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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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

2021
in 
beeld

Kerst 2021 
op KC 
De Wentelwiek

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

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

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

Werner geeft de kappersschaar 
aan dochter Evi
Door Janneke Mes

Vijfenvijftig jaar heeft Werner Ulrich als kapper in Nuenen gewerkt. 
Vorige week is hij 71 jaar geworden en deze maand is hij met pensioen 
gegaan. Zijn dochter Evi had de zaak vorig jaar al overgenomen en 
Werner kan deze met een gerust hart overlaten aan haar.

salon van Rob Jansen over. In 1989 
werden de zaken samengevoegd. 
Daarna verhuisde de zaak in 1998 
naar de buitenzijde met daglicht. 
Hier heeft hij vele jaren met plezier 
gewerkt. 
In 1986 werd ook Park 13 zijn eigen 
herensalon, waar hij soms inviel. Zijn 
vrouw Hanny heeft hier vele jaren 
met plezier gewerkt van 1990 tot 
2012 en versterkte daarna nog jaren 
het team in het Kernkwartier tot aan 
de tweede lockdown. 

Zelf begon hij in 1971 bij Peer van 
Liempt op het Andriesplein. Ze ver-
huisden in 1975 naar het Kernkwar-
tier, wat voor hem een hele fijne tijd 
was. In 1985 nam hij de herenkap-
perszaak maar ook in 1986 de dames-

Hans Doffegnies    
neemt voorzittersrol Conn 
over van Willem Ligtvoet
De ledenraad van de Conn heeft Hans Do� egnies benoemd tot de nieu-
we voorzitter van de Coöperatie OnsNet Nuenen, de Conn. Hans neemt 
deze positie per 1 januari 2022 over van Willem Ligtvoet. De rol van voor-
zitter wordt statutair voor maximaal drie periodes van steeds drie jaar 
ingevuld.

heeft in die functie in het afgelopen 
najaar een nieuw beleidsplan ge-
schreven voor de periode tot 2025. 
Aan hem en de medebestuursleden 
om dit plan verder uit te werken en 
de plannen in gang te zetten.

Willem Ligtvoet heeft negen jaar de 
positie van voorzitter van de Conn 
bekleed. In deze periode is de Conn 
gegroeid tot de huidige coöpera-
tieve vorm met ruim 2300 leden, is 
de aandeelhoudersrol in de NEMN 
geïntensiveerd en zijn er vele maat-
schappelijke en innovatieve projec-
ten gestart.

De LON heeft onlangs een interview 
met Hans Doffegnies en Willem Ligt-
voet uitgezonden over de bestuurs-
wisseling. Deze is te bekijken via 
Youtube (Voorzitterswisseling bij 
Coöperatie Ons Net Nuenen).

Hans Doffegnies is in het dagelijks le-
ven werkzaam als Directeur Strate-
gisch Programma ‘Summa 2025’ bij 
Summa College in Eindhoven. Daar-
naast is hij lid van de Raad van Com-
missarissen van Breedband Regio 
Eindhoven (BRE) / Eindhoven Fiber 
Exchange (EFX).

Hans, woonachtig in Gerwen, is sinds 
2019 secretaris van het bestuur en 

Mooie momenten met klanten
Werner heeft genoten van het con-
tact met de klanten, veel leuke mo-
menten meegemaakt in de stoel 
maar ook samen reizen met klanten, 
en overal op de wereld kwam hij 
klanten tegen. In al die jaren zaten 
verschillende generaties bij hem in 
de kappersstoel. De contacten zal hij 
zeker wel gaan missen. Maar verve-
len zal hij zich niet. Zoals hij op jonge 
leeftijd al aan het werk ging, blijft hij 
nu nog steeds actief in zijn leven. 
Aanpakken is zijn stijl; ‘Je moet er ge-

woon tegenaan!’ Creativiteit zit in zijn 
bloed, en daar heeft hij nu nog meer 
tijd voor. Hij hoopt ook dat de wereld 
weer open mag zodat hij kan reizen 
met Hanny, kan gaan skiën bij zijn fa-
milie of het Nederlands elftal kan vol-
gen bij hun wedstrijden.
Geen groots afscheid in deze bijzon-
dere derde lockdown, dit zou niet ge-
past zijn in zijn ogen. Hij kijkt terug 
op een mooie tijd waar hij met hart 
en ziel gewerkt heeft en hij gaat met 
een goed gevoel de nieuwe fase in 
zijn leven in. 

Pas gewijd priester Leo Joosten tussen zijn 
ouders in processie op de Soeterbeekse-
weg op weg naar de Nederwettense Lam-
bertuskerk voor zijn eerste Heilige Mis

Over Nederwettenaar Leo Joosten pater in Indonesië,   
de werkplaats van Dorus de Vries, de Gerwense Stal De Linde 
en Nuenenaren in Veenhuizen 

Nieuwe uitgave Drijehornickels 
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorische tijdschrift Drijehornickels 
een portret van Leo Joosten, geboren en getogen in Nederwetten, die als 
pater van de Orde der Minderbroeders Kapucijnen een belangrijk en zeer 
gewaardeerd persoon in Indonesië werd. Pater Leo Joosten was de laatste 
Nederlandse missionaris op Sumatra, overleden afgelopen februari, die 
met hart en ziel kerk en cultuur verenigde onder de Bataks. Ook ruim aan-
dacht aan Nuenenaren die in de 19e eeuw in de Koloniën van Weldadig-
heid in Overijssel en Drenthe hebben vertoefd. Uit het hele land werden 
grote aantallen mensen en families die in armoede leefden ernaartoe ge-
stuurd. Om aan landbouw te doen, school te volgen en discipline aan te le-
ren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen werden gedwongen op-
genomen. De vaste rubriek Terugbeeld gaat deze keer over de boerderij 
van Huizing aan de Berg die eigendom was van de protestantse Maat-
schappij van Welstand. De boerderij stond op de plaats waar nu de uitbrei-
ding van het Vincentre is gepland.

Nuenense tijd van Vincent van Gogh 
op dit adres woonde, maakte er voor 
Van Gogh onder andere zijn schil-
dersezel, perspectiefraam, krukje, lijs-
ten en pakkisten. 

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. De 
leden van de heemkundekring krij-

Stal De Linde
Al 60 jaar worden er in Gerwen keu-
ringen gehouden van veulens van 
het ras Brabants Trekpaard. Jan Smits, 
oprichter van Stal De Linde, is mede-
initiatiefnemer van de jaarlijkse paar-
denkeuring. Verder een artikel over 
een historisch gezien belangrijk ge-
meentelijk monument in Nuenen, 
Berg 34, vlakbij de Lindeboom. Tim-
merman Dorus de Vries, die in de 

Op de omslag van de nieuwe Drijehornickels 
de verwijzing naar de artikelen over Nue-
nenaren in de Koloniën van Weldadigheid, 
60 jaar Stal De Linde in Gerwen en de tim-
merwerkplaats van Dorus de Vries

gen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift voor € 4,50 te koop. Van-
wege de coronabeperkingen voorlo-
pig alleen bij Jumbo Ton Grimberg. De 
overige verkoopadressen zijn tot na-
der order gesloten.
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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:

De eerste week van januari kunt u uw 
kerstboom aanbieden op de plek waar de 
bladkorven stonden. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CO2-WEETJE
Wist je dat:
• EnergiehuisSlimWonen ook in 2022 u over
  energie besparen adviseert;
• vanaf 8 januari is er weer iedere zaterdag het spreekuur 

in de bibliotheek van 11.00 - 13.00 uur;
• energie besparen, zeker met die hoge energieprijzen, 

snel loont;
• Nuenenaren steeds meer isoleren en eigen energie 

opwekken met zonnepanelen;
• Nuenen steeds meer in stroomversnel-

ling 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 terugkerende stroom aan 
vuurwerkgewonden, heeft het kabinet 
besloten dat tijdens deze jaarwisseling 
2021-2022 geen vuurwerk afgestoken 
mag worden. Het mag daarom ook niet 
verkocht of vervoerd worden.

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 voorko-
men dat het te druk wordt in het gebouw met ook de huis-
artsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak maken 
via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbezoeken vin-
den voorlopig nog niet plaats. Verder gelden uiteraard ook 
bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. Dus als u ver-
kouden bent of u niet lekker voelt, komt u niet naar het CMD.

AFVAL
Milieustraat
De milieustraat is op 31 december tot 15.30 uur open. Ook 
verzoeken wij u dringend om tijdens de jaarwisseling 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

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijk -
onderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.

Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie. 

Kinderopvang open.

alleen    samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen 

toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval 
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.
Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.
Hoest en nies in 
je elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georgani -
seerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Algemeen

Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zel�est. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag. 
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar. 

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Contactberoepen

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheids -
specialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Sport

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor 
A, B of C- diploma uitgezonderd. 

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

18 december 2021

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. A�alen
en laten bezorgen mogelijk.

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten. 

Reizen

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl. 

Winkelen en boodschappen

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groente winkels en tankstations)
open.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
a�alen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur. 

KERSTBOOM
Ook al zijn eind december alle (bijna 140) bladkorven op-
geruimd, daar kunt u toch in de eerste week van januari 
uw kerstboom aanbieden. In de week van 10 januari ruimen 
we dan in een keer alle kerstbomen op. Of u brengt uw 
kerstboom gratis naar de milieustraat of naar de perma-
nente groenbakken. We halen ze niet huis aan huis op. Voor 
al het andere bladafval en klein snoeiafval verwijzen wij u 
dan wel naar de 14 permanente groenbakken. Aangezien 
de kerstbomen worden gecomposteerd vragen wij u om 
eerst alle kerstversieringen te verwijderen en ze ook aan 
te leveren zonder standaard, manden, emmer of plastic. 

AFVALKALENDER 2022
Je persoonlijke afvalkalender 2022 staat voor je klaar op 
www.mijnblink.nl. Op de kalender zie je wanneer jouw 
afval wordt opgehaald. Je kunt de kalender opslaan of af-
drukken. 
Gebruik je de 
app Afvalkalen-
der Blink al? 
Ook daar vind je 
uiteraard de af-
valkalender. 
En via de app 
krijg je ook een 
herinnering zo-
dat je het afval op 
tijd aan de straat 
kunt zetten.
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Weer een kleine attentie
voor iedere klant op Oudjaarsdag!

Runder Gehakt
..................................................... 2x 500 gram 8,95
Biefstuk Caprese
............................................................per stuk 3,25
Eendenborst Filet
.......................................................... 100 gram 2,95
Rookworst
“De Beste”  ...........................................2 stuks 5,95
Spare Ribs
“met gratis saus”  .............................. 500 gram 6,95
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 1,95
Heerlijke hapjes en grillproducten

voor een gezellige avond!

KOOPJE

SPECIAL

TOPPER

D66 Nuenen wenst je een 
bruisend, ondernemend 
en duurzaam 2022!

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

BEDANKT & 
EEN GOED EN GEZOND 2022

Stal de Linde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerwen
GEMCO Industries BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son
EW Facility Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
NASEC B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arnhem
SpartnerS Organisatieadvies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuenen
ZANDENBOUW BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarle-Rixtel
Buchrnhornen BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven
LAVANS BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helmond
Projectontwikkelingsbureau De Roosdonck . . . . . . . . . . . . Nuenen
BIM4ALL Bouwkundigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heeswijk Dinther

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

MVSA Cava 
Brut, secco of rosé  €9,95
Bernard-Massard 

Luxemburgse bubbels  €10,95
Piper Heidsieck  

Champagne brut   €35,95

Monthuys Champagne
Brut of demi sec     €22,95

Café De Paris  
Vin Mousseux Ice  €9,95

Gezond nieuwjaar gewenst! 
Acties geldig t/m 31 december 

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

BEZORGERS
NUENEN

Zin in een bijbaantje!

PER 1

JANUARI

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 wekenRond de Linde is op zoek naar:

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

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

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

Piano-Keyboard 
LESSEN

Voor thuis een speciale cursus:
stressregulering door 

yoga en hartcoherentie
Individuele begeleiding 

Prana-om natuurgeneeskunde

Info: 
www.pranayogastudio.nl

Corina van Dommelen 
’t Hofke 59  5641AJ Eindhoven
040-2840430 & 06-27055614
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Chimpansees in Dierenrijk door 
Kerstman verwend met kerstdiner
De Kerstman heeft een bezoek gebracht aan Dierenrijk. De chimpansees werden, 
ondanks de sluiting van het park, verwend met een speciaal kerstdiner, om ze zo een 
onvergetelijke kerst te bezorgen.  De chimpansees konden genieten van verschillen-
de groenten, waaronder kerstbomen volgehangen met paprikaringen en wortels.

Foto: Dierenrijk

De echte lekkere Oliebollen 
van Jong Nederland
Het einde van het jaar is in zicht, dus staat Jong Nederland Gerwen weer 
voor u klaar om écht lekkere oliebollen te bakken. Sinds jaar en dag wor-
den de bollen in ’t Huysven op oudejaarsdag klaargemaakt. Door deze er-
varing hebben de Gerwense Bakkers (allen lid van Jong Nederland) het re-
cept, het rijsproces en het bakken zo onder de knie gekregen, dat de olie-
bollen zich kunnen meten met een professionele bal. Geen kleffe deeg-
hompen, maar mooi gerezen, luchtige oliebollen, waar iedereen graag 
zijn tanden in zet! En ook fijn: voor een zacht prijsje haalt u ze in huis. 

Bestel uw oliebollen en/of rozijnen-
bollen op de site en vul het bestelfor-
mulier in. De oliebollen kunnen wor-
den thuisgebracht of opgehaald op 
31 december.
Wij wensen iedereen alvast een heel 
fijn en speels 2022.

5 oliebollen en 5 rozijnenbollen 
voor € 5,-

10 oliebollen en 10 rozijnenbollen 
voor € 10,-

Oliebollen per stuk € 0,60 
10 stuks voor € 5,-

Rozijnenbollen per stuk € 0,75 
10 stuks voor 6,-

De gehele opbrengst komt natuurlijk 
ten goede aan de vereniging, zodat 
Jong Nederland ook in 2022 de Ger-
wense jeugd samenbrengt met leuke 
activiteiten. Zo hebben de kinderen 
afgelopen jaar kunnen genieten van 
een gezellig zomerkamp en komen ze 
elke week met veel plezier samen om 
spellen te spelen, te knutselen, te bak-
ken en veel andere dingen te doen.

Dus: bestel uw échte lekkere oliebollen bij 
Jong Nederland Gerwen en steun meteen 
deze mooie vereniging!

Kerst 2021 op KC De Wentelwiek
Ondanks de plotselinge scholensluiting was er op KC De Wentelwiek toch 
een hele leuke alternatieve kerstviering.
Door ouders zijn er enveloppen gevuld met knutselmateriaal om een 
mooie kerstkaart met een wens voor iemand te maken. Ook zat er een 
kerstster in om te versieren voor in de kerstboom. Natuurlijk ook een kerst-
wens van het team en iets lekkers. Deze enveloppen zijn door de leerkrach-
ten persoonlijk afgegeven bij alle kinderen. 
Op vrijdag 24 december was voor elke groep een online kerstontmoeting 
gepland. Daar hebben we samen een spelletje gespeeld, liedjes gezongen 
en gezellig met elkaar dit jaar afgesloten.en gezellig met elkaar dit jaar afgesloten.

Carnaval
1973, Carnavalsmaandag laat in de middag strompelt een ladderzatte 
jongeman, van een jaar of 17, ons Jongerencentrum binnen. We hadden 
hem nooit eerder gezien en geen idee hoe hij heette of waar hij vandaan 
kwam. We konden hem niet aan zijn lot overlaten. We moesten er achter 
zien te komen hoe hij heette en waar hij woonde zodat we zijn ouders 
konden waarschuwen. Maar de jongeman kon niet meer op zijn benen 
staan en amper praten, hij was letterlijk stomdronken!

“Waar woon je”?
“Liesssurd” kwam er na lang aandrin-
gen uiteindelijk uit en toen wij vroe-
gen of hij Lieshout bedoelde, leek 
zijn hoofd een bevestigende knik te 
maken. Lieshout dus.
“Hoe heet je”?
Na enige tijd kwam er uit zijn mond 
met een nagenoeg verlamde tong 
een naam. Uit piëteit zullen we die 
hier niet noemen! Uiteindelijk kregen 
we ook zijn adres en konden we in 
het telefoonboek zijn ouders berei-
ken. Ze zouden hem komen halen.
Toen zei de jongeman: “Kmoet zgeitu”!
We konden weinig anders doen dan 
hem, met twee man sterk, op de wc te 
zetten. Toen hij daar uiteindelijk zat en 
vastgehouden door twee Ziedenie-
ters, zijn ding begon te doen, kwam 
zijn vader binnen. Waar zijn zoon was, 
hij wilde hem onmiddellijk zien! We 
maakten voor hem de wc-deur open, 

waar zijn zoon, hangend tussen 
twee Ziedenieters, zat te geuren!
De vader barstte uit in woede en 
schold ons de huid vol: “waar het op 
leek, om in een jeugdhonk zijn zoon 
dronken te voeren”! Hij was zo kwaad, 
begrijpelijk overigens, dat het geen 
zin had om hem te vertellen dat zijn 
zoon dronken bij ons binnen was ko-
men vallen.
Hij nam de verzorgende taak voor 
zijn zoon van ons over en nam hem 
mee naar huis.
De volgende dag werden we door 
hem gebeld, hij had het verhaal van 
zijn zoon gehoord. Hij bood zijn ex-
cuses aan en bedankte ons voor de 
goede opvang van zijn zoon!

Meer mooie herinneringen krijg je 
ongetwijfeld tijdens het Ziedenie 
reünie. Meld je hiervoor aan via een 
e-mail: reunie@ziedenie.nl

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1981 Bejaardenhuis ‘De Akkers’ geopend

Begin jaren ‘70 ontstond in Nuenen behoefte aan structurele 
huisvesting van ouderen in de eigen vertrouwde omgeving. Leo 
Mesman en Mien van Wijk, toenmalig voorzitter en secretaris van 
de seniorenbond, hebben het voortouw genomen en hier jaren-
lang hard voor gestreden. Samen met vijftig Nuenense bejaarden 
gingen ze in een touringcar met ruim 5000 handtekeningen naar 
het ministerie om te pleiten voor deze voorziening. Er werd door 
Den Haag akkoord gegeven voor de bouw en in juni 1979 pas-
seerde de oprichtingsakte bij de notaris. Maart 1980 werd de eer-
ste paal geslagen door de toenmalige burgemeester René Gerrits.
 Meer weten? Ga naan NGN200.nl

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

Waar maken wat weer beloofd gaat worden
Merkbaar is dat de Nuenense politiek, in het zicht van de aanstaande gemeenteraadsver-
kiezingen (volgend jaar maart), aan zijn verkiezingsoffensief schijnt te zijn begonnen. De 
vertegenwoordigende fracties in de gemeenteraad hebben onlangs gezamenlijk het voor-
nemen uitgesproken om onderling minder ruzie te maken. Lofwaardige maar of dat nu in-
eens uit te bannen is waar zoveel partijen aan tafel zitten? Immers een onderling ruziënde 
raad en college is van alle tijden. Voorts wil de raad, samen met het college van B&W, zich 
wat meer gaan bekommeren om de belangen en inspraak van de inwoners. Maar hadden 
zij niet altijd al zo moeten handelen. Het toverwoord ‘BOB-model’, (dat is: Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en Besluitvorming) moet daarin als rode draad en beleidslijn doorheen 
gaan lopen. De politiek krijgt, zo lijkt het onderhand, in de gaten dat zij de afgelopen jaren 
te weinig hebben geluisterd naar wat de belangen en de wensen van de Nuenense burgers 
zijn bij het maken van woning- en wegenbouwplannen. Er werden en worden blunder na 
blunder ten nadele van de burgers gemaakt en maar al te dikwijls had en heeft dat door 
die besluiteloosheid en allerlei onnodige procedures tot gevolg vertraging in de realisering 
van plannen geleid. Voorbeelden te over waarbij onvoldoende werd of wordt geluisterd 
naar de omwonenden zijn de invulling van het industrieterrein Eenheid-West, de recon-
structie van de Opwettenseweg, de ontsluiting van het megabouwplan Nuenen-West, het 
geplande Eeneindse nieuwbouwwijkje Kavelaars, het plan Wederikdreef, de Vinkenhofjes, 
het heropstarten, zulks zelfs tegen de uitspraak in van de Raad van Staten, van de procedu-
re voor de bouw van het appartementencomplex Pantha Rei, het CPO-plan annex Ge-
zondheidscentrum De Mijlpaal, de villabouw op de hoek Boordseweg/ Kapperdoes en 
laatstelijk de misverstanden rond het CPO-plan Emmastraat. Een hoeveelheid van verkie-
zingsbeloften wordt ons de komende maanden door de diverse politieke partijen voorge-
houden dan wel in onze brievenbus gedeponeerd waarvan nog maar de vraag is of die bij 
de samenstelling van een nieuwe raad waargemaakt kunnen gaan worden. Immers, zo 
leert de praktijk, er is niets zo veranderlijk als het weer en de politiek. Immers elke gekozen 
politieke partij zal als ze eenmaal op hun begeerde zetel zitten, toch vaak weer het partij-
belang laten prevaleren boven het belang van de burger. Voortschrijdend inzicht heet dat 
in het politieke vakjargon. Misschien dat de nieuwe raad in de nabije toekomst eens wat 
verder over de grens gaat kijken of vergaande samenwerking, noem het fusie, met andere 
buurgemeenten een serieuze optie begint te worden?

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof, Nuenen

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

Ingezonden brieven

RKSV Nuenen   
verlengt contracten 
trainersstaf   
Nuenen 1 en   
Nuenen O23
RKSV Nuenen is blij te mogen mede-
delen dat de huidige technische staf 
ook volgend seizoen actief zal zijn 
voor de club. De contracten met Mau-
rice Verberne (Hoofdtrainer N1), Mar-
tin Nieuwlaat (assistent trainer N 1), 
keeperstrainer Danilo Verus, Richard 
van Riebeek (trainer JO23-1) alsmede 
de medische staf bestaande uit Joost 
van Deursen en Frank van Oudenho-
ven zijn allen met een jaar verlengd. 
Er wordt nog gezocht naar een assis-
tent voor de JO 23 ivm het stoppen 
van Willy van Gennip. 
De verlenging is een logisch gevolg 
van een fijne samenwerking tussen 
trainers, spelers en de medische staf 
en de Technische Commissie. 
Nuenen 1 staat op dit moment ver-
dienstelijk op de 8e plaats van de 
hoofdklasse en de JO23-1 bezet de 
2e plaats in divisie 2C landelijk. 

wwwjongnederlandgerwen.nl

Deze zorgzame ‘Saar’, is nu 50 jaar.
Ontzettend veel liefs van ons.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 20-12-2021 EN 27-12-2021

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Sleedoornlaan 27 Plaatsen dakopbouw 
Boord 79 Aanleggen uitweg 
Jacob Catsstraat 6 Uitbreiden tandartsenpraktijk 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Ten Worpe 9 Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Nico Eekmanlaan 5 Plaatsen dakkapellen achterzijde 
 woning 
Everard van  Plaatsen dakopbouw
Doernelaan 5  
Boordseweg 11 Herbouwen schuur, vervangen 
 erfafscheiding 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen West  Plaatsen kerkuilhotel Nuenen West

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Tienden 10 Exploitatievergunning AMZ Auto’s 
Gulberg 30 Exploitatievergunning Wagner Auto’s
Collseweg 20 Exploitatievergunning Autogulberg

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
24-12-2021 Nuenen c.a. Gewijzigde vaststelling 
  bestemmingsplan 
  ‘Wederikdreef te Nuenen’. 
23-12-2021 Molenkamp  Activiteitenbesluit milieube-
 26 heer oprichten opslagloods 
  stratenmakers 
23-12-2021 Nuenen c.a. Vooraankondiging ontwerp 
  bestemmingsplan aanleg 
  fi etspad ‘Landgoed Gulbergen, 
  Helmond-Eindhoven 
22-12-2021 Soeterbeekse- Activiteitenbesluit milieube-
 weg 13 heer realiseren stapmolen 
  en paardenbak 

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

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.

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, knal-
erwten 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 

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 anoniem 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 vernie-
lingen 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.

VuurwerkverbodVuurwerkverbod
Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

Nuenense CPO-groep in  
Emmastraat buitenspel gezet?
Enkele jaren geleden heeft de Nuenense gemeenteraad uitgesproken  en 
in een raadsbesluit vastgelegd dat de Emmastraat een perfecte locatie is 
voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, bij voorkeur in te vullen 
met  levensloopbestendige woningen. Aansluitend hebben enkele initia-
tiefnemers, Leo van de Ven, Piet van Happen en Gerard van de Ven, naar 
aanleiding hiervan, voor de ontwikkeling van deze plek een collectief ge-
vormd t.w. Stichting CPO Emmastraat i.o.

de buurt. In het planproces zijn de toe-
komstige bewoners al voor aanvang 
van het project bekend, zijn zelf op-
drachtgever en ook dat brengt voor 
het project veel voordelen met zich 
mee.

De gemeente heeft ons uiteindelijk 
geadviseerd om een professionele 
marktpartij in de arm te nemen zodat 
de gemeente voor wat betreft financi-
en en realisatie geen risico loopt. Wij 
hebben op basis van eigen ervaringen 
gekozen voor een professioneel bu-
reau met uitstekende referenties op 
het gebied van  CPO ontwikkeling,  
maatschappelijke betrokkenheid en 
projectmanagement.  Ook hebben wij 
aangegeven dat wij bereid zijn om de 
door de gemeente gevraagde grond-

De initiatiefnemers 
doen hun verhaal:
“In de afgelopen 2 jaar hebben wij in-
tensief overleg met de ambtelijke ver-
tegenwoordigers van de gemeente 
gevoerd. Op basis van de beschikbare 
informatie die ons werd aangereikt, en 
de aanvullende eisen die gedurende 
dit overleg gesteld werden, hebben 
wij een plan gemaakt. Belangrijk hier-
bij is om te weten dat in een eerdere 
fase de gemeente stedenbouwkundi-
ge studies heeft laten uitvoeren van 
de bebouwingsmogelijkheden en 
deze met de buurtbewoners heeft be-
sproken. De verslagen van deze bij-
eenkomsten en met name de reacties 
van de buurt op de bebouwingsmo-
gelijkheden vormden voor ons, als 
nieuwe buurtgenoten, een belangrijk 
uitgangspunt voor het nieuwe plan.

Het plan wat wij gemaakt hebben om-
vat negen levensloopbestendige wo-
ningen en voldoet volledig aan de ei-
sen van de gemeente en komt maxi-
maal tegemoet aan de wensen die er 
in de buurt leven. Een duurzaam plan, 
ruimtelijk, niet massaal, bio-based, 
energieneutraal, biodivers, sociaal 
duurzaam en gezond. De parkeer-
voorzieningen zijn geheel binnen het 
terrein opgelost, waarbij de bestaande 
beeldbepalende haag intact blijft. 
Naar onze stellige overtuiging kan het 
door ons opgestelde planconcept re-
kenen op een maximale appreciatie in 

Artist Impressie van de Emmastraat

prijs te betalen en tevens akkoord zijn 
met alle overige voorwaarden. Tot zo-
ver alles prima.

Echter, wat gebeurt er?: Wij kregen van 
de gemeente een telefoontje dat er 
volgens de richtlijnen een aanbeste-
ding gehouden moest worden. Wij 
kregen het gevoel dat we in een slech-
te film terecht gekomen waren. Ver-
volgens heeft de gemeente in juni van 
dit jaar nog drie andere marktpartijen 
uitgenodigd om op basis van enkele     
vragen hun visie te geven en een bie-
ding uit te brengen. Een planconcept 
maakte géén onderdeel uit van de 
vraagstelling. Inmiddels hebben wij 
de mededeling ontvangen dat het col-
lege voornemens is om de ontwikke-
ling van de Emmastraat te gunnen aan 
een commercië le marktpartij uit Arn-
hem.  Daarbij negeert het college het 
raadsbesluit van 31 oktober 2019. Het 
zorgvuldig opgestelde plan voor de 
realisatie van 9 levensloopbestendige 
woningen dreigt hierdoor niet gereali-
seerd te kunnen worden. 

Door het gekozen selectiesysteem 
voor de Emmastraat moest het CPO 
concurreren met commerciële markt-
partijen. Dat staat op gespannen voet 
met de doelstelling van een CPO na-

melijk het realiseren van een eigen 
woning tegen kostprijs, zonder winst-
oogmerk. Wat ons daarbij het meest 
bevreemdt: In heel Nederland worden 
aan CPO groepen gronden uitgege-
ven voor de realisatie van woningen 
door en voor inwoners van de betref-
fende gemeente, echter de gemeente 
Nuenen kiest ervoor om voor de ont-
wikkeling van een in omvang beschei-
den project, partijen uit het midden 
van het land te selecteren  zonder eni-
ge plaatselijke betrokkenheid. (Over 
duurzaamheid gesproken, wat ook 
nog een belangrijk criterium was).
Voor de goede orde: De CPO groep 
heeft aangegeven dat als hen de kans 
geboden wordt deze locatie te heront-
wikkelen, dit een voorbeeldproject zal 
worden voor de regio.”
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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 52

Oplossingen wk 51
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

W A L N O O T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

Kruiswoord

K L A M B O E D E I N I N G

W O E L E E Z E L A

I D J O N A B R A K D G

K I N K L E O K V E E

C A P B I R M A E N S

N T S A R R L O R E P

R A I P I C A S S O P R O

C T O K T T O R K T L

U F O S L U R F M I E

G U L K O M A I Q U A

O R H E I L N E S T R B

R T U N E L I N K E

S H U T T L E M I S T R A L

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 7 6
2 8 4 7

7 8 3
4 3 1

3 7
2 4 3

5 4 7
6 4 7 1

2 9 6

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

Horizontaal: 1 boekformaat 6 onvermogen tot spreken 11 anni elapsi (afk.) 12 deel v.e. auto 
14 displaced person (afk.) 16 werktuig 18 godin v.d. aarde 19 riv. in Italië 21 wortel 22 grassoort 
24 gewicht 25 takje 26 schil 27 in plaats van 29 afslagplaats bij golf 30 haast 32 uitgestorven rund 
34 laatstleden (afk.) 35 niet even 37 touwmateriaal 40 viering 44 ik 46 onhoudbare opslag bij tennis 
47 deel v.e. naald 48 in orde 50 spoorwegbeveiliging 52 rechthoekig 54 pit 55 argeloos 57 hoofdgroet 
58 pl. in Zwitserland 59 stannum (afk.) 60 geheimhouding 63 achter 64 vrouwelijk beroep 65 handel.

Verticaal: 1 wenden 2 pl. in Frankrijk 3 sterrenbeeld 4 tasto solo (afk.) 5 agio 
6 langzaam (in de muziek) 7 zangnoot 8 wilde haver 9 modder 10 man van adel 11 vrucht 
13 elektro-encefalogram 15 test 17 kleine hoeveelheid 20 kortaf 22 watervlakte 23 pl. op de Veluwe 
26 dans 28 bijtijds 31 Palestijnse verzetsgroep 33 gewicht 36 spijkerbroek 37 vogelverblijf 38 uitroep 
39 zitting 40 kweken 41 godin v.d. dageraad 42 gezicht 43 kleurmiddel 45 land in Afrika 
49 dood dier 51 smekend verzoek 53 houding 54 grondsoort 56 Europeaan 58 nageslacht 
61 heilige (afk.) 62 voorzetsel.

AMICE
CHAOS
CYSTE
DEURMAT
DIVISIE
DORSHOUT
GEDWEE
GEVOLG
HAMVRAAG
IERLAND
KAUWTJE
LENTE
LOVEND
MANEN
MELKMEISJE
MENIE
METRO
NAMAAK
NOCHTANS
PEDDEL
PLAVEISEL
SCHEP
STEEK
TEMER
TORNEN
WAGEN
WATTAGE
WEGSLIKKEN
WINDE
ZENDELING

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

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

Winnaar: week 50, Mw. J. Brecht

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

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

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

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

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.

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Verstoring van de raadsvergadering? 
Dit is waarom.
In het verslag van de laatste raadsvergadering van 2021 (RdL 23/12/21) merkt verslag-
gever Gerrit van Ginkel op, dat het de LON blijkbaar niet lukt om een storingsvrije uit-
zending te verzorgen. Hij constateerde dat het geluid soms wegviel, het inloggen van 
een gastspreker niet lukte en sommige raadsleden het knopje aan/uit van een micro-
foon niet goed konden bedienen.
Deze waarnemingen waren op zich correct, maar de oorzaak ervan werd er niet bij ver-
meld. 

Wij van de LON vinden het tijd dit aan u uit te leggen.

De LON geeft tijdens de digitale raads- en commissievergadering de datastream door, 
die haar vanuit de computer bij de griffie, waar MS Teams op draait, wordt aangeleverd.
Die datastream gaat eerst vanuit de LON-studio naar Hilversum om daaruit weer door 
diverse providers zoals KPN, Ziggo, T-Mobile enz. op verzoek van hun abonnees naar de 
tv in de huiskamer te worden gestreamd. 
Dat is een hele reis, vandaar dat er altijd enige vertraging optreedt. Ook kunnen er on-
derweg, buiten de macht van de LON wel eens storingen optreden. Dat geldt overigens 
ook voor het signaal dat de LON via de LON-app en de LON-website aanbiedt.    

De kwaliteit van de datastream, die in de LON-studio binnenkomt en naar Hilversum 
wordt doorgezonden, wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de computer-
apparatuur die hem aanlevert, alsook door de kwaliteit (en het gebruik) van de pc’s, 
laptops en tablets die er via internet mee verbonden zijn. 
Die laatste zijn persoonlijke pc’s, laptops en tablets van de raadsleden, ambtenaren, le-
den van het college, eventuele insprekers. Kortom van iedereen die digitaal binnen MS 
Teams aan de vergadering meedoet.

Het probleem is nu dat die tientallen verbonden pc’s, laptops en tablets, soms wel meer 
dan 50 tegelijk, niet allemaal even nieuw en van gelijke kwaliteit zijn, of voorzien zijn 
van de laatste software-updates. En dat geldt ook voor de lokale thuisnetwerken, die ze 
via kabel of wifi verbinden met het internet.  
Het heeft effect op beeld en geluid, als gebruik wordt gemaakt van een oudere pc, die 
niet voorzien is van de laatste updates en die via een wifi repeater met een slechte ont-
vangst met het internet verbonden is. 
Of wat ook veel voorkomt: de aanwezigheid van een switch in het thuisnetwerk, die 
een te lage bandbreedte heeft. Dan krijg je onherroepelijk een stilstaand of stotterend 
beeld en het niet synchroon lopen of wegvallen van het geluid. 

De LON is altijd bereid om te helpen en te adviseren en waar mogelijk problemen op te 
lossen om ervoor te zorgen dat de raads- en commissievergaderingen, ook nu zij van-
wege alle coronaregels digitaal gehouden moeten worden, storingsvrij op de tv in de 
huiskamer gevolgd kunnen worden. 
Maar we hopen ook met het bovenstaande  te hebben uitgelegd, dat er ook een zekere 
verantwoordelijkheid ligt bij de individuele digitale deelnemers aan die vergaderingen. 
Want als het signaal dat zij aanleveren van onvoldoende kwaliteit is, kan het op de tv 
niet beter zijn.

Namens de LON, Hans Spijkerman

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 brievenGedichtenwed-
strijd bij Cultuur 
Overdag Nuenen 
en Bibliotheek 
Dommeldal 
Cultuur Overdag Nuenen en 
Bibliotheek Dommeldal orga-
niseren een gedichtenwed-
strijd bij het thema ‘Eerste Lief-
de’ van de Boekenweek 2022.
 
Iedereen heeft vast wel herin-
neringen aan een eerste liefde, 
of droomt ervan. Laat ze je in-
spireren om er een mooi ge-
dicht over te schrijven. Geef je 
over aan je pen of toetsenbord 
en creëer met woorden een 
tekst om verliefd op te worden.
Een deskundige jury beoor-
deelt de gedichten. Per leef-
tijdscategorie (12 tot 18 jaar; 
ouder dan 18 jaar) zoekt ze de 
vijf beste gedichten uit.
Op zondagmiddag 13 maart 
2022, de laatste dag van de 
Boekenweek, wordt een fees-
telijke bijeenkomst georgani-
seerd in het Van Goghkerkje in 
Nuenen. Dan wordt aan alle 
genomineerden gevraagd hun 
gedicht voor te dragen, waar-
na de jury de winnaar bekend 
maakt. De winnaar ontvangt 
een mooie prijs, eeuwige roem 
en publicatie in diverse media.

Zin gekregen om mee te doen?
Kijk dan snel op www.cultuur-
overdag.nl/boekenweek22 
waar alle spelregels bij de wed-
strijd te vinden zijn. Bij inzen-
ding ga je akkoord met alle 
spelregels. Per deelnemer is 
slechts één inzending mogelijk. 
Zend je gedicht per email naar 
gedichtenwedstrijd@cultuur-
overdag.nl of naar Gedichten-
wedstrijd Eerste Liefde p/a Bi-
bliotheek Dommeldal, Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 18, 
5671 CH Nuenen. Vergeet niet 
je naam, leeftijd, adres en tele-
foonnummer te vermelden.
Inzenden van een gedicht kan 
tot 1 februari 2022.
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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.

Deanne van der Louw-Dirkx 
echtgenoot van 

c Eindhoven, 24 december 2021 5 Eindhoven, 19 maart 1947 

Ad van der Louw 

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is 
gekomen, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op 
een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is 
heengegaan mijn lieve man en onze lieve (schoon)vader en opa 

Mijn sterke man, 
mijn rots, mijn trots, 

mijn 'alles kan'. 
Mijn sterke man, 
geveld, gekweld, 

geworden tot 
mijn 'niets meer kan' 

gebroken door het lot. 

Brabantring 25, 5672 EE Nuenen 

Deanne van der Louw-Dirkx 
Onno en Marlieke 
   Stein, Jasmijn 

We nemen met genodigden afscheid  op maandag 3 januari om 
13.00 uur.  Het is mogelijk om op afstand aanwezig te zijn via de 
volgende link: media.plechtigheidonline.nl/login/code/M7WP-NHKE 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Oecumenische Oudjaarviering van-
uit de Regenboog, vrijdag 31 decem-
ber om 19.00 uur. Voorgangers Domi-
nee M. Schultz en pastor R. van Eck, 
alleen streamingsdienst!
Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari om 
11.00 uur: viering, orgelspel, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar, pastorale 
werkers R. van Eck, P. Peters en J. Dec-
kers.
Zondag 2 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties:
Zaterdag 1 januari 11.00 uur: Geen in-
tenties.
Zondag 2 januari 11.00 uur: Martien 
Habraken; Willy Sluijter - de Leeuw; 
Piet van Heeswijk; Marinus Donkers 
(vanwege verjaardag); Marte Saris 
(vanwege sterfdag); Henk Donath.

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

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari 
om 11.00 uur: alleen een viering in 
Nuenen.
Zondag 2 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorgangers leden van de werk-
groep.

Mededelingen
De kinderen in Gerwen zingen sinds 
enige jaren geen Driekoningen meer. 
De opbrengst van dit Driekoningen-
zingen was altijd bestemd voor zus-
ter Bonnie, de zus van pastor Freek 
Groot. In de plaats van dit Driekonin-
gen-zingen zal er daarom in de kerk 
een extra collecte worden gehouden 
voor zuster Bonnie voor haar werk-
zaamheden op Kalimantan. We kun-
nen deze collecte van harte bij u aan-
bevelen. Ook kunt u eventueel uw 
gift in onze brievenbus aan de kerk-
deur deponeren.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari 
om 11.00 uur: alleen een viering in 
Nuenen.
Zondag 2 januari om 11.00 uur: vie-
ring, cantor en orgel, voorgangers le-
den van de werkgroep.

Misintenties:
Maria Sleegers - Toonders.

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

Op oudejaarsavond wordt in De Re-
genboog een oecumenische Oude-
jaarsvesper gehouden. Deze dienst is 
opgezet door de werkgroep oecume-
nische vieringen en begint om 19.00 

uur. Het thema is: ‘Wat geeft ons veer-
kracht?’ Ook de zondagse dienst van 
2 januari zal alleen via livestream te 
volgen zijn. Voorganger in die dienst 
is ds. Marlies Schulz. Alle diensten zijn 
ook op een later tijdstip nog te volgen 
via de website www.pgn-nuenen.nl/
verbinding. U komt daarna op de pa-
gina kerkdienstgemist.nl. U bent van 
harte uitgenodigd deze diensten te 
volgen.

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 30 december. 17.30 uur 
Lof; 18.30 H. Mis van het octaaf van 
Kerstmis. 
Vrijdag 31 december. 09.00 uur H. Mis 
van het octaaf van Kerstmis; gedach-
tenis H. Sylvester, paus en belijder, 
daarna Lof met Te Deum.
Zaterdag 1 januari. Eerste zaterdag 
van de maand. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, octaafdag van Kerstmis; 
Besnijdenis van de Heer. 
Zondag 2 januari. Feest van de Naam 
Jezus. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. 
Maandag 3 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 4 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 5 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Telesphorus, paus en 
martelaar; daarna wijding van het 
Driekoningenwater.

Zondag 2 januari 2022:   
herhaling van de   
Taizé Vesper   
van 3 januari 2021 

Zondag zal   
een bijzondere 
Taizé Vesper zijn
In verband met de nu geldende coro-
naregels hebben we afgezien van een 
gewone Vesper. Om toch de sfeer van 
de vesper aan te bieden, hebben we 
de uitzending van 3 januari 2021, die 
opgenomen is in de Regenboogkerk 
te Nuenen, tevoorschijn gehaald om 
deze te streamen. 

Het thema is ‘een nieuw begin in 
vrede en gerechtigheid’ 

De sfeer van de vesper zal ‘liefdevol’ 
zijn, het uiten van vreugde, maar de 
vesper geeft ook momenten van in-
keer en bezinning. We zoeken dan sa-
men naar momenten van rust, we le-
zen mooie teksten en luisteren naar 
mooie piano-improvisatie en verstil-
lende muziek uit Taizé.

Rust, nadenken en even tot jezelf ko-
men. Het zoeken van een rustpunt in 
het leven van alledag ….

De stream van de Vesper van 2 januari 
2022 vindt u op www.pgn-nuenen.nl/
verbinding; kerkdienstgemist en klik 
op de link: ‘Taizé Vesper’. Verdere infor-
matie over de vesper kan bij Alice 
Steenbergen verkregen worden: alice.
steenbergen@hotmail.com.
De volgende Vespers zijn zondag 6 
februari en 6 maart 2022, deze begin-
nen om 19.30 uur. Voorafgaand aan 
de vesper is er pianomuziek.

De werkgroep Taizé Vesper Nuenen 
wenst een gelukkig en gezond 2022. 

van de   
Taizé Vesper   

Zondag zal   

Willy Veen, 
Oma Willy, 
is maandag rustig 
in haar slaap overleden.

In haar zwarte jas achter 
haar rollator, zwaaiend 
naar iedereen en ieder 
kind trakterend op een 
liedje was Oma Willy 
een graag gezien gezicht 
in Nuenen.

Ze overleed op de leeftijd 
van 83 jaar.

 Dieren: Robert en Anna
 Bleiwäsche: Sonja en Marco
 Ede: Robin van Thor
 Losser: Coby en Hen
 Oldenzaal: Ria en Frits

Dankzij de buitengewone steun van haar buren, het CMD, 
de thuiszorg, Jumbo Ton Grimberg en anderen in het dorp 
heeft Willy tot het einde zelfstandig thuis kunnen wonen. 
Dit was haar liefste wens.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden op 
woensdag 5 januari 2022 om 12.00 uur in DELA crematorium 
De Hoge Boght, Eindhovensebaan 29, 5505 JA in Veldhoven.

25 november 1938 - 27 december 2021

Met het sti lle verdriet 
dat niemand ziet
Ben ik met een lach en een traan
door het leven gegaan

Petra

Met veel bewondering voor de wijze waarop zij haar leven heeft  
gedragen geven wij u bedroefd kennis van het overlijden van

Petra Verhagen - Roijakkers
*Gerwen, 18 maart 1928 †Nuenen, 26 december 2021

weduwe van Jan Verhagen

levenspartner van Herman Assen†

 Hans en Miranda
 Arno en Cindy    Wilma†
 Frans en Karin
 Anja†
 Anja en John

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen
 familie Verhagen

 Jos 
 Frank en Silvia
 Mirjam en Mark

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen
 familie Assen

Ons mam is thuis in de Akkers.
Door de bijzondere omstandigheden is bezoek niet gewenst.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen, maar helaas 
is dit niet mogelijk door de huidige coronamaatregelen. 

De afscheidsviering zal in besloten kring plaatsvinden op maandag 
3 januari om 11.00 uur.
Als u vanuit huis de viering wilt volgen kan dat via de livestream:
www.vanduijnhoven-av.nl/afscheid-online met het wachtwoord: Petra

Correspondenti eadres: Soeterbeekseweg 12, 5674 NK  Nuenen

World Press Photo 
in de Cacaofabriek
Na een korte maar succesvolle eerste 
editie van World Press Photo Helmond 
in maart 2020 keert de indringende 
tentoonstelling terug naar onze stad! 
Van 22 januari t/m 13 februari 2022 
kan men de winnaars van de 2021 
World Press Photo Contest bewonde-
ren in De Cacaofabriek. Een expositie 
van wereldse allure waar we ontzet-
tend trots op zijn. Uiteraard gaan we 
open onder de dan geldende corona-
maatregelen. Daarover leest u meer 
op www.cacaofabriek.nl
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2021 in beeld

Week 27
Openingouder-kindcentrum Berg

Week 42

Omgevingsvergunning 

Vincentre

Week 7

Natuurijs in Nuenen

Week 37

Aftrap: Proms at the lake

Week 6

Sloop Collse Hoeve?

Week 42

Gerwen kermis

Week 15

Huwelijkssprookje
in het Park

Aftrap: Proms at the lake

Week 31
Heesbeen 40 jaar

Week 41

Jan Verbruggen 
70 jaar Brassband

Week 43

Eeneind-west
Week 51

Herdenkingsboom 2021 
Nederwetten geplant

Week 2

Hijsen vlag NGN 200 jaar

Week 5

Carnavalslied

Week 6

Lucas Lijten overleden

Week 30

Klapstoelcabaret 

Krakenburg

Week 4

Avondklok Nuenen

ouder-kindcentrum Berg
ouder-kindcentrum Berg

Week 26

Enode wordt wildplas
Enode wordt wildplas

Week 20

Aftrap 100 jaar RKSV

Week 18

Koningsdag 2021

Week 17

Plantenbieb Gerwen

Week 5

Nuenen zoals het was

Week 8

Dwèrse keijtjeslegster

Week 45

Glow Nuenen
Herdenkingsboom 2021 

Week 46

Mark Elbers overleden

Hijsen vlag NGN 200 jaarHijsen vlag NGN 200 jaar

Week 3

Diamant: Sijs en Jo van Hout
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