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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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Dromen voor 
Het Klooster, 
steeds meer 
werkelijkheid 
in 2022

‘De Bonkevaart 
staat niet 
op de kaart’
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Nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben

Een tijd die vraagt om begrip, 
eenheid en hoop
“Het is intussen januari 2021 en we bevinden ons wederom in een lock-
down. Dat is - hoe onvermijdelijk en noodzakelijk dan ook - niet anders 
dan verdrietig.” Deze woorden sprak ik precies een jaar geleden uit. Ik kon 
toen niet vermoeden dat we een jaar later in precies hetzelfde schuitje 
zouden zitten. Helaas is dat wel de realiteit. Het is januari 2022 en we zit-
ten wederom in een lockdown. En dat is nog steeds - hoe onvermijdelijk 
en noodzakelijk dan ook - niet anders dan verdrietig.

We zijn ook voorbij het punt waarop 
ik mag zeggen dat corona veel vraagt. 
Van u, van ons, van de hele samenle-
ving. Het vraagt niet alleen veel van 
ons. Het zet ons leven steeds weer op 
z’n kop. Het stelt iedere keer nieuwe 
eisen en dwingt tot het verleggen 
van grenzen. Van u als inwoners van 
Nuenen, als ondernemer, als ouder, 
als liefhebber van sport, cultuur, als 
Bourgondiër, wie of wat u ook bent. 
Bovendien vergt het veel van onze 
jongeren. Zonder er een wedstrijd 
van te willen maken treft het hen mis-
schien nog wel het hardst. Een onbe-
zonnen jeugd is er momenteel niet 
bij. Daar mogen we niet lichtzinnig 
over doen. Daar moeten we aandacht 
voor hebben. Echte aandacht. 

Het ging er anders dan gebruikelijk 
maar toch feestelijk aan toe in de 
trouwzaal van gemeente Nuenen c.a. 
Gerda werd lovend toegesproken 
door burgemeester Maarten Houben 
en toegezongen door Oud Prinsen 
Henry van Vlerken en Jan Wesenbeek 
met het lied ‘Ik heb u lief mijn Nuenen 
dwèrs’. Lokale Omroep Nuenen film-
de en maakte foto’s.

“Welkom in een unieke locatie voor 
een unieke gelegenheid”, verwel-
komde Henry Gerda en haar partner 
Jasmyn. “Voor de 39e keer gaan we 
de dwèrsklippel en het witte voetje 
uitreiken aan iemand die opvalt door 
dwèrse positiviteit.” Het Genootschap 
Oud Prinsen, zoals ze nu heten, was 
blij dit te kunnen doen. 

Henry las de officiële oorkonde voor: 
“Opdat eenieder zal weten dat dwèrs-
heid ook positief kan resulteren, is 
door de Nuenense Oud Prinsen de 
onderscheiding ‘D’n Dwèrsklippel 
met het witte voetje’ voor het jaar 
2019 toegekend aan Gerda Hekker.” 
De burgemeester overhandigde Ger-

Door Nannie van den Eijnden

Dankzij haar dwèrse positiviteit - hét belangrijkste criterium voor deze 
onderscheiding - ontving ‘Drentse stijfkop’ Gerda Hekker op 28 december 
2021 haar wit voetje, waarvoor ze in 2019 was benoemd. 

da het witte voetje met de hartelijke 
felicitaties en zei trots te zijn de on-
derscheiding uit te reiken in het ge-
meentehuis van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en niet 
in een dependance van de gemeente 
Eindhoven.

Welverdiend!
Jan noemde de 11 redenen op waar-
om Gerda het wit voetje heeft gekre-
gen: “Deze onderscheiding is toege-
kend aan Gerda Hekker, omdat zij op 
jonge leeftijd al in staat was haar ei-
gen keuzes te maken en dat tot op 
heden doet. Opgroeide in een gezin 
in De Bilt waar doorstuderen voor 
meisjes eerder uitzondering dan re-
gel was. Het ouderlijk gezag trotseer-
de en in eigen tijd de opleiding tot 
kleuterjuf en wiskundelerares volg-
de. Haar hart volgde en ervoor koos 
om in de sociale dienstverlening 
werkzaam te zijn. Zich in die wereld 
pas echt op haar plaats voelde als 

kan leiden waar we als Nuenense ge-
meenschap trots op kunnen zijn. Ge-
tekend te Nuenen d.d. 28 december 
2021 namens de Oud Prinsen Henry 
van Vlerken en Jan Wesenbeek. Dank 
je wel.”

Het laatste woord 
is aan de witvoeter
Gerda kreeg het podium voor haar 
speech: “Vroeger noemden ze mij 
een Drentse stijfkop. Nu noemen ze 
me positief dwèrs, kijkend naar mo-
gelijkheden om het gewenste resul-
taat te bereiken, niet bang voor de 
problemen onderweg. Door mijn 
stijfkoppigheid of dwèrsheid heb ik 
wel bereikt wat ik nu ben en waar ik 
voor sta. Daar ben ik trots op. Dat we 
het proces van zelfstandigheid van 
Nuenen c.a. gewonnen hebben, heb-
ben we te danken aan het actiecomi-
té en de ondersteuning van vele Nue-
nenaren. Ik heb daarbij de kar 
getrokken en de moed erin gehou-
den. Er zijn personen geweest die me 
meerdere keren spontaan geadvi-
seerd hebben om het burgerinitiatief 
niet door te zetten. De voors en te-
gens tegen elkaar afwegend, heeft 
het actiecomité die adviezen niet 
overgenomen maar de eigen strate-
gie bepaald. Door op de laatst moge-

Uitreiking van D’n Dwèrsklippel met het witte voetje 2019 aan Gerda Hekker.   
Foto: Frank van Welie

Gelukkig zie ik een gemeenschap die 
wél naar elkaar om kijkt. Nuenenaren 
die elkaar helpen. Die denken in mo-
gelijkheden. Die steeds weer veer-
kracht tonen. Natuurlijk wordt er ge-
mopperd. En daar heeft u zo nu en 
dan alle reden toe. Natuurlijk bent u 
soms somber. Niets menselijks is u 
vreemd. Maar ik zie dat u niet bij de 
pakken neer gaat zitten. Ik voel dat 
we, binnen de marges van de moge-
lijkheden, tóch proberen er het maxi-
male uit te halen. Dat maakt me trots. 
Als burgemeester van deze prachtige 
gemeente. Maar ook als mens.

Ik zie namelijk ook dat deze crisis 
leidt tot een tweedeling in de samen-
leving. En daar maak ik me heel veel 
zorgen over. 
Mensen voelen zich buitengesloten. 
Ik spreek mensen die het gevoel heb-
ben dat ze niet meer mee mogen 
doen, dat ze niet worden gehoord. 
Gewoon omdat ze andere keuzes 
maken. Het zorgt voor tweespalt. Als-
of verschillende kampen tegenover 
elkaar komen te staan. Daar schiet 
niemand iets mee op. Het leidt alleen 
tot boosheid, onbegrip en verzuring. 
Terwijl deze tijd juist vraagt om be-
grip, eenheid en hoop. Probeer daar-
om ook eens naar een ander te luiste-
ren. En nee, we hoeven het echt niet 

altijd eens te zijn met elkaar. Maar we 
kunnen op z’n minst proberen om el-
kaar te begrijpen. Toch? 

Misschien is dat wel wat ik u het 
meest toewens voor het nieuwe jaar: 
begrip. Het felbegeerde licht aan het 
eind van de tunnel komt maar heel 
langzaam dichterbij. Soms te lang-
zaam. Tot die tijd zullen we het toch 
echt samen moeten rooien. En geloof 
me, dan komen we met begrip een 
stuk verder dan met boosheid, onbe-
grip en tegenstelling. Of om de wijze 
woorden van Mahatma Gandhi te ge-
bruiken: “Woede en intolerantie zijn 
de vijanden van het juiste begrip.”

Ik hoop oprecht dat ik mijn bood-
schap volgend jaar niet hoef te be-
ginnen met de woorden: “Het is in-
tussen januari 2023 en we bevinden 
ons wederom in een lockdown.” Ik 
wens u namens het gemeentebe-
stuur een liefdevol, warm, gezond en 
gelukkig 2022. En blijf denken aan 
wat wél kan. Dan maken we er toch 
weer een prachtig jaar van.

Het filmpje 
van deze speech 
staat op de website 
van de gemeente 
Nuenen.

WWitvoeter 2019 Gerda Hekker feestelijk gehuldigd lijke dag het burgerinitiatief aan de 
Commissaris van de Koning, in aan-
wezigheid van de leden van de pro-
vincie, Provinciale Staten en Gedepu-
teerde Staten te overhandigen, 
hebben we vriend en vijand bij de 
provincie verrast. Dit hadden ze niet 
meer verwacht. We kennen allemaal 
het resultaat. Ik ben ervan overtuigd 
dat we voor de overgrote meerder-
heid van de Nuenenaren de juiste 
keuze hebben gemaakt. Ik ga voor ei-
gen keuzes en ben moeilijk te pro-
grammeren. Ik doe niet alles en bij 
mij verloopt ook niet alles standaard 
volgens het denkbeeldige boekje. 
Zelfs het moment en de wijze van uit-
reiking van de dwèrsklippel met het 
witte voetje niet. Hoe dan ook, het is 
een eer deze te ontvangen. 
Oud Prinsen bedankt, burgmeester 
bedankt en Nuenen c.a. bedankt.”

De uitreiking werd mooi afgesloten 
met champagne en terwijl de glazen 
werden geheven, zongen Henry en 
Jan namens 25 Oud Prinsen het lied 
‘Ik heb u lief mijn Nuenen Dwèrs’. Jas-
myn ontving een grote bos bloemen. 

Een witvoeter ben je voor een jaar en 
een oud-witvoeter ben je voor de 
rest van je leven. 

vakbondskamerlid en OR-lid en daar-
mee respect afdwong bij collega’s en 
directies in de volkshuisvestingswe-
reld. Onder het motto ‘Ik ga ervoor’ 
op een intelligente, heldere en dui-
delijke wijze kenbaar maakt waar-
voor ze staat. Als een van de eerste 
lesbiennes in Nederland in 2001 
huwde met haar partner Jasmyn. Als 
kartrekker van de wijkraad Eeneind 
erin slaagde tegen de stroom van de 
lokale politiek in bij de provincie geld 
los te krijgen voor een integraal 
dorpsplan, waardoor het Eeneind 
slimme verlichting en een nostalgi-
sche aanblik kreeg. Welbespraakt, 
onderhandelingsvaardig en bestuur-
lijk slim als ze is, al snel tot voorzitter 
van het actiecomité Nuenen c.a. zelf-
standig werd gebombardeerd. De 
provincie voor het blok zette met het 
burgerinitiatief, waardoor de uitrei-
king van de witvoeter nog tot in leng-
te van jaren in Nuenen c.a. en niet in 
Eindhoven kan plaatsvinden. En tot 
slot, als elfde punt: wij Gerda hier-
voor zeer erkentelijk zijn en zij ons 
weer eens toonde hoe positief dwèr-
se geaardheid tot mooie resultaten 

Ringetje gevonden
Onlangs heb ik tegenover De Bengel 
Vincent van Goghplein 95 te Nuenen 
op de verhoging met bomen een kin-
derringetje gevonden. Ik vind het fijn 
als dit ringetje terugkomt bij het 
kindje, dat dit ringetje verloren is. 
U kunt mij bereiken via 06 - 211 611 
77 en ruudjevdlinden@hotmail.com.
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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:

Waar kan ik mijn kerstboom kwijt? 
Leg hem voor 10 januari op een bladkorf-
plaats of breng hem naar de milieustraat.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 27-12-2021 EN 03-01-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Hofstad 3 Wijzigen gebruik tot realiseren B&B

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Alvershool 1, nu 2A Brandveilig gebruik kinderdagverblijf

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
03-01-2022 Nuenen c.a. Uitvoeringsregeling Subsidies 
  Peuteropvang en 
  VVE gemeente Nuenen 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening toeristen-
  belasting 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Tijdelijke subsidieregeling 
  Stimulerings- en Innovatie-
  fonds 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Besluit tot vaststelling 
  subsidieplafond Subsidie-
  verordening Sociale Volks-
  huisvesting 2019 
31-12-2021 Nuenen c.a. Legesverordening 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening afvalsto� enhef-
  fi ng en reinigingsrechten 2022
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening vermakelijk-
  hedenretributie 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening marktgelden 2022
31-12-2021 Nuenen c.a. Besluit Tijdelijke regeling 
  wintervoorzieningen 
  terrassen 2022
31-12-2021 Nuenen c.a. Besluit Tijdelijke regeling 
  verruiming terrassen in 
  openbaar gebied 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening Rioolhe£  ng 2022
31-12-2021 Nuenen c.a. Besluit uitvoerder Tijdelijke 
  subsidieregeling Stimulerings- 
  en Innovatiefonds 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening Reclame-
  belasting 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening op de lijkbezor-
  gingsrechten 2022 
31-12-2021 Nuenen c.a. Verordening onroerende-
  zaakbelastingen 2022 

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

AFVALKALENDER 2022
Je persoonlijke af-
valkalender 2022 
staat voor je klaar 
op www.mijnblink.
nl. Op de kalender 
zie je wanneer jouw 
afval wordt opge-
haald. Je kunt de 
kalender opslaan of 
afdrukken. Gebruik 
je de app Afvalka-
lender Blink al? Ook 
daar vind je ui-
teraard de afvalkalender. En via de app krijg je ook een 
herinnering zodat je het afval op tijd aan de straat kunt 
zetten.

VERKEER
Wegafsluitingen Voirt, Emmastraat en Willemstraat
In de maanden januari en februari 2022 werken Brabant 
water en Enexis aan de leidingen voor water, gas en elec-
tra. De werkzaamheden vinden plaats van week 3 tot week 
9 aan de onderstaande locaties:

• Emmastraat huisnummers 1 tot en met 11
• Willemstraat huisnummers 1 tot en met 6
• Voirt huisnummers 33 tot en met 55

De werkzaamheden zullen enige hinder veroorzaken. De 
aannemer informeert aanwonenden met een brief over 
de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de woning.
Bij de Emmastraat en Willemstraat is de weg geheel afge-
sloten tijdens werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur voor de 
duur van de werkzaamheden. Bij de Voirt worden de werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd met een halve rijbaan 
afzetting. Uiteraard zijn de wegen voor hulpdiensten wel 
bereikbaar.

NIEUWE REGIONALE 
DIERENOPVANG
Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (St. 
ROZE) verzorgt vanaf 1 januari 2022 de opvang van zwerf-
dieren en in het wild levende dieren in deze regio en dus 
ook voor de gemeente Nuenen. De stichting beschikt ook 
over eigen dierenambulances en werkt vanuit een nieuw 
duurzaam opvangcentrum aan de Kanaaldijk Noord in 
Eindhoven.

Dier in nood?
Is er een dier in nood? Bel dan vanaf 1-1-2022 naar het 
noodhulpnummer 040-7470100. Dit nummer is altijd be-
reikbaar, maar bel buiten kantooruren alleen als het echt 
nodig is. Blijf bij het dier tot de dierenambulance is gear-
riveerd. Gaat het om een wild dier, zoals een vogel of een 
egel? Hou het dier dan niet vast, maar doe het bijvoor-
beeld in een doosje. Dat zorgt bij wilde dieren voor min-
der stress.

Huisdier kwijt?
Wanneer een dier binnenkomt bij St. ROZE checken de 
medewerkers eerst of ze de eigenaar kunnen vinden (bij-
voorbeeld via het afl ezen van een chip). Lukt dat niet dan 
plaatsen zij het dier op de eigen website www.rozeindho-
ven.nl, op www.amivedi.nl en op social media om het dier 
weer zo snel mogelijk te kunnen herenigen met de eige-
naar. Dieren ter adoptie worden vermeld op de eigen 
website/social media kanalen en de site www.dierenasiels.
com. Voor adoptie kan een afspraak ter kennismaking 
worden gemaakt

Meer informatie
Voor meer informatie over de Stichting, het ophalen van 
vermiste dieren, het afstand doen van dieren, het adop-
teren van asieldieren en voor werkzaamheden als vrijwil-
liger kunt u binnen kantooruren contact opnemen via 
het algemene telefoonnummer 040-7470147. U kunt 
overigens St. ROZE benaderen voor alle dier gerelateer-
de zaken. We denken graag mee met gemeenten en in-
woners inzake alle problemen en uitdagingen op het 
gebied van dierenwelzijn. Niet alleen voor de opvang van 
zwerfdieren.

Stichting ROZE
Algemeen telefoonnummer 040-7470147, bereikbaar vanaf 
1-1-2022 op ma-vr van 10.00-16.00 uur en op za van 13.00-
16.00 uur, mailadres info@rozeindhoven.nl, locatie Ka-
naaldijk Noord 127a, openingstijden publiek (op afspraak) 
ma-za 13.00-16.00 uur.

Tijdelijke taken Dierbescherming
De Dierenbescherming blijft tot 1 okt 2022 de taken TNR 
(overlast zwerfkatten via gemeente), crisisopvang (via po-
litie) en huisuitzettingen (via opdrachtgever) doen. Na 1 
okt 2022 neemt St. Roze ook deze taken over.

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

NIEUWJAARSSPEECH ONLINE
Ook dit jaar is de nieuwjaarsspeech van burgemeester 
Maarten Houben digitaal. De video is te bekijken op ons 
YouTube kanaal en via onze website: https://www.nuenen.
nl/nieuwjaarsspeech-burgemeester-maarten-houben
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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

Wij wensen iedereen 
een gezond 2022!

Hachee Pakket
“500 gram vlees, uien en kruiden” ................... 8,50
Hamburgers
“Puur Runds”  ......................................4 stuks 5,95
Bij 150 gram Gegrilde Kipfi let 
een bakje Grillworst salade .........GRATIS

Meat Bar
“Kipfi let gevuld met Cevapcici gehakt” 100 gram 2,25
Kalfs Stoofl apjes
...................................................... 500 gram 10,00
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

TOPPER

SPECIAL

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

Voor een goede ouderwetse service 
en persoonlijke aandacht.

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

WIJ WENSEN U EEN GEZOND, GELUKKIG EN LIEFDEVOL 2022
MET VEEL VEILIGE KILOMETERS!

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)

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Sate kip 2 st.

Pisang Goreng 4 st.

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

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 16:00 - 21:30 UUR

Tjap Tjoy

Babi Pangang

Tausi Kai (Kipfilet in sojasaus)

19,95
Maak je hypotheek toekomstbestendig. 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Wij zijn er voor jou.

Park 26-28, Nuenen  |  040 - 263 59 00  |  nuenen@veldsink.nl  |  veldsink.nl

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Wij helpen 
je graag.

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

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

Burgemeester

Jan van Hoven (1821-1843) 
Jan van Hoven is de eerste burgemeester van de per 1 januari 1821 gevormde ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Omdat van hem geen afbeelding be-
kend is, plaatsen we zijn handtekening. Jan van Hoven was naast burgemeester 
ook nog secretaris-stokhouder, gemeentesecretaris, notaris en kerkvoogd en der-
halve een druk bezet man. Hoe dat zit…… Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Canon van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1821-2021
1984 Gezamenlijke 
tentoonstelling Gilden
In 1984 organiseerden de gilden een 
tentoonstelling, die werd opgedra-
gen aan wijlen burgemeester jhr. mr. 
J.J. Smits van Oyen, die tijdens zijn 
leven voorzitter was van de federatie 
van Noord-Brabantse schuttersgil-
den en voorzitter van de Europese 
Bond van schuttersgilden. Alle gil-
den/schutterijen van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten presenteerden 
zich. Vol trots werden de schilden en 
schildjes, de vaandels, de kledij, de 
trommen enz. tentoongesteld. Als 
locatie voor de tentoonstelling werd 
‘t Weefhuis gekozen.
Meer weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©

En toen kwam Covid-19
We weten het………. Toen kwam 
Covid-19!!! Die zette de hele we-
reld stil. Het leidde ertoe dat ook 
de festiviteiten in 2021 niet door 
konden gaan. Het feest werd een 
jaar vooruitgeschoven naar 2022.
Een jaar vooruitschuiven, bete-
kende voor het bestuur van de 
stichting NGN200 niet een jaar 
niets doen. Het betekende ook 
niet dat alle eventueel geplande 
activiteiten 1-op-1 konden wor-
den doorgeschoven. Veel zat des-
tijds nog in een voorfase en 
moest nog verder worden uitge-
werkt. De onzekerheid rondom 
het virus bleef lang aanhouden, 
ook nu nog. Achter de schermen 
is hard gewerkt, veel overlegd. Er 
is inmiddels een beetje zicht ge-

Hoe dan ook, we vieren dit jaar het 200-jarig bestaan 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Al lang voordat het eigenlijke feestjaar (2021) zou aanbreken, was een aantal mensen al vol enthousiasme 
bezig met de invulling daarvan. Onze inwoners mochten ideeën insturen, wat volop werd gedaan. En dat 
is nu ook altijd het mooie aan Nuenen c.a. We hebben zoveel fantastisch creatieve, meedenkende mensen 
in ons midden. Het jaar 2021 zou een prachtig feestjaar worden, doorspekt met allerlei activiteiten voor 
iedereen, voor groot en klein.

wel eens willen doen. Nou, je 
weet maar nooit, maar in ieder 
geval niet in 2022. De organisatie 
daarvan was een enorme klus, die 
met veel liefde en plezier werd 
gedaan, maar niet iets is wat je zo-
maar weer ‘even’ erbij doet. 

Maar dat bruisen gaan we dit jaar 
wel terugzien! Op allerlei gebied: 
muzikaal, cultureel, sportief…. 
voor jong en oud. Houd de agen-
da van ngn200.nl in de gaten. De 
tweede helft van januari kunt u 
het daar allemaal gaan bekijken.

komen op het gedrag van het virus. 
‘Wanneer kunnen we wat wel door 
laten gaan?’ Er zijn knopen doorge-
hakt en voor 2022 staat nu een aantal 
heel mooie onderdelen op de agen-
da. Die zullen binnenkort te zien zijn 
op de site van ngn200.nl

De Twaalf Tuinen Tocht
De sfeer waarin we het 200-jarig sa-
menzijn van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten hadden willen vieren, 
konden we proeven tijdens de Twaalf 
Tuinen Tocht. Zo was het bedoeld. 
Wat bruiste het in de drie kerkdorpen 
tijdens dat fantastische weekend van 
26 en 27 juni van het afgelopen jaar! 
Gezinnen met kinderen, opa’s en 
oma’s fietsten van de ene tuin naar de 
andere. We ontdekten met elkaar de 
prachtigste plekjes. Zo iets zou je nog 

Vlnr: Ruud, Anton en Stefan weer in De Stam

25 jaar geleden:

‘De Bonkevaart     
staat niet op de kaart’
Door Edwin Coolen

Het is zaterdagochtend, 4 januari 1997. In het holst van deze ijskoude 
nacht vertrekken zes vrienden uit Gerwen en Nuenen richting Friesland, de 
thermosflessen vol verse, hete koffie. Geen idee wat ze te wachten staat.

‘We waren vrijdags op stap in De 
Stam in Gerwen. Die dag ervoor, don-
derdag 2 januari, was bekend ge-
maakt dat de Elfstedentocht door 
zou gaan op zaterdag 4 januari: It giet 
oan. Spontaan besloten we toen om 
ernaar toe te gaan: Jeffrey Heesbeen, 
Janne de Brouwer, Ruud Smits, Anton 
Donkers, Erika Slegers en ik’, vertelt 
Stefan Braet. ‘We zijn eerst naar huis 
gegaan om nog een paar uur te sla-
pen, we vertrokken rond een uur of 
drie ‘s nachts in de Renault Espace 
van Jeffrey. Hij had die vrijdagavond 
nog snel een extra autostoel bij ie-
mand geleend en erin gezet. Anders 
pasten we er niet met z’n allen in.’

Anton: ‘Ik kon gelukkig nog vrij rege-
len op mijn werk. Dus reden we met 
z’n zessen en een landkaart in de 
auto naar Friesland. In die tijd had-
den we nog geen mobieltjes met 
Google Maps. De eerste stop werd 
Sneek. Het was nog donker, daar 
hebben we ook het langst gestaan. 
Verder reden we een beetje met de 
tocht mee: Bolsward, het kruispunt 
bij Bartlehiem, Dokkum. Buiten op de 
drukke plekken stonden blaaskap-
pellen te spelen en ergens hebben 
we ook van die Unox-mutsen gekre-
gen. De mijne heb ik niet meer.’

‘De kou is me het meest bijgebleven’, 
herinnert Ruud zich. ‘Ondanks onze 

dikke jassen en laarzen kregen we 
het toch erg koud buiten, vooral door 
de stevige wind. Dus zijn we de kroe-
gen in gedoken, daar leek het wel 
wat op carnaval. Het zat vol Braban-
ders en Limburgers, de clubliederen 
van PSV, Helmond Sport en Roda JC 
kwamen voorbij. De Friezen stonden 
buiten naar het schaatsen te kijken.’

‘We hebben onze Friese tocht beëin-
digd op de Bonkevaart, waar de fi-
nish is. Winnaar Henk Angenent heb-
ben we gemist, die was al klaar. Het 
was nog een heel gedoe om daar te 
komen want de Bonkevaart stond 
niet op de kaart. Dat is ook maar een 
afgelegen plek, we hebben een heel 
stuk moeten lopen. Dat werd ons 
motto van de dag, ‘de Bonkevaart 
staat niet op de kaart’, aldus Stefan.
‘Aan het einde van de middag waren 
we weer terug in Nuenen, waar we 
nog een fles Beerenburg gekocht 
hebben voor die man van de geleen-
de autostoel. Die was in Friesland 
geen meer te krijgen.’

Ruud: ‘Toen wij 25 jaar geleden beslo-
ten om te gaan, was het op dat mo-
ment al elf jaar geleden dat er een Elf-
stedentocht was gereden. En een jaar 
eerder, in 1996, ging het op het aller-
laatst niet door dus we dachten: 
‘Waarom niet?’ Achteraf is gebleken 
hoe speciaal het was.’

RKGSV strikt Pierre van den Eeden 
als nieuwe hoofdtrainer 2022-2023
Onlangs werd bekendgemaakt dat Pierre van den Eeden na zeven seizoe-
nen Geldrop het stokje gaat overdragen. De 63-jarige oefenmeester gaat, 
misschien enigszins verrassend, komend seizoen aan de slag bij RKGSV. 
Na een paar goede gesprekken met het bestuur van RKGSV zijn beide 
partijen het eens geworden over een samenwerking. 

Peer Kamsma (voorzitter RKGSV): 
“Het gevoel was meteen goed na het 
eerste gesprek, wij als bestuur waren 
enorm enthousiast met de kans om 
een trainer van zijn kaliber binnen te 
halen. Toen we merkten dat Pierre 
net zo enthousiast was zijn we er vol 
voor gegaan en zie hier het resultaat. 
In onze ogen is hij een echte people-
manager met enorm veel ervaring, 
met name het zoeken van de perfec-
te balans tussen sfeer en presteren 
sluit bij ons aan als club.”

Van den Eeden die eerder aangaf te 
stoppen bij Geldrop vindt het zelf he-
lemaal geen verrassing dat hij naar 
Gerwen verkast. ‘Ik woon zelf in Nue-
nen en Gerwen valt onder Nuenen. Ik 
ken zoveel mensen in Gerwen en al 
jaren vragen ze aan mij, wanneer 
kom jij onderhand eens naar Gerwen. 
Steeds heb ik gezegd dat dit nog een 
keer ging gebeuren en nu is het zo-
ver. Het lijkt me superleuk om als 
laatste klus in je eigen dorp te eindi-
gen,’ aldus van den Eeden.
 ‘Na enkele gesprekken werd me dui-
delijk dat het beeld dat ik van deze 
club heb volledig klopt met de wer-
kelijkheid en wat ik zoek in het ama-
teurvoetbal. Enthousiaste mensen, 
spelers die nog beter willen worden 
en zondags vol voor de overwinning 
gaan en daarbuiten binding en ge-
zelligheid hebben. Het niveau maakt 
dan niet zo heel veel uit, wat heb je 
ervoor over en wat wil je als groep 
bereiken daar gaat het toch om, en 
dat gevoel is er bij Gerwen. Ik weet 
zeker dat we er een mooi en gezellig 
seizoen van gaan maken. En ik kan 
mooi op de fiets blijven gaan en het 
blijft groen-wit haha.’

RKSV    
Nuenen    
100 jaar    
oproep 
Op 15 mei van dit jaar bestaat de 
RKSV Nuenen 100 jaar en dat bete-
kent groot feest! In het kader hier-
van zal door de vereniging een jubi-
leumboek uitgegeven worden 
waarin de afgelopen 100 jaar in zo-
wel woord als beeld wordt weerge-
geven. In de archieven van de club 
hebben we al veel materiaal kunnen 
vinden dat bruikbaar is voor publi-
catie, maar we zijn op zoek naar 
meer. We hopen dat er nog Nuene-
naren zijn die in het bezit zijn van 
oude (team)foto’s of foto’s van leuke 
gebeurtenissen die aan de voetbal-
club gelinkt zijn. We zoeken materi-
aal van zo lang mogelijk geleden. 
Heeft er iemand nog een oude 
schoenendoos op zolder of een 
plakboek met foto’s, laat het ons 
dan weten, we zijn je alvast zeer er-
kentelijk.

Namens de werkgroep jubileumboek 
100 jaar RKSV Nuenen

Mariët Jonkhout
marietjonkhout@gmail.com

Oproep aan alle Gerwenaren!
Bent u die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen 
van de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen? De Dorpsraad Gerwen heeft 
zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor de volgende belan-
gen en meegewerkt aan de totstandkoming van:

tie van verbouwing van het M.F.A. 
gebouw van Stichting Sociaal Cul-
turele Accommodatie D’n Heuvel 
voor een beter multifunctioneel 
gebruik

• Bouwen in Gerwen: GerwenZO! 
fase 2

Op 16 maart 2022 vinden de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats, te-
gelijkertijd kunt u uw stem uitbren-
gen voor de Dorpsraad. Enkele leden 
stellen zich na 8 of 4 jaar actief te zijn 
geweest, niet meer herkiesbaar; De 
dorpsraad is op zoek naar kandida-
ten voor de kieslijst in maart 2022! Er 
heeft zich al een aantal enthousiaste 
Gerwenaren aangemeld, maar we 
kunnen er nog meer gebruiken! Dan 
valt er immers ook te kiezen! 

Voor uitgebreide informatie kunt u 
terecht bij 
Ruurd van Heijst: 
hofmeesterruurd@gmail.com
Reinoud Lantman; 
reinlantman@gmail.com
Zij nemen dan contact met u op voor 
een eventuele afspraak.

Wilt u op de kandidatenlijst, stuur 
dan een mail naar de secretaris van 
de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; 
anjavanberlo645@gmail.com.

• Verbouwing Brede School Heuvel-
rijk

• Realisatie bushalte Kerkakkers
• Aanpak Entree Gerwenseweg 
• Inrichting Openbaar groen
• Herinrichting Tip
• Bouwen in Gerwen, GerwenZO! 

fase 1
• Communicatie tussen bewoners 

en bestuur Nuenen
• Andre van der Maat dag (opscho-

nen Gerwen van zwerfafval)
• Bemiddeling AED locaties in Ger-

wen
• Opkomen voor buitengebied en 

natuur in Gerwen
• Bemiddeling bij verbouwing Huys-

ven richting gemeente en zorgdra-
gen voor voetpad naar ´t Huysven

• Algemene Veiligheid in Gerwen
• Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen 

(subsidie)
• Advisering clustering ophalen 

huisvuil
• Dagopvang om mantelzorgers 

enigszins te ontlasten
• Veiligstellen gemeentelijk budget 

van € 1.200.000,- én extra toezeg-
ging van € 104.000,- voor verdere 
verduurzaming van het nieuw te 
realiseren MFA D´n Heuvel. 

Plannen in voorbereiding:
• Medewerking verlenen aan realisa-
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OCN steunt      
Nuenense horecaondernemers 
Het einde van 2021 is nabij; een jaar waarin de Commissies ‘Ondernemer 
van het Jaar Verkiezing’ en de ‘Young Talent Award’ (beide onderdeel van 
Ondernemers Contact Nuenen (OCN)) onder leiding van Bart de Groof zeer 
voortvarend te werk zijn gegaan. Op 13 januari zouden in Het Klooster de 
beste kandidaten gepresenteerd worden tijdens het Nieuwjaarsgala.

van de ‘Avond van de Nuenense On-
dernemer’. Deze avond wordt gepre-
senteerd door cabaretier Marcel Ste-
vens en live uitgezonden vanuit Stu-
dio Bazelmans. Op het programma 
staan o.a. de Young Talent Award, de 
Ondernemer van het Jaar verkiezing, 
en de ludieke ‘Kwis vur dwèrse onder-
nemers’. Wie mag zich de Onderne-
mer van het Jaar 2021 noemen en 
wie gaat met de Young Talent Award 
naar huis? De voorbereidingen zijn in 
volle gang en we kunnen verklappen 
dat het uitermate spannend wordt!
Om de Nuenense horeca in deze on-
zekere tijden een hart onder de riem 
te steken, heeft OCN er afgelopen 
jaar voor gekozen om het diner te la-
ten verzorgen door uitsluitend Nue-
nense horecaondernemers. Een keu-

Inmiddels heeft de actualiteit de in-
spanningen van beide commissies 
opnieuw ingehaald en heeft het be-
stuur moeten besluiten om ook in 
2022 het traditionele Nieuwjaarsgala 
geen doorgang te laten vinden. 

Verbinding tussen Nuenense 
ondernemers
De mooie plannen voor een fysiek 
Nieuwjaarsgala in Het Klooster in 
hartje Nuenen zijn weliswaar in de 
ijskast gezet, maar laat ‘veerkracht’ 
nu nét OCN-thema van aankomend 
jaar zijn. Er is een goed plan-B waar-
mee OCN haar leden alsnog een be-
tekenisvolle leuke avond kan bezor-
gen. Corona of géén corona; juist in 
deze tijd is het voor ondernemers 
van groot belang om samen te wer-
ken aan creatieve oplossingen. Het 
OCN heeft als doel om Nuenense on-
dernemers samen te brengen en te 
verbinden.

Live uitzending met Marcel Stevens
De galakleding mag dan nog ’n jaar-
tje in de kast blijven hangen, het be-
looft desondanks een feestelijke 
avond te worden vól goede moed, 
gezelligheid, spanning én inspiratie. 
In plaats van in Het Klooster, worden 
de ondernemers op 13 januari ge-
woon thuis op de bank verwacht 
vanwaar zij online deel kunnen ne-
men aan de inmiddels tweede editie 

Foto: LAVFotografie

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

Advertorial

50PLUS Nuenen Actief
De Haagse stoelendans om wie de nieuwe ministers en staatsecretarissen wor-
den is weer ten einde. Alleen premier Rutte(VVD) behoudt zijn eigen baan. De 
oude vice-premiers Kaag(D66), Hoekstra(CDA) en Schouten(CU) krijgen alle 
drie een andere ministerspost maar blijven wel alle drie vice-premier. Dus niks 
andere bestuurscultuur, veel zal bij het oude blijven. Dat wordt de komende 4 
jaar voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking inleveren, ergernis en 
frustratie. En een grote minderheid van de Nederlandse bevolking vindt het al-
lemaal wel prima zolang men er zelf maar geen last van heeft. Den Haag is al ja-
ren de grip op de Nederlandse samenleving aan het verliezen. Vuurwerkver-
boden en demonstratieverboden worden massaal genegeerd. Maar handha-
ven, ho maar. Hebben we niet in de gaten dat de Nederlandse samenleving 
mede hierdoor steeds verder uiteenvalt? Je aan de wet houden is voor velen al 
geen vanzelfsprekendheid meer. Waar moet dat naar toe? We gaan het alle-
maal meemaken. Nu eerst maar eens vooruit kijken naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022. Hebben de Nuenense inwoners nog vertrou-
wen in het gemeentebestuur? Ook in Nuenen hebben we nogal eens het idee 
dat de wethouders wat gemakkelijk de belangen van Nuenense burgers aan 
de kant schuiven. Hoe komt het dat de initiatiefnemers van het goed doortim-
merde CPO-project Emmastraat(Bouwen van 9 levensloop bestendige wonin-
gen) op het laatste moment zijn gepasseerd? Gaat dit college van W70, Groen-
links, en CDA na de verkiezingen gewoon weer de huidige bestuurscultuur 
voortzetten? Of gaat 50PLUS Nuenen het verschil maken?
Wilt u op enigerlei wijze bijdragen aan het in de gemeenteraad komen van 
50PLUS Nuenen? Meldt u dan aan via de website 50pluspartij.nl. Nog beter is 
per e-mail direct contact opnemen met ondergetekende.

Namens 50PLUS Nuenen 
Carel La Grouw

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen, cmlagrouw@gmail.com

Genieten en doortrappen  
op de duofiets
Wilt u graag fietsen, maar twijfelt u of fietsen haalbaar is voor u? Meld uzelf gerust 
bij Fietsmaatjes Nuenen. Zij kunnen advies inroepen van ergotherapeut Sofia Ro-
drigues Corralero van Fysio- en ergotherapie Kwiek. Het is altijd mogelijk om on-
der begeleiding een proefrit te maken op de duofiets. Meer informatie op www.
fietsmaatjesnuenen.nl of telefonisch via ergotherapeut Sofia op 06-27195367.

ze die bijzonder goed in de smaak is 
gevallen, daarom zullen zij dit jaar 
opnieuw een uitstekend diner aan 
huis bezorgen.

Aanmelden
De uitnodiging voor deze avond is 
per e-mail naar alle OCN-leden ge-
stuurd. Bent u lid van OCN en heeft u 
de uitnodiging niet ontvangen? Laat 
het meteen weten aan het secreta-
riaat via ocn@vnoncwbrabantzee-
land.nl zodat zij u deze alsnog toe 
kunnen sturen. Indien u géén lid bent 
van OCN kunt u deze avond toch on-
line bijwonen en deelnemen aan de 
Kwis. Aanmelden kan per e-mail, met 
vermelding van naam en mobiele 
nummer, via ocn@vnoncwbrabant-
zeeland.nl. U ontvangt dan een link 
waarmee u op 13 januari vanuit huis 
in kunt loggen. De deelnamekosten 
voor niet-leden bedragen € 10,- en 
zijn excl. diner.

EMK-ers van het jaar zijn...
Arie en Toine!
Arie van Schaijik en Toine van Deursen zijn benoemd tot EMK-er van 2020 
en 2021, voor hun grote verdiensten voor de voetbalclub. Vorige week 
kregen beide toppers de bijbehorende award overhandigd. Normaal ge-
sproken vindt de onthulling plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
EMK. Toen die vorig jaar niet kon doorgaan, werd de traditionele bekend-
making een jaar doorgeschoven. Nu de receptie wederom niet mogelijk 
was, besloot de voetbalvereniging alsnog de EMK-er van 2020 te onthul-
len én meteen die van 2021. 

het team. Dat is hij tot op de dag van 
vandaag, maar doet daarnaast nog 
veel meer. Zo is hij scheidsrechters-
coördinator voor de jeugd en sinds 
kort de senioren, en neemt gerust 
zelf de fluit ter hand indien nodig. 
Naast al deze werkzaamheden regelt 
Toine al sinds een jaar of acht de or-
ganisatie van de Grote Clubactie, 
waarmee de financiën van EMK ieder 
jaar een extra injectie krijgen. In het 
afgelopen jaar zelfs met een megare-
cordbedrag: bijna € 4000,-

Vorige week ging een delegatie na-
mens EMK bij hen langs. Echtgenotes 
Elvira (Arie) en Janine (Toine) kregen 
elk een bos bloemen voor hun on-
misbare support. Met de beide man-
nen werd met een lekkere Tripel ge-
proost op hun welverdiende benoe-
ming.

Twee wandelende geel-zwart harten
Wie bij EMK kent Arie van Schaijik 
niet? Zijn drie zoons voetballen bij 
EMK: Gijs, Niels en Lars. Vanaf de aller-
eerste dag dat Gijs begon is Arie be-
trokken als leider en trainer van elf-
tallen. Onderweg viel hij altijd in als 
vliegende keep als er weer eens een 
elftal zonder trainer of leider zat en 
werd hij ook lid van de TC jeugd. Arie 
is er altijd, je kunt altijd een beroep 
op hem doen, als hij het niet zelf al 
heeft aangeboden. Geen toernooi 
(kerst of einde jaar), seizoensope-
ning, seizoenssluiting of wat voor ac-
tiviteit dan ook, Arie is present! 
Ook Toine van Deursen is een eerste-
klas regelaar. Zo’n jaar of 10 geleden 
kwam zoon Loek bij EMK voetballen. 
Toine stak zijn vinger op en werd naar 
goed gebruik binnen EMK direct ge-
bombardeerd tot trainer/leider van 

Arie met partner Elvira

Toine met partner Janine

Louis BEDANKT!
Vrijdag 31 december heeft de leiding en staf Jong Nederland Gerwen, na 
een succesvolle Oliebollenactie, officieel afscheid genomen van Louis 
Hooft van Huysduynen. Als zeer trouw lid is Louis vanaf april 1987 actief 
geweest voor deze Gerwense jeugdvereniging. 35 jaar lang heeft hij di-
verse functies bekleed maar de meeste mensen kennen hem als beheer-
der van ’t Huysven, Penningmeester en ‘Manusje-van-alles’. 

Met het stoppen van beide heren 
binnen het bestuur zal vanaf 1-1-
2022 een nieuw dagelijks bestuur de 
vereniging gaan leiden. Naast voor-
zitter Bart van den Heuvel is in Paul 
van der Steen de nieuwe penning-
meester gevonden en zal Roel Bisse-
ling de functie van secretaris op zich 
nemen. Met deze drie en een sterke 
staf en leidinggroep kan Jong Neder-
land Gerwen de toekomst weer in.

Tijdens het zomerkamp in augustus 
2021 is Louis samen met zijn vrouw 
Marijke door alle leiding en kinderen 
al in het zonnetje gezet. Mooie bloe-
men en woordjes waren er voor hen 
maar de grootste verrassing deze 
avond was de onthulling van een heus 
straatnaambord. Als dank voor zijn in-
zet wordt het pleintje voor de hoofdin-
gang van ’t Huysven omgedoopt tot 
het ‘Louis Hooft van Huysduynen-
plein’. Een blijvende herinnering aan 
een man met het hart op de juiste 
plaats voor het verenigingsleven. Lou-
is, ontzettend bedankt voor 35 jaar 
jouw ziel en zaligheid te hebben ge-
stopt in Jong Nederland Gerwen.
Ook werd Roland van den Berk deze 
middag bedankt. Na 23 jaar de func-
tie van secretaris te hebben bekleed, 
draagt hij het stokje over, super be-
dankt voor je inzet! Roland blijft zich 
op verschillende plekken inzetten 
binnen Jong Nederland Gerwen. 

Loïs: nieuwe inwoner in onze gemeente
“Wij zijn 28 december de trotse ouders geworden van ons mooie meisje Loïs.” 
Dat zeggen Linda van Eert en Maarten Uitterlinden, de blije ouders van Loïs. In 
de voortuin van Huyakker 8 in Gerwen is de naam van de dochter te zien. 
Loïs: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ 
op het raam, schiet dan een fotootje en mail foto met toelichting naar redac-
tie@ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen
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Dromen voor Het Klooster, steeds 
meer werkelijkheid in 2022
Naast het vele werk dat is verricht om te komen tot de daadwerkelijke 
verbouwing van Het Klooster is er in de voorbije jaren ook goed nage-
dacht over de wijze waarop straks Het Klooster als bruisend dorpshart in-
houd moet gaan krijgen.

Daaruit ontstond de gedachte aan 
een vereniging van gebruikers van 
Het Klooster… nogal ongebruikelijk, 
maar we wonen niet voor niets in 
‘dwèrs Nuenen’.
Meestal wordt voor een stichting ge-
kozen als rechtsvorm, maar we waren 
met elkaar van mening dat een 
vereniging meer verantwoordelijk-
heid geeft, vraagt en biedt aan de le-
den, in dit geval de vaste gebruikers 
van Het Klooster. En zo werd het idee 
van een verenigingsvorm verder uit-
gewerkt onder leiding van een des-
kundige werkgroep. Toen ieder met 
het idee van een vereniging instem-
de kreeg die organisatievorm meer 
en meer vorm. Een aantal basisaf-
spraken werden gemaakt, zoals over 
wie wel en niet lid kan worden, hoe 
de stemverhouding tussen de uit-
eenlopende gebruikers vorm gaat 
krijgen en zo ontstonden er statuten. 
Gebruikers en de notaris zetten met 
elkaar de laatste puntjes op de i en 
eind oktober 2021 stelden we de sta-
tuten vast.

Aanvangsbestuur gaat aan de slag
Nu nog de mensen vinden die bereid 

Er is vooral gedacht over de vele en 
uiteenlopende functies die straks in 
het gebouw een plaats moeten gaan 
krijgen. Wordt het een verzamelge-
bouw van allerlei clubs en organisa-
ties, met af en toe een grote happe-
ning om het rendabel te maken?
Zo willen we het in elk geval niet, zo 
bleek al snel uit de sessies die met de 
huidige gebruikers werden gehou-
den. Al spoedig werden we het over 
één ding eens: Met een mooi ge-
bouw ben je er nog niet.

Vereniging van gebruikers 
opgericht
We bleken als gebruikers verrassend 
nieuwsgierig naar elkaar en elkaars 
activiteiten en we blijken veel ge-
meen te hebben. De verwachtingen 
die we hebben van zo’n ‘dorpshart’ 
bleken aardig met elkaar overeen te 
komen. En daarmee lag het ook voor 
de hand dat we met elkaar bereid zijn 
verantwoordelijkheid voor die ge-
meenschappelijkheid te dragen. En 
wat is er dan logischer om te kiezen 
voor het idee om die verder vorm te 
geven in de toekomstige organisatie-
vorm. 

Van den Buijs Garantiemakelaars 
gaat klimaatneutraal
Sinds deze maand mag Van den Buijs Garantiemakelaars zich een kli-
maatneutrale makelaar noemen. Het kantoor heeft laten berekenen hoe-
veel CO2-uitstoot zij produceren. Vervolgens hebben zij ervoor gekozen 
om deze hoeveelheid te laten compenseren, via de website klimaatneu-
traalmakelen.nl. Voor de berekende hoeveelheid CO2-uitstoot van aanko-
mend jaar wordt de juiste hoeveelheid bos geplant. Onder andere op 
deze manier draagt het kantoor bij aan een beter milieu.

“Dit is belangrijk,” vertelt Patrice van 
den Buijs van Van den Buijs Garan-
tiemakelaars. “Alle nieuwsberichten 
over klimaatverandering zijn ook 
ons niet ontgaan. Naast onze keuze 
voor groene stroom, hybride rijden 
en het reduceren van printwerk, 
hebben we ook geen papieren bro-
chures meer. Wij werken met een di-
gitale website per woning (bv. www.
kerkstraat1.nl). Verder scheiden we 
ons afval. Dit verwachten we ook 
van onze partners. Zo draait onze 
website in een groen datacenter en 
denken we goed na over de inrich-
ting van onze marketing. Wij zijn er-
van overtuigd dat alle beetjes hel-
pen, en wanneer we allemaal mee-
doen, we er ook samen uit zullen ko-
men,” aldus Patrice van den Buijs.

Hedgehog Company, een organisa-
tie die bedrijven doelgericht helpt 
met de transitie naar duurzaamheid, 
maakte in opdracht van Moving Di-
gital een CO2-calculator, speciaal 

voor makelaars. Hiervoor is gekozen, 
om het makelaars eenvoudiger te 
maken hun uitstoot te berekenen. 
Na het beantwoorden van een aan-
tal (op de makelaardij gerichte) vra-
gen, wordt de berekende hoeveel-
heid CO2-uitstoot weergegeven. Ver-
volgens wordt de kans geboden om 
deze uitstoot te compenseren door 
het laten planten van bomen via 
stichting Trees for All. Een groen ini-
tiatief om de makelaarsbranche CO2-
neutraal te krijgen.

Van den Buijs Garantiemakelaars
Park 32, 5671 GA Nuenen 
040-2907000 
info@vandenbuijsmakelaars.nl 
vandenbuijsmakelaars.nl

Oud-Nuenenaar Jan van Bakel 
overleden
Door Peter van Overbruggen

Op eerste kerstdag 2021 is oud-Nuenenaar prof. dr. Jan van Bakel op 
94-jarige leeftijd overleden. Jan werd op 11 december 1927 in Nuenen 
aan de Berg 19 geboren als één van de tien kinderen van kousenfabrikant 
Antoon van Bakel en Johanna Maria (Anna) van Dijk. Jan vertrok al op zijn 
twaalfde uit Nuenen naar het klein-seminarie Beekvliet, maar bleef aan 
Nuenen verknocht. Hij hield grote belangstelling voor de plaatselijke his-
torie en vooral, vanuit zijn vak, voor de taal en het dialect van Nuenen. Op 
zijn website (http://janvanbakel.nl/huisblad.htm), die hij zelf tot 2014 
heeft bijgehouden, is menig artikel over een van deze onderwerpen te 
vinden. In 2011 schreef Van Bakel een voorwoord voor het bekende ‘Nue-
jnese woordebuukske’ van Gerard de Laat.

van werkzaamheden, termen en ge-
reedschap. Vanaf 1958 werkte hij sa-
men met prof. Weijnen mee aan het 
Brabants woordenboek en was vanaf 
1960 docent dialectologie, histori-
sche taalkunde en hoogleraar com-
puterlinguïstiek.

Vincent de Wever
Gedreven hoogleraar was hij, virtu-
oos taalkunstenaar, enthousiast 
beeldhouwer-boetseerder en suc-
cesvol dichter. Zijn gedichten publi-
ceerde hij onder de naam ‘Vincent de 
Wever’, wat ook weer een verwijzing 
was naar het Van Goghdorp Nuenen 
en naar de wevers in het geslacht van 
zijn Nuenense voorouders.

Jan van Bakel kan met recht aan de 
reeks van markante Nuenenaren 
worden toegevoegd. Op dinsdag 4 
januari heeft de uitvaart van Jan in 
beperkte kring in De Heilig Land-
stichting plaatsgevonden.

Jan had aan de Nijmeegse Universi-
teit Nederlandse Taal- en Letterkun-
de (1946-1951) gestudeerd en was in 
1958 gepromoveerd op een onder-
zoek naar de klompenmakerstaal. In 
1950 maakte de klompenmakerij van 
Theodorus Hoeks in Nederwetten al 
een inventarisatie in woord en beeld 

zijn om zitting te nemen in het be-
stuur. Gelukkig konden die snel wor-
den gevonden en hebben we een 
aanvangsbestuur.
Want ook al is recent de aanbesteding 
van de renovatie gestart en duurt het 
nog tot eind 2023 voordat het ope-
ningslint doorgeknipt kan worden: Er 
ligt nu al een heleboel werk te wach-
ten. Dus kon op 8 december de 
‘Vereniging ter beheer en exploitatie 
van Het Klooster’ bij de notaris opge-
richt worden met vier betrokken le-
den als aanvangsbestuur: Marian Vis-
sers, Piet Bartholomeus, Luc Pruijn en 
Bram Soetendal. Met een belangrijke 
opdracht; ‘het behartigen van de ge-
meenschappelijke belangen van de 
in Het Klooster gevestigde huurders, 
gebruikers en overige belangheb-
benden, alsmede ervoor zorg te dra-
gen dat Het Klooster fungeert als een 
gastvrije en uitnodigende ontmoe-
tingsplek/dorpshuis in Nuenen en 
het verrichten van al wat hiermee ver-
band houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn.’ Gelukkig hoeven we dat als 
bestuur niet alleen: De Gemeente 
Nuenen biedt de komende tijd sup-
port op tal van terreinen. Uiteraard 
wordt nauw samengewerkt met het 
bouwteam, de huidige beheerder en 
andere betrokkenen, maar belangrijk 
doel voor de komende tijd is om de 
verenigingsorganisatie op te bou-
wen: vaste gebruikers worden leden 
en denken mee over de toekomst van 
ons en uw toekomstige Klooster. We 
streven ernaar om u in de komende 
tijd op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rond Het Klooster. 
Voor meer informatie: secretaris@
hetkloosternuenen.nl.

Muzikaal oliebollen bakken
Op 31 december vulde de geur van verse oliebollen de Nuenense huizen. 
Net als het jaar daarvoor waren de leden van Jongerenkoor Jocanto extra 
enthousiast om de Nuenenaren te verblijden met hun oliebollen.

gepast contant betalen. Door de ge-
zellige praatjes met de kopers en het 
meezingen met de muziek vloog de 
tijd voorbij. De leden vonden het 
heel fijn om op deze manier weer de 
Nuenenaren te verblijden, al missen 
ze de optredens wel. 
De overgebleven oliebollen werden 
traditie getrouw nog warm gedo-
neerd aan de Parochiële Caritas In-
stelling Heilig Kruis. In totaal zijn er 
meer dan 700 oliebollen gebakken! 
De bakkers van Jocanto hebben deze 
dag ervaren als een gezellige en ge-
slaagde oudejaarsdag met een 
mooie opbrengst. 

Jongerenkoor Jocanto hoopt dat ie-
dereen genoten heeft van de oliebol-
len en wil alle kopers en helpende 
handen heel erg bedanken. Jocanto 
wenst iedereen een gelukkig, gezond 
en natuurlijk muzikaal nieuwjaar toe!

Om 08.30 uur in de ochtend werden 
er op drie locaties in Nuenen de eer-
ste voorbereidingen al gedaan. 
Mondkapjes gingen op en frietpan-
nen werden ver genoeg uit elkaar ge-
zet zodat iedereen goed afstand kon 
houden. Met de Top 2000 op de ach-
tergrond werd het beslag al zingend 
en dansend gemaakt, want dat 
smaakt het lekkerst. Al vlug werden 
de eerste oliebollen in het vet ge-
gooid, want er waren een hoop olie-
bollen te bakken. Inwoners van Nue-
nen en omgeving hadden namelijk 
ruim 630 oliebollen besteld! Om 
12.00 uur werden de eerste bestellin-
gen al ingepakt en afgehaald. De 
mensen konden net als het jaar daar-
voor met behulp van een QR-code, of 

Dorpsraad Lieshout blij met gezamen-
lijke actie voor boostercampagne
Via een razendsnelle actie zijn ook in Lieshout en Mariahout de afgelopen 
week een grote groep inwoners gevaccineerd met een ‘boostershot’. Di-
rect na de kabinetsoproep, om zo snel mogelijk deze derde vaccinatie te 
plaatsen, hebben diverse Lieshoutse maatschappelijke groeperingen de 
lokale huisartsen ondersteund, waardoor binnen enkele dagen al een gro-
te groep inwoners kon worden gevaccineerd. De samenwerking én snel-
heid was een héél mooi staaltje van échte lokale gemeenschapskracht.

Huisartseninitiatief
Op initiatief van de gezamenlijke 
Lieshoutse huisartsen is meteen na 
de oproep van het kabinet door de 
Lieshoutse en Mariahoutse gemeen-
schap concrete actie genomen. Con-
crete actie om de inwoners van Lies-
hout en Mariahout zo snel mogelijk 
aanvullend te vaccineren. Met de snel 
oprukkende omikron-variant van het 
coronavirus was er immers haast ge-
boden. Dankzij de actieve ondersteu-
ning van diverse maatschappelijke 
organisaties konden de huisartsen 
heel snel schakelen en binnen enkele 
dagen al de eerste groep vaccineren. 
Dorpsraad Lieshout is blij dat zij hier-
in met raad én daad hebben kunnen 
ondersteunen.

Ondersteuning
Naast het ‘optrekken’ en zetten van 
de vaccinatie is er immers heel wat 
ondersteunend werk nodig. Alle be-
trokkenen moesten zo snel mogelijk 
uitgenodigd worden waarvoor brie-

ven gemaakt moesten worden, brie-
ven gevouwen moesten worden en 
brieven bezorgd moesten worden. 
Ook zijn er vrijwilligers nodig om de 
gezondheidsgegevens te controle-
ren, de gevaccineerden te begelei-
den en te zorgen dat het vaccinatie-
proces soepel loopt.

Razendsnel
Via een razendsnel opgezette samen-
werking tussen (onder andere) de 
huisartsen, het Gilde, Dorpsraad Lies-
hout en Zorg om het Dorp werden 
via app’jes, mails, telefoontjes en 
sms-jes in zeer korte tijd (meer dan) 

voldoende vrijwilligers opgetrom-
meld om de snel opgezette prikpost 
te bemensen. Binnen twee dagen 
kon er dan ook al gestart worden met 
vaccineren. Razendsnel hebben de 
diverse partijen geschakeld en er 
voor gezorgd dat de inwoners die het 
meeste risico lopen echt héél snel 
hun boosterprik konden halen.

Gemeenschapskracht
De snelle en efficiënte samenwerking 
heeft een geweldige vorm van lokale 
‘gemeenschapskracht’ laten zien; 
Dorpsraad Lieshout is blij dat zij hier 
aan mee hebben kunnen werken om 
zo een bijdrage te leveren aan de leef-
baarheid in Lieshout. De geweldige 
onderlinge samenwerking geeft weer 
eens aan dat in Lieshout écht voor el-
kaar gezorgd wordt. Dorpsraad Lies-
hout wil dan ook de vrijwilligers van 
de KBO, het Gilde, de Heemkunde-
kring, Buurtvereniging ‘Revershof’, 
Carnavalsvereniging ‘de Raopers’, het 
Dorpshuis en alle andere ‘losse’ vrij-
willigers bedanken dat zij dit mogelijk 
hebben gemaakt. Dank!
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Kerkberichten

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.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 9 januari 11.00 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastoraal wer-
ker R. van Eck.

Misintenties:
Jan van Liempt; Annie van Doorn - 
van Loon; Noor van der Linden - Beltz 
en Nelly van der Linden; Drieka van 
de Tillaart en familie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties: 
Sjef en Lena Saris - Swinkels.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 

vorige week voor zuster Bonnie voor 
haar werkzaamheden op Kalimantan 
heeft € 307,10 opgeleverd. Alle gulle 
gevers heel hartelijk dank.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties:
Piet Coolen.

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

Op 9 januari zal om 10.00 uur een 
kerkdienst worden gehouden in De 
Regenboog. De voorganger is ds. 
Marlies Schulz. Wegens de nog gel-
dende maatregelen is het een dienst 
zonder kerkgangers. U kunt de 
dienst thuis meevieren via onze 
livestream. U gaat daar voor naar de 
website: www.pgn-nuenen.nl/ver-
binding. U klikt dan door naar kerk-
dienstgemist.nl. Er is ook een digitale 
collecte voor het diaconaal werk in 
Nuenen. U wordt allen van harte uit-
genodigd deze dienst 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 6 januari. Verschijning van 
onze Heer, Driekoningen. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur gezongen H. Mis; na de 
Mis zegening van wierook en krijt. 
Vrijdag 7 januari. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, 
votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 8 januari. 09.00 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 9 januari. Eerste zondag na 
Driekoningen; Feest van het Heilig 
Huisgezin. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis; na de Mis toewijding van de ge-
zinnen aan het Heilig Huisgezin. 
Maandag 10 januari. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 11 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Hyginus, paus en 
martelaar. 
Woensdag 12 januari, 07.15 uur H. Mis.

                      

Wilma Renders-van den Heuvel

Wilma had het leven lief, de mensen, de dieren en de warme  
zonnestralen. Op de laatste dag van het jaar heb ik mijn zorgzame  
vrouw moeten laten gaan.

5 Eindhoven, 15 juli 1955 c Geldrop, 31 december 2021

echtgenote van Jan Renders

Jan

f f  f f  
i Bommel

Het afscheid vindt plaats in besloten kring. 

Correspondentieadres:  
coöperatie DELA, t.a.v. familie (Wilma) Renders-van den Heuvel 
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ  Eindhoven 

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum De Akkers hebben we op 
Nieuwjaarsdag toch nog onverwacht snel afscheid moeten nemen van 
de liefde van mijn leven, vader, schoonvader en opa

Henk Mol

 Yvonne Mol-IJsseldijk

Eindhoven, 1 december 1939  Nuenen, 1 januari 2022

 Yvonne

 Dick en Sonja 
  Casper 
  Ingmar 
  Valerie

 Ineke en Marty 
  Bibi en Thomas 
  Pien
Wettenseind 9A 
5674 AA Nuenen

Helaas zijn we genoodzaakt de uitvaart van Henk in een besloten kring 
te laten plaatsvinden.

Via www.vdstappen.nl/condoleren kunt u een persoonlijke herinnering 
aan Henk met ons delen en ook een link vinden voor een donatie aan 
Alzheimer Nederland.

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

Na alle fijne jaren die ik samen met Christ mocht beleven, 
heb ik geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man

Christ Schellekens
*Sint-Michielsgestel, 13 november 1938  †Eindhoven, 26 december 2021

echtgenoot van

Riekie Schellekens - Eijmberts

De afscheidsdienst heeft reeds plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Lyndakkers 20, 5672 CB Nuenen

Die ik liefheb verlaat ik,
om die ik liefhad terug te vinden.

Onverwachts kwam een einde aan jouw leven,
bedankt voor wat je ons hebt gegeven.

Gerry van den Nieuwenhof-
van den Boogaart

- Gerarda Maria Elisabeth -
echtgenote van

Harrie van den Nieuwenhof †
* Nuenen, 8 april 1942  † Geldrop, 3 januari 2022

 Aarle-Rixtel: Annemarie en Celio van Gerwen-van den Nieuwenhof
      Céline en Noëlle 
      Justine en Rens
      Daniëlle  

 Lichtenvoorde: Christiene van den Nieuwenhof en Jowan Verschuren
      Pleun 
      Joep 

 Nuenen: Gertie en Jos Wouters-van den Nieuwenhof

 Nuenen: José van den Nieuwenhof en Jan van den Wildenberg

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Van den Nieuwenhof, Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

Vanwege de huidige maatregelen 
vindt de uitvaart in besloten kring plaats.

De Lindespelers      
in het hart geraakt
Daags na nieuwjaarsdag overleed Jean van der Wijst op 76-jarige leeftijd. 
Jean was prominent lid van de toneelvereniging De Lindespelers. Na zijn 
pensionering als leraar handvaardigheid aan het Nuenense College stel-
de hij zijn vele kwaliteiten ten dienste van de toneelvereniging. Hij ont-
wierp gedurende 16 jaar vele decors en als lid van de decorploeg bouwde 
hij de prachtigste decors. 

van wat het op het podium moest 
gaan worden. Niet lang daarna pre-
senteerde hij een maquette op 
schaal, waardoor de regisseur en 
spelers zich konden voorstellen hoe 
het toneelbeeld uiteindelijk gestalte 
zou gaan krijgen. 
Jean was iemand waarvan ze zeg-
gen: wat zijn ogen zien, maken zijn 
handjes.
Maar niet alleen op het terrein van 
de decors was Jean waardevol. Hij 
maakte een aantal jaren deel uit van 
het bestuur, van de PR-commissie en 
speelde vele en uiteenlopende type-
tjes bij diverse gelegenheden. 

De Lindespelers verliezen met het 
overlijden van Jean niet alleen hun 
inspirerende decorman, maar vooral 
een echte clubman en een geliefde 
vriend. 

Bij aanvang van een repetitieproces 
dook Jean steevast in de toneeltekst 
en vormde zich al lezend een beeld 

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 1 en 2 (onder voorbehoud) 
in de uitzending van Nuenen Nú 
te zien 

• Jaaroverzicht 2021
• Oude dorskast terug naar Nue-

nen
• Ondernemer van het Jaar
• Uitreiking Wit Voetje van 2019
• Serie Lijsttrekkers: Jan Wesen-

beek (PvdA/Groen Links)
• Gesprek met de burgemeester 

(20-12)

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 YouTube 
en Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u LON 
TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36): met 
CI+ module kanaal 334
KPN kanaal 1436
Xs4all: kanaal 1436
T.Mobile: kanaal 791
Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl.
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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 1

Oplossingen wk 52
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

S N U G G E R

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 W A R T O A F A S I E

A E G A S P E D A A L D P

P R I E M G E A T I B E R

P E E N Z E G G E K I L O

E N T P E L I P V T E E

L S P O E D O E R O S F

L L O N

J K O K O S F E E S T H

E G O A C E O O G O K E

A H O B H A A K S K E R N

N A I E F N I K O L T E N

S N D I S C R E T I E N A

A G E N T E N E R I N G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 1 8 9
9 5 6

7 4 5
4 6

6 3
4 7

2 9 7
3 2 8

5 6 3 7

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

Horizontaal: 
1 Europees land 6 offerte 12 kleefband 13 vervolgserie 15 ontzag 18 rijtoer 20 biljartstok 
21 mannelijk dier 23 pl. in Noord-Brabant 24 drietal 26 reis 28 honingbij 29 aangehaalde lus 
31 scheepsuitruster 33 gevangenis 34 voertuig 36 rentmeester 38 Indonesisch dorp 
41 gewoonterecht 43 telwoord 45 loopvogel 47 deel v.h. lichaam 49 tijdstip 51 kloosteroverste 
52 bijeenkomst 55 beroep 58 melkklier 59 halfaap 60 water in N-Holland 61 jachthond.

Verticaal: 
2 gewas 3 werkplaats (afk.) 4 vrouwelijk dier 5 ontkenning 7 onaangepast mens (jeugdtaal) 8 interval 
9 verfrissing 10 rebellie 11 dwaasheid 14 graveren 16 voordat 17 snoep 18 riv. in Duitsland 
19 in samenwerking met 22 ex cathedra (afk.) 25 slordig 26 schaakstuk 27 sein 28 Europese vrouw 
30 vrouwelijk dier 32 kledingstuk 35 klucht 36 grote wijnfl es 37 groot mens 38 Europeaan 
39 smergel 40 Europese vrouw 42 tweetal 44 gram (afk.) 46 Japanse gordel 48 schik 50 zuilengang 
53 schrander 54 roem 56 Spaanse uitroep 57 kwaad.

AFASIE
ALIAS
ATTRIBUTEN
BOUWEN
DISCO
FIETSZADEL
FLARD
GEVAT
HERDRUK
KANON
KAZEN
KIOSK
MAGIE
MALTA
MUSEUM
NICARAGUA
OERSAAI
PAGODE
PLOOI
RATEL
ROUTE
STIPJE
STROPER
TENUE
THEEZAKJE
TITEL
TURFSCHIP
UDENHOUT
VOCALIST
WEGVAGEN

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

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

Winnaar: week 51, Mw. N. van Boxtel, Gerwen.

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

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

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

WWW.SBNBOUW.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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

Per direct beschikbaar: 
alleen voor de medisch 
noodzakelijke voetzorg!! 
Zie RIVM regelement. Lek-
ker makkelijk, ik kom ook 
aan huis! Medisch pedi-
cure ALTA GRACE. Tel: 
06-50571183.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen en 
snorfi etsen/

opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

HUISHOUDELIJKE 
HULP GEVRAAGD voor 
3 uur per week. M: 06-13 
89 22 21.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Vijf vragen over    
de boosterprik - informatie   
van de Rijksoverheid
De nieuwe omikronvariant van het coronavirus ver-
spreidt zich heel snel. Daarom is het belangrijk dat alle 
18-plussers een afspraak maken voor de boosterprik 
als hun geboortejaar aan de beurt is. Dat is uiterlijk 
rond 7 januari. Maar wat is een boosterprik? En waar-
om is het nodig? In dit artikel worden vijf veelgestelde 
vragen beantwoord.

#1 Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je al één of twee prikken 
gehad. De boosterprik is een extra prik die werkt als 
oppepper, waardoor je beter beschermd bent.

#2 Waarom zijn er boosterprikken nodig?
De extra prik is nodig om twee redenen. Ten eerste 
helpt de boosterprik de bescherming tegen het coro-
navirus hoog te houden. Ook tegen nieuwe mutanten, 
zoals de omikronvariant. Ten tweede geven mensen 
na een boosterprik het virus minder snel door aan an-
deren. Hierdoor kan het virus zich minder snel ver-
spreiden. Als er meer boosterprikken worden gezet, 
zijn er meer mensen beter beschermd en komen er 
minder mensen in het ziekenhuis. Of er later nog meer 
boosterprikken nodig zijn, weten we nog niet. Daar 
wordt continu onderzoek naar gedaan.

#3 Wie kan de boosterprik krijgen?
Iedereen die minstens drie maanden geleden gevacci-
neerd is of corona heeft gehad kan de boosterprik krij-
gen. 60-plussers, mensen die in een zorginstelling wo-
nen en zorgmedewerkers die contact hebben met pa-
tiënten konden als eerste de boosterprik halen. Deze 
groepen hebben meer risico om besmet te raken. Als 
ouderen corona krijgen worden ze vaker ernstig ziek en 
in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels heeft al een 
groot gedeelte van deze groep een boosterprik gehad. 
Als 18-plusser kan je online een afspraak maken, zodra 
je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 ja-
nuari. Welke jaartallen aan de beurt zijn kun je zien op 
coronavaccinatie.nl/booster. Je hoeft niet te wachten 
op de uitnodigingsbrief om een afspraak te maken.

#4 Welke bijwerkingen kan je krijgen van de 
boosterprik?
Voor de boosterprik worden de vaccins van Pfizer en 
Moderna gebruikt. De bijwerkingen die je kunt krijgen 
zijn dan ook precies hetzelfde als bij eerdere prikken 
met deze vaccins. Dit betekent dat je pijn kunt krijgen 
op de plek waar de prik is gezet, wat vermoeider kunt 
zijn en hoofdpijn kunt hebben. Sommige mensen 
hebben ook last van koorts, spierpijn, gewrichtspijn, 
rillingen, misselijkheid en braken.

#5 Kun je een boosterprik nemen als je zwanger 
bent, wilt worden of borstvoeding geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vaccins die worden ge-
bruikt voor de boosterprik veilig zijn als je zwanger 
bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. 
Daarom is het advies om gewoon de boosterprik te 
halen. Als zwangere vrouw is de kans groter dat je ern-
stig ziek wordt door corona. Ook kan het voor proble-
men in de zwangerschap zorgen als je tijdens je zwan-
gerschap besmet raakt met het coronavirus.

Heb je nog andere vragen over de boostervaccinatie? 
Bel 0800-1351 of kijk op: www.coronavaccinatie.nl/
booster 

Gemeente selecteert partij 
voor nieuwbouw Emmastraat
Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Emma-
straat hebben we als gemeente onlangs een partij ge-
kozen om de locatie te gaan realiseren. Na het doorlo-
pen van een aanbestedingstraject is de combinatie 
Maatschap Nexit, Cornelis Huygens Profero BV en Jaco 
Wiegersma Makelaar Vastgoedadviseur BV gekozen 
(www.nexitarchitecten.nl) Deze partij scoorde het 
beste op prijs/kwaliteit tijdens de procedure. Nu de 
partij gekozen is, kan de ontwerpfase van het woning-
bouwproject opgestart worden.

Seniorenwoningen
Al een aantal jaren denken we als gemeente na over 
het realiseren van woningbouw op deze plek. Voor-
heen stond hier basisschool Het Palet. Deze school 
verhuisde eind 2010 naar de nieuwe brede school op 
het Andriesplein, waarmee deze locatie vrij kwam 
voor een nieuw project. De Emmastraat is door de lig-
ging zeer aantrekkelijk als woonlocatie: het is een rus-
tige straat, op loopafstand van het centrum met alle 
voorzieningen en een school.
We willen hier graag seniorenwoningen (laten) realise-
ren, omdat door de toenemende vergrijzing en het 
streven om langer thuis te kunnen blijven wonen de 
behoefte aan seniorenwoningen groot is in Nuenen.

Planning
Met de gekozen partij(en) gaan we nadere afspraken ma-
ken voor het vervolg. We willen begin 2022 starten met 
het proces van ontwerpen. Voor omwonenden en be-
langstellenden gaan we informatieavonden organiseren 
om input te vragen voor het ontwerp van de woningen.
www.nuenen.nl/emmastraat
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