christo bezitten? 

zoals de Rijksdag in Berlijn, de Pont 
Neuf en de Arc de Triomphe in Parijs 
en de Mastaba in het meer Serpenti-
ne in het Londense Hyde Park. De 
bedoeling hiervan was om de men-
sen anders te laten kijken naar het 
object en de omgeving. 
De wandelaar is er inmiddels achter: 
creatieve bouwvakkers hebben in de 
stijl van Christo het pand Beekstraat 
22E ingepakt. En inderdaad: het ziet 
er echt heel anders uit…..

Christo was een Bulgaarse kunste-
naar, geboren in 1935 en vorig jaar 
overleden in New York. Christo kan 
dus onlangs niet Nuenen zijn ge-
weest. Christo was architect, beel-
dend kunstenaar, tekenaar, schilder, 
installatiekunstenaar en beeldhou-
wer. Hij is vooral bekend geworden 
door zijn inpakkunst. De ‘inpakkun-
stenaar’ trad naar buiten met het in-
pakken met grote lappen stof van 
bekende gebouwen/monumenten, 

Herenteam BCL fier aan kop
Na een gelijkspel tegen het Oeffeltse Veerkracht en een overwinning op 
het herenteam van Thielia heeft BCL-H1 beslag gelegd op de koppositie. 
In de derde afdeling van de landelijke ‘Mannenklasse, nylon shuttle’ lei-
den zij nu met drie punten voorsprong op het herenteam uit Oirschot. 
Echter, door de nieuwe lockdown is het (nog) niet duidelijk hoe deze com-
petitie nu verder gaat.

kers het echter afleggen tegen Guido 
Baauw en Sem Driessen. In de daarop 
volgende singlepartijen werd de 1-1 
tussenstand uitgebouwd naar een 
5-1 voorsprong. Wouter van Vijfeij-
ken, Bert Manders, Ruud van Vijfeij-
ken en Laurence Roijackers wonnen 
hun singlepartij allemaal. In de afslui-
tende dubbelpartijen kwamen Chris-
tian Klumpers en Ruud van Vijfeijken 
tekort: zij verloren in twee sets. Bert 
Manders en Wouter van Vijfeijken 
wonnen echter op het naastgelegen 
veld en brachten daarmee de eind-
stand op 6-2 en de daarbij behoren-
de koppositie in deze derde afdeling.

BC Veerkracht-H2 - BCL-H1: 4-4
De uitwedstrijd tegen Veerkracht was 
een mooie gelijkwaardige partij. Dat 
er uiteindelijk vijf keer een derde set 
nodig was -in acht gespeelde partij-
en- toont al aan dat de heren dicht bij 
elkaar zaten. In de singlepartijen wa-
ren de Lieshoutse heren deze keer 
wat sterker. Bert Manders, Ruud van 
Vijfeijken en Laurence Roijackers 
wonnen alle drie hun singlepartij: 
daar stond alleen de verliespartij van 
Wouter van Vijfeijken (21-18 in de 
derde set) tegenover. In de dubbel-
partijen was Veerkracht de bovenlig-
gende partij: daar wonnen zij drie 
van de vier wedstrijden. Alleen Je-
roen van der Heiden en Laurence 
Roijackers slaagden er uiteindelijk in 
om hun dubbelpartij binnen te halen 
waardoor de eindstand op een te-
rechte 4-4 uit kwam.

BCL-H1 - BC Thielia-H2: 6-2
In de thuiswedstrijd tegen de heren 
uit Thiel was er minder sprake van 
een gelijk opgaande strijd. Uiteinde-
lijk bleek er in geen enkele partij een 
toegevoegde derde set nodig: alle 
partijen werden in twee sets beslist. 
In de startende dubbelpartij waren 
Peter Romijn en Lars Vermeulen 
kansloos tegen een sterk spelende 
Christian Klumpers en Wouter van 
Vijfeijken. Op het andere veld moes-
ten Bert Manders en Laurence Roijac-

BCL-H1 met Jeroen van der Heiden, 
Laurence Roijackers, Wouter van Vijfeij-
ken, Ruud van Vijfeijken, Christian Klum-
pers en Bert Manders heeft vanwege de 
lockdown voorlopig de laatste competi-
tiewedstrijd gespeeld.

Zwemdiploma’s op de valreep 
van 2021
Zwemmers van Z&PV Nuenen vergroten op de valreep van 2021 hun diploma-
voorraad. Na het succes van twee weken geleden, werden afgelopen zaterdag 
nog eens 18 mooie zwemdiploma’s uitgereikt. Allereerst behaalden Rens en 
Cas hun C-diploma en maakten ze het rijtje ABC compleet. Daarnaast behaal-
den Milou, Mattia, Lucy, Nina, Jens, Sofian, Jill, Thijmen, Jeske, Pepijn, Willem, 
Thijmen, Florus, Robbe, Wout en Bram hun zwemvaardigheid diploma. Kort-
om: een zeer succesvolle ochtend! Van harte gefeliciteerd allemaal!
Wij zijn natuurlijk super trots op deze kinderen en wensen ze veel succes en 
plezier met oefenen voor hun volgende diploma of andere activiteiten binnen 
de vereniging! 
Ben je benieuwd naar de afdeling recreatief van Z&PV Nuenen? Kijk dan eens 
op onze website of op onze Facebookpagina (www.facebook.com/zpvnue-
nenrecreatief ) en neem contact op voor een proefles! www.zpvnuenen.nl

Lieve mensen
We leven, door de steeds veranderende levensomstandigheden, globaal 
in een vrije val. Dat is voor velen een angstig gevoel. Je weet absoluut niet 
wat je te wachten staat. Angstige gedachten kunnen hierdoor totaal bezit 
van je nemen. Ze kunnen je bespringen terwijl de doemscenario’s al vol-
uit worden geprojecteerd.
Gelukkig weten we dat gedachten komen en gaan en dat ze geen vaste 
waarde hebben.

deren van nieuwe stukken voor de 
concerten in het nieuwe jaar met 
mijn twee muzikanten Mischa en Rei-
nier.
Ook bereid ik me voor om op 26 ja-
nuari bij de albumpresentatie in Para-
diso op te treden met alle muzikan-
ten die aan het album meewerkten.

Leven in een vrije val
Ongewis, wist ik al
Dit lijkt de hel
Maar wie weet
Is dit de hemel wel

Dat het voor jullie de hemel mag zijn 
of worden, op welk niveau dan ook.

Lieve mensen, tot de volgende keer. 
Ik wens jullie warme en fijne feestda-
gen toe.

Lenny Kuhr

Op persoonlijk niveau ken ik deze 
vrije val situatie ook. Wie niet? Ik 
schreef samen met Joris Vincken, de 
tekst van dit lied, één van de nieuwe 
songs op het album dat 28 januari 
uitkomt.

Leven in een vrije van
Ongewis, wist ik al
Dit lijkt de hel
Maar wie weet
Is dit de hemel wel

Wie weet wat dit op een dieper ni-
veau in beweging zet? We kunnen 
niet meer de zweep gebruiken om 
ons paard te sturen. Losjes die teu-
gels dan maar, en kijk… ons paard 
vindt zelf z’n stal. Dat hopen we en zo 
lijkt het ook.

Nu de optredens weer zijn gestopt, 
bereid ik mij thuis voor op het instu-

Ode aan oma
Het nieuwe boek van Britt Maas uit 
Mierlo is verschenen.
Op vrijdag 17 december is het nieu-
we boek 'Ode aan oma - Over ziekte, 
rouw, gemis en herinneringen' van 
Britt Maas verschenen. Deze gedich-
tenbundel wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Boekscout.
Gedichten over ziekte, rouw, gemis en 
herinneringen, je vindt ze hier alle-
maal. Lezers die door hetzelfde heen 
gaan of heen gegaan zijn zullen troost 
vinden in Britts woorden. In begrijp-
bare en klare taal weet Britt de meest 
complexe gevoelens te verwoorden

Over de auteur
Britt Maas uit Mierlo schreef al eerder 
een gedichtenbundel: ‘Mijn diepste 
gevoelens, gedichten over het dage-
lijkse leven’. Toen het proces van haar 
eerste gedichtenbundel nog in gang 
was, had ze al weer een ander idee 
voor een tweede gedichtenbundel. 
Weer neemt ze je mee in haar gedach-
ten en je zult de emotie voelen. Naast 
gedichten schrijven heeft Britt nog 
andere hobby’s. Happy stones, foto-
grafie, lezen, kaarten maken, creatief 
bezig zijn. De creativiteit komt niet zo-
maar uit Britt, dit heeft ze overgeno-
men van haar oma Christine.

Titel: Ode aan oma - Over ziekte, 
rouw, gemis en herinneringen
Auteur: Britt Maas
ISBN: 9789464501704
Aantal pagina's: 48
Verkoopprijs: € 14,99

Foto Cees van Keulen

Rabo ClubSupport 
actie 2021
Atelier Nuenen wil op deze wijze de 
Rabobank Dommelstreek uitdrukke-
lijk danken voor de gulle gift van 
€ 546,23 die wij in het kader van de 
Rabo ClubSupport actie mochten 
ontvangen. Ook dit jaar zal het be-
drag besteed worden aan uitvoering 
van onze tweejaarlijkse expositie 
Paas-Art, aan versterken van onze ei-
gen vaardigheden door museumbe-
zoek en interne cursussen, en bege-
leiding van schilder- en tekengroe-
pen van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats. 
Rabobank, dank voor dit sympathie-
ke gebaar!

Kijk voor actuele informatie op desbeteffende website
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VOLG ONS!
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DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

M: 06 - 51896209 T: 040 - 3032623
GIEL@GBSPREMIUM.NL | WWW.GBSPREMIUM.NL

BEL OF MAIL
VOOR DEZE 
FANTASTISCHE 
AANBIEDING

10 WEKEN SPORTEN ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING VAN 
GEDIPLOMEERDE PERSONAL TRAINERS EN GEREGISTREERD DIËTISTE

GBS PREMIUM SPORTS CLUB
DE MEEST EXCLUSIEVE 

BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN
SPORT BUITEN DOOR TIJDENS LOCKDOWN OP EIGEN TERREIN

GBS PREMIUM SPORTS CLUB BIEDT:

ü INTAKE
ü DIEET OP MAAT
ü WEEG- & MEETMOMENTEN
ü PERSONAL TRAINING
ü VRIJ SPORTEN
ü SMALL GROUP LESSEN (OP 1,5M AFSTAND)

ü 100% RESULTAAT GARANTIE
ü ZEER SCHERPE 
     10 WEKEN CHALLENGE PRIJS

ZOEKT

10 VROUWEN 
&10 MANNEN 
IN EERSTE WEEK V/H NIEUWE JAAR

10 WEKEN (BUITEN-) SPORTEN 
OM 10% LICHAAMSGEWICHT TE 

VERLIEZEN IN HET NIEUWE JAAR! 
(UITERAARD VOLGENS RICHTLIJNEN RIVM)

RESULTAAT BEHAALD! =
10 WEKEN GRATIS VERLENGING

START 3 JANUARI 2022 (WEEK 1)  
FINISH 13 MAART 2022 (WEEK 10)

SSS211001_nieuwe_aanpak_adv_295x225_Rond_de_linde_uncoated.indd   1 29-10-2021   11:48

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
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