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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Ook in 2022 
staan de  
energiecoaches 
voor je klaar!
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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

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

Kerkbalans 
2022: 
Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen

Nuenen 
stráálde 
dankzij jullie 
lichtpuntjes!

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,-

Young Talent Award 2021
Tijdens de online ‘Avond van de Nuenense ondernemer’ op 13 januari 
wordt niet alleen de Ondernemer van het Jaar Verkiezing gehouden, 
maar vindt ook de uitreiking plaats van de Young Talent Award. Welke op-
vallende Nuenense ondernemer onder de 40 jaar neemt dit jaar de award 
mee naar huis?

ondernemer jonger te zijn dan 40 
jaar, niet langer dan 10 jaar te onder-
nemen en in Nuenen te ondernemen 
óf wonen. Halverwege december 
hoorden de genomineerden of zij 
door waren naar de finaleronde. 

De 21-jarige Ted Jansen is de jongste 
van de drie genomineerden. Met zijn 
Nuenense bedrijf Embora Group BV 
helpt hij ondernemers om hun be-
drijfsprocessen te optimaliseren door 
hun administratieve systemen goed 
in te richten en daarmee meer inzicht 
te krijgen in het bedrijf. Al op 16-jari-
ge leeftijd startte Ted als zelfstandig 
ondernemer en sindsdien heeft hij 
een snelle groei doorgemaakt. Sinds 
vier jaar is hij officieel AFAS-expert. 

In september 2014 vestigde Jordi 
Huijnen zich in Nuenen om met zijn 
bedrijf ‘Revolution PT’ personal en 
small group training aan te bieden. 
Door de vele positieve m-t-m reclame 
groeide het aantal al snel naar 300 le-
den. Door corona zijn de personal 

Selectie genomineerden
De Young Talent Award wordt aange-
boden door Ondernemers Contact 
Nuenen (OCN) en zal tijdens de on-
line ‘Avond van de Nuenense onder-
nemer’ op 13 januari worden uitge-
reikt. Het Young Talent dat de award 
wint, mag ook een cheque t.w.v. 
€ 2.500,- mee naar huis nemen. Om 
in aanmerking te komen, dient de 

Cultureel historisch erfgoed terug in Nuenen

Dorskast van landbouwmachinefabriek            
De Rooij is thuis
Door Nannie van den Eijnden

waar de machine voorlopig kan blij-
ven staan. De dorskast is daar in aan-
wezigheid van de wethouder, heem-
kundekringvoorzitter Roland van 
Pareren, familieleden Toon en Anto-
nie de Rooij, Leo van de Sande en de 
pers met vereende krachten van de 
aanhangwagen afgereden. Leo gaat 
kijken of hij dit monument goed wer-
kend kan krijgen. Een erfstuk ter her-
innering aan onze voorouders en 
onze geschiedenis, dat de moeite 
waard is om voor het nageslacht te 

Nadat Kees de houten machine met 
stalen onderdelen vorig jaar had ge-
vonden en gekocht, heeft hij het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders een brief geschreven met de 
vraag dit erfgoed tijdelijk te stallen 
op de gemeentewerf tot er een 
mooie plek voor is gevonden. De kast 
op wielen is van betekenis, omdat hij 
de mechanisering van de landbouw 
inluidde en er in de decennia daarna 
een einde kwam aan de erbarmelijke 
leefomstandigheden van boeren en 
wevers.

Wethouder Ralf Stultiëns heeft stal-
lingsruimte ter beschikking gesteld 

De dorskast van landbouwmachinefabriek De Rooij uit Nuenen komt thuis. 
Fotografie: Frank van Welie

trainingen inmiddels verhuisd naar 
de openlucht en biedt Revolution PT 
ook trainingen aan via YouTube. Jordi: 
“Als je echt iets wilt bereiken, moet je 
veel tijd en energie investeren. Het 
komt niet aanwaaien. “

Miriam van de Sande (28) zit ruim 
twee jaar in Nuenen en negen jaar in 
Aarle Rixtel met haar agrarische kin-
deropvang ‘t Heikantje. Op de boer-
derij, omgeven door groente en fruit, 
en in Nuenen zelfs bij een manege. 

Miriam vindt het belangrijk dat kin-
deren niet alleen binnen knutselen 
aan tafel, maar ook lekker buiten be-
zig zijn en respect en bewustzijn ont-
wikkelen voor mens, dier én natuur. 
Sociaal gedrag heeft volgens haar 
niet alleen betrekking tot mensen, 
maar ook tot dieren. 

Aanmelden
Bent u géén lid van het OCN en wilt u 
deze onlineavond toch graag bijwo-
nen (incl. deelname aan de Kwis vur 
dwèrse ondernemers)? Dat kan, iede-
re Nuenenaar kan de avond bijwo-
nen. Aanmelden kan per e-mail, met 
vermelding van uw naam en mobiele 
nummer, via: ocn@vnoncwbrabant-
zeeland.nl, u ontvangt dan een link 

Dankzij Kees Rovers en zijn fascinatie voor objecten van cultureel-histori-
sche waarde uit de Nuenense tijd van Vincent van Gogh, kwam een fami-
liestuk vorige week woensdag terug naar ons dorp. Kees was een dorskast 
van landbouwmachinefabriek De Rooij op het spoor gekomen bij een 
tuinbedrijf in Weurt bij Nijmegen. De Nuenenaar die deze dorskast kan 
bedienen, is Leo van de Sande. Hij heeft op traditionele wijze rogge ge-
oogst bij windmolen De Roosdonck. De mijt staat er nog. Met deze dors-
kast kan Leo met zijn team De Dorsklippels de graankorrels uit de aren ha-
len. Hopelijk het eerste evenement dat dit jaar kan plaatsvinden….

Verkiezingen
16 maart

2022

Ted Jansen

Miriam van de Sande

Jordi Huijnen

waarmee u op 13 januari vanuit huis 
in kunt loggen. De deelnamekosten 
voor niet-leden bedragen € 10,-.

Foto’s: LAVFotografie

bewaren en de verhalen van vroeger 
door te geven.
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

Er zijn verschillende leningsvormen beschikbaar om deze 
maatregelen uit te kunnen voeren. Op onze website www.
nuenen.nl/stimuleringsleningen vindt u meer informatie 
en kunt u - als u voldoet aan onze voorwaarden - een 
aanvraag indienen. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 03-01-2022 EN 10-01-2022

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 8 Plaatsen houten steiger 
Heikampen 74 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Akkerstraat 21A Uitbreiden woning 
Voirt 88 Aanleggen uitweg 
Wilgenstraat 10 Uitbreiden woning 
Barisakker 2 Plaatsen kozijn 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Eeneind 32 Realiseren webwinkel 
Parkstraat 20A Vervangen handelsreclame 
Tomakker 147 Plaatsen carport 
Park bij nr. 45 Rooien kersenpruim 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-01-2022 Nuenen c.a. Raadsbesluit Kader Grond-
  prijzen en Exploitatie- 
  bijdragen 2022 
07-01-2022 Nuenen c.a. Delegatie- of mandaat-
  besluit Machtiging Stichting 
  Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
06-01-2022 Nuenen c.a. Verordening maatschap-
  pelijke ondersteuning 2021 
  gemeente Nuenen c.a. 
05-01-2022 Nuenen c.a. Verordening inburgering 
  Nuenen c.a. 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

noodzakelijk. Vanaf maandag 17 januari vervangt aanne-
mer Flora Nova het brugdek en de leuningen. Ook worden 
aan de onderzijde van het brugdek enkele liggers vervan-
gen. De brug is dan enkele dagen niet toegankelijk voor 
verkeer. Het park is nog te bereiken via de toegangsweg 
naar kinderboerderij de Weverkeshof.

We hopen op uw begrip en medewerking en proberen de 
overlast tot een minimum te beperken. Als u vragen heeft 
over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met 
het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via 
telefoonnummer (040) 2631 631.

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.

AFVALINZAMELING
Vastgevroren afval in container
In de wintermaanden kan het afval in de wand van de 
container vastvriezen. Wanneer het afval bij het kantelen 
en schudden van de container niet vrijkomt en niet uit de 
container valt, is dit waarschijnlijk het geval. De ophaal-
dienst mag niet met de eigen handen het afval uit de con-
tainer halen. Natuurlijk is het vervelend dat uw container 
niet volledig geleegd is. Helaas is het niet mogelijk om een 
extra lediging aan te vragen. Wij adviseren u om vóór de 
volgende lediging de inhoud van de container zo los mo-
gelijk (wel in de container) aan te bieden. Probeer de zak-
ken wat minder vol in de container te doen. Uw lediging 
blijft wel geregistreerd.

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

woning. Zo kan de eigenaar-bewoner langer zelfstan-
dig in de eigen woning blijven wonen; 

2.  het energetisch verduurzamen van de woning. Hiermee 
daalt het energieverbruik en vermindert de CO2 -uit-
stoot. En het zorgt voor een lagere energierekening; 

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

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.

VERKEER
Werkzaamheden brug Baron van Hardenbroekpark 
Nuenen
Aan de brug in het Baron van Hardenbroekpark (gemeen-
tevijver) nabij de Jhr. Marcus van Gerwenlaan is onderhoud 

 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.
Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | E-mail: 
cmd@nuenen.nl

Openingstijden CMD Nuenen
Fysieke en telefonische bereikbaarheid Wmo loket 
maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur. Tele-
fonische bereikbaarheid Wmo consulenten op werk-
dagen van 9.00-11.00 uur.

Fotoproject de Tachtigers van NU(enen)

Foto door: 
Ton Smeets, cursist 
Dorpswerkplaats Nuenen, 
docent Ben Wilde

Bent u, net als ik -Ben Wilde, fotograaf in Nuenen-, geboren in 1942? Doe 
dan mee aan mijn Fotoproject De Tachtigers van NU(enen). Het jaar 1942, 
midden in de Tweede Wereldoorlog, het jaar bijvoorbeeld, waarin de 
achtste Elfstedentocht geschaatst werd. Het jaar waarin tot de ‘oplossing’ 
van het Jodenvraagstuk werd besloten.

Er een tweemotorig jachtvliegtuig, 
vertrok uit Engeland, op 28 augustus 
1942, neerstort in de buurt van Eind-
hoven. Twee van de bemanningsle-
den kunnen uit het vliegtuig komen, 
een van hen, van Poolse afkomst, 
komt terecht langs de weg naar Ne-
derwetten, waar hij gevonden wordt 
door plaatselijke politiemensen. Hij is 
gewond, wordt behandeld door een 
plaatselijke arts en overgedragen aan 
de bezetter. Hij overleeft de oorlog 
niet. (Bron: Brabant, brug naar vrij-
heid, Brabant Remembers)

Maar ook het jaar waarin de Maas-
tunnel in Rotterdam geopend werd, 
na vijf jaar werk.
Het interieur van de St. Clemenskerk 
aan het Park in Nuenen overgeschil-
derd wordt, de kleuren verdwijnen 
en alles werd in een lichtere kleur 
overgeschilderd.

Op een snikhete dag in mei het we-
reldberoemde kerstlied ‘I am drea-
ming of a white Christmas‘ door Bing 
Crosby werd opgenomen. 
Dat de Britse generaal Montgomery 
bij El Alamein de Duitse generaal Rom-
mel in de woestijn op de knieën krijgt.
Anne Frank met haar familie onder-
duikt aan de Prinsengracht in Amster-
dam. Maar ook het eerste transport 
vanuit Westerbork naar Polen vertrekt.
De Noordoostpolder droogvalt.
Duitsers hun eerste V2 raket uitprobe-
ren, vanuit Brabant om de Britse eilan-
den te bombarderen, maar ook de 
Amerikanen niet stilzitten en hun eer-
ste nucleaire kettingreacties uitprobe-
ren, wat uiteindelijk resulteert in de 
kernbommen op Japan, wat het einde 
van de tweede Wereldoorlog inluidde. 

U ziet het, er gebeurde van alles in dit 
jaar, maar….

In deze roerige oorlogstijd waren er 
toch zeker ook lichtpuntjes. Namelijk, 
er werden in 1942 ook kinderen ge-
boren, en veel van die kinderen wor-
den in 2022 Tachtig jaar, De Tachti-
gers van NU(enen). Mensen die in 
een roerige tijd sterke mensen ge-
worden zijn die hun bijdrage gele-
verd hebben aan de maatschappij op 
allerlei vlakken.

Voor een fotoproject van portretten, 
wat het hele komende jaar 2022 zal 
duren, is Ben Wilde, ruim 40 jaar foto-
graaf in Nuenen en zelf een aanko-
mende Tachtiger van NU(enen), op 
zoek naar dorpsgenoten, (geboren 
en getogen Nuenenaren, maar ook 
‘nieuwe Nuenenaren’) die aan dit 
project mee willen doen. De bedoe-
ling is een dorpsgenoot, geboren in 
van het jaar 1942, te fotograferen in 
eigen omgeving en daarnaast een 
studioportret te maken, wat een ech-
te Ben Wilde signatuur heeft. Het mo-
ment van fotograferen is op de echte 
geboortedatum of in de week van die 
bijzondere verjaardag. Afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen zal een 

keuze gemaakt worden over het aan-
tal te portretteren per maand. Naast 
de foto’s komt er een kleine begelei-
dende tekst over de Tachtiger.
Na 12 maanden van vastleggen van 
de jarige dorpsgenoten, komt een 
expositie van de Tachtigers van 
NU(enen). De precieze vorm zal zich 
in de loop van het jaar ontvouwen. Ik 
ben op zoek naar Tachtigers woon-
achtig in Nuenen, Gerwen en Neder-

wetten, die graag meewerken aan dit 
uniek fotomonument. De officiële af-
trap is op donderdag 13 januari, de 
verjaardag van Ben Wilde.

Dus…. Bent U een van die NU(enense) 
Tachtigers, of weet u iemand die 80 
wordt in 2022, laat het weten aan Ben 
Wilde, Fotostudio BM, Emmastraat 2, 
bel 06-51364940, of stuur een mail 
naar info@fotostudiobm.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de Best Belegde Broodjes!

Gepaneerde Schnitzels
“Diverse soorten” .................................4 stuks 6,95
Meatbar
“Heerlijke Kip Vink”  ........................ 100 gram 2,25
Magere Stoofl appen
..............................................................4 stuks 7,48
Hertenbiefstuk

met Rode Wijn/Kaneel saus GRATIS

Varkenshaas
“In Champignon Roomsaus, kant en klaar”
 ......................................................... 100 gram 1,50
Achterham
.......................................................... 150 gram 2,95

KOOPJE

TOPPER

GEMAK

SPECIAL

DE BESTE

OP BROOD

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

ü PERSONAL TRAINING

ü SMALL GROUP LESSEN

ü VRIJ SPORTEN

ü DIËTETIEK

ü BOXING

ü POWER YOGA

ü BOOTCAMP

SAMEN REALISEREN WE 
JOUW PERSOONLIJKE 

DOELSTELLINGEN VOOR 2022!!

GA MET EEN VAN ONZE PERSONAL 
TRAINERS THE CHALLENGE AAN

START 15 JANUARI MET (BUITEN) SPORTEN! 
(CONFORM RIVM MAATREGELEN)

DUIVENDIJK 5C | 5672 AD NUENEN
(RECHTS NAAST PRAXIS / CYCLETREND)

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

BEL OF MAIL 
DIRECT 
VOOR DEZE 
GEWELDIGE 
ACTIE

BIJ GBS PREMIUM SPORTS CLUB
DE MEEST EXCLUSIEVE 

BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN

Heb jij affi  niteit met media? Ben je dagelijks in de weer 
met social media zoals Facebook, Instagram en Youtube? 
Bij de LON (Lokale Omroep Nuenen) gaan we nog een 
stapje verder. 
We maken radio en tv-programma’s. We zorgen voor de 
verslaglegging van vergaderingen van de gemeente, zoals 
de raadsvergadering en voor de exploitatie van het unieke 
Nuenense VIP-punten netwerk.

Affi  niteit met media? Dan zijn we (ook) op zoek naar jou! 

We zijn voortdurend op zoek naar versterking van ons team, 
zoals naar cameramensen, journalisten en technici. 

Nu zijn we specifi ek op zoek naar een

Penningmeester m/v 
Taken
• Is verantwoordelijk voor de fi nanciële gang van zaken
• Doet betalingen, incasseert en is operationeel verantwoordelijk voor 

het nakomen van fi nanciële verplichtingen
• Houdt de fi nanciële administratie vakkundig bij
• Maakt samen met de accountant het fi nanciële jaarverslag op, 
 dat voldoet aan de eisen van het Commissariaat voor de Media
• Stelt de jaarbegroting op met het bestuur
• Bewaakt de budgetten
• Maakt deel uit van het bestuur

Functie eisen
De penningmeester heeft bij voorkeur enige kennis of belangstelling bin-
nen de tele-/mediasector en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 
in een vrijwilligersomgeving. 
De penningmeester heeft aantoonbare ervaring met fi nancieel beheer. 
Hij/zij heeft een positief kritische instelling en is een stevige gesprekspart-
ner die in staat is om te motiveren en zaken voor elkaar te krijgen. 
De penningmeester staat open voor feedback, nieuwe taken en verande-
rende werkzaamheden. Hij/zij heeft oog voor verbetering, is proactief en 
integer.

Heb je interesse of wil je informatie over deze vacature, of de LON in het 
algemeen? Neem dan contact op via bestuur@omroepnuenen.nl of bel 
naar 06-53323592. 

MAANDAG T/M ZATERDAG
LUNCH

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART, ZIE WEBSITE) 
BESTELLEN TOT 11.00 UUR, OP DE DAG ZELF

BEZORGEN OF AFHALEN TUSSEN 11.30 - 13.30 UUR

HIGH TEA
(TIJDEN IN OVERLEG) 

BESTELLEN LIEFST ÉÉN DAG VAN TE VOREN
€ 22,50 PER PERSOON

BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG) 

BESTELLEN LIEFST ÉÉN DAG VAN TE VOREN
€ 29,50 PER 2 PERSONEN

Bezorgen of Afhalen

€ 22,50
DRIE-GANGENMENU

€ 25,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

Drie- of Viergangen 
Maandmenu

DINER
WOENSDAG T/M ZATERDAG

BESTELLEN TOT 16.00 UUR, OP DE DAG ZELF
BEZORGEN OF AFHALEN TUSSEN 17.00 - 19.00 UUR

MENU
DRIE-GANGEN € 22,50
OF  

VIER-GANGEN (SOEP + VOORGERECHT) € 25,50

POMPOENCURRY MET NAANBROOD & SALADE € 12,50
HAMBURGER MET FRITES & SALADE € 15,50
KIPSATÉ MET FRITES & SALADE € 16,50
VARKENSSATÉ MET FRITES & SALADE € 17,50
SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS,
FRITES & SALADE € 17,50
VISPALET  € 15,00 
SNOEKBAARS MET PESTO, ITALIAANSE HAM,
FRITES & SALADE € 18,50

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

VOORGERECHTEN

SALADE MET MAKREEL, RODE UI & APPEL
OF

CARPACCIO MET TRUFFELMAYONAISE &
PARMEZAANSE KAAS

OF

PASTINAAKSOEP
OF

BOUILLON MET FIJNE GROENTEN

HOOFDGERECHTEN

ZALMFILET MET HOLLANDAISESAUS
OF

VARKENSHAAS MET RODE WIJNSAUS
OF

KIPSCHNITZEL MET PREISELBEEREN
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)

DESSERTS

TRIFLE MET SCHUIMKOEKJES &
BOSVRUCHTENCOMPÔTE

OF

BROWNIE, 
GANACHE MET ROZE CHOCOLADE & HANGOP

OF

YOGHURT MET GRANOLA & VERS FRUIT

JANUARI

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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



ROND DE LINDE week 2 Donderdag 13 januari 2022

Nuenen stráálde     
dankzij jullie lichtpuntjes!
Bijna 200 lichtpuntjes sierden alle hoeken en gaten van Nuenen c.a. in de 
kerstvakantie. Ze stonden en hingen in voortuinen, aan gevels, onder 
carports, bij winkels, achter ramen. Stuk voor stuk prachtig verlichte tafe-
relen die vele honderden wandelaars - jong en oud - een glimlach op het 
gezicht hebben getoverd. “De lichtpuntjes zijn net zo aanstekelijk als co-
rona, maar dan in positieve zin!”, mailde een deelnemer naar ons. En daar 
sluiten we ons volmondig bij aan.

Een paar opmerkingen die we te ho-
ren kregen in de vier weken dat de 
lichtpuntjes er stonden:

“Wat een leuk initiatief, zo hebben 
we iets te doen tijdens de lockdown!”
“We hebben heerlijk geknutseld met 
de kinderen, en daarna gaan we zelf 
de route wandelen.”
“Er staan er zó veel, de kinderen gaan 
nu graag mee wandelen.”
“Kijk mama, daar staat er nog één. 
En daar ook, en daar!”
“Ik heb zo’n leuke, spontane gesprekken 
gehad met mensen die ik tegenkwam 
tijdens het wandelen van de route.”

Vervolg volgend jaar?
“Gaan jullie dit volgend jaar weer 
doen?” Die hoopvolle vraag hebben 
we ontelbare keren gekregen. En ons 
antwoord was: “We hopen dat we 
volgend jaar die ijsbaan in het Park 
eindelijk eens kunnen realiseren. Dan 
blijft er weinig tijd over om ook de 
lichtpuntjes weer op poten te zetten.” 
Maar..... er is iemand opgestaan die 
heeft aangegeven het initiatief te wil-
len oppakken, dus het zou best eens 
kunnen dat Nuenen ook eind 2022 
weer gloeit van creativiteit.

Groetjes van Inge en Brigit 
van de stichting Dwèrs op het ijs

Het is ongelofelijk hoeveel mensen 
ons spontane initiatief bij het uitblij-
ven van de ijsbaan in het Park heb-
ben omarmd. Hoeveel appjes, mail-
tjes en telefoontjes we kregen van 
enthousiaste creatievelingen die ook 
zo’n box wilden inrichten. Onze han-
dyman Huub Koelink kreeg het bijna 
niet bijgewerkt met het in elkaar 
schroeven van de MDF boxen. Hij 
maakte bijna 200 lichtpuntjes, en dat 
is al een applausje waard!

Wat ook een applausje waard is, is hoe 
leuk de reacties waren op de licht-
puntjes. Zowel van de mensen die ze 
wilden maken, maar ook van de wan-
delaars die avond na avond de steeds 
maar uitdijende route bleven lopen, 
op zoek naar nieuwe lichtpuntjes. 

Allemaal lichtende voorbeelden
Het ene lichtpuntje was nog mooier 
dan het andere, en we hadden plan-
nen om een verkiezing uit te schrij-
ven in het laatste weekend, maar be-
sloten dat niet te doen. Omdat álle 
deelnemende lichtpuntjes hun doel 
al hadden gediend: mensen blij ma-
ken. Er zaten ware kunstwerkjes bij, 
door jong en oud in elkaar geknut-
seld. Met liefde, volharding, creativi-
teit en veel lijm. We wilden niet hoe-
ven kiezen, want iedere lichtpuntjes-
artiest is een lichtend voorbeeld. 
Dank jullie wel voor het meedoen, wij 
en ons hele dorp hebben hier enorm 
van genoten. Ons dorp heeft weer 
eens laten zien hoeveel gemeen-
schapszin het in zijn gelederen heeft. 
Wij gloeien van trots!

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

1992 Afronding vernieuwing Nuenen centrum

Parkhof
Op de locatie waar nu het winkelcentrum Parkhof is, stond tot 1970 de boerde-
rij van Dirk Paans. Deze boerderij (toen Parkstraat 14) was gebouwd in 1869 
door de Maatschappij van Welstand. Piet Geven uit Gerwen kocht de oude 
boerderij met omliggende grond en ontwikkelde hier in 1971 het winkelcen-
trum Parkhof. Het winkelcentrum werd officieel geopend op 16 maart 1972 en 
telde aanvankelijk vijf winkels. Het architectenbureau De Jonge-Hoekstra-Roosenburg uit Nuenen tekende voor het ontwerp. 
Parkhof of Parkstraat, Vincent van Goghstraat en Vincent van Goghplein horen ook bij Nuenen centrum…..

Meer weten? Ga naar NGN200.nl

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

Alex & Gijs: nieuwe inwoners 
in onze gemeente

het voorraam van Steenbroeken 8 in 
Gerwen is de naam van Gijs te zien 
tussen de felicitatiekaarten. 

Alex & Gijs: welkom in de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op het raam, schiet dan een foto-
tje en mail foto met toelichting naar 
redactie@ronddelinde.nl. 

Met veel plezier laten we jullie weten 
dat op 28 december 2021 Alex Kams-
ma geboren is in Goudhoeksland 42, 
te Gerwen. Grote broer Thijs en papa 
en mama Ronald en Patricia zijn su-
per trots!
“Wij zijn heel blij met de geboorte 
van onze zoon en kleine broertje 
Gijs.” Dat zeggen Greetje van Deur-
zen en Niels Wams, de trotse ouders 
van Gijs. De grote broer van Gijs 
heet Biek en zijn zusje heet Luus. Op 

Foto Cees van Keulen

Campagne buitenspelen   
in de winter
Buitenspelen in de winter moet vanzelfsprekend worden. Terwijl kinde-
ren in de zomermaanden gemiddeld 17 uur per week buitenspelen, is dit 
in de koude maanden slechts 8 uur per week. Daarentegen brengen kin-
deren veel meer tijd achter een schermpje door. 

om die reden de handen ineengesla-
gen en het buitenspeelprogramma 
‘Hartje Winter’ ontwikkeld. Dit pro-
gramma, boordevol winterse activi-
teiten en spelletjes buiten, heeft de 
afgelopen drie winters als pilot ge-
draaid op locaties van Humankind. 
Vanwege het grote succes wordt het 
nu gratis aangeboden aan alle kinder-
dagverblijven en bso’s in Nederland 
en daarbuiten, zodat alle kinderen in 
de opvang hiervan kunnen profite-
ren. In heel Nederland doen ruim 
3700 kinderopvanglocaties mee.

“In de winter is naar buiten gaan een 
extra uitdaging. Het is koud en nat, 
wat de drempel verhoogt. Maar het is 
natuurlijk wel heel gezond,” licht Ma-
rijke Koekkoek, manager Pedagogiek 
en Kwaliteit van HumanKind het pro-
gramma toe. “Daarom is er echt geko-
zen voor activiteiten waar iedereen 
blij van wordt, zoals spelen met de 
wind, schilderen in de sneeuw, win-

IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind willen 
met de campagne ‘Hartje Winter’ dit 
tij keren. In de provincie Noord-Bra-
bant doen 552 kinderopvanglocaties 
vanaf maandag 10 januari mee met 
de eerste landelijke editie. Buitenspe-
len in het groen is goed voor de mo-
toriek, concentratie en gezondheid, 
zo bewijst wetenschappelijk onder-
zoek. Desondanks is buitenspelen 
sterk op zijn retour. Vijftien procent 
van de kinderen speelt überhaupt 
nooit buiten (onderzoek Kantar Pu-
blic in opdracht van Jantje Beton) en 
in de wintermaanden wordt ruim vijf-
tig procent minder buiten gespeeld 
dan in de zomer (onderzoek Mulier 
Instituut). Bijna de helft van de kinde-
ren is in de wintermaanden amper 5 
uur per week buiten te vinden.

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind hebben 

ters koken en verhalen vertellen rond 
een kampvuur. De boodschap is: naar 
buiten gaan is leuk.”

Sneeuwbaleffect
Vincent van der Veen, programma-
manager Kind en Natuur bij IVN Na-
tuureducatie, onderschrijft dit volle-
dig. “Kinderen zitten helaas steeds 
meer binnen en dan vaak achter een 
schermpje. Dat is best een treurige 
constatering, want buitenspelen is 
juist zo leuk en goed voor de ontwik-
keling. We zijn daarom heel bij met 
deze campagne. Het zou mooi zijn als 
het een sneeuwbaleffect veroorzaakt 
en nog meer kinderopvanglocaties 
zich aansluiten.”
Het buitenspeelprogramma ‘Hartje 
Winter’ loopt van 10 t/m 28 januari.
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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

Advertorial 

50PLUS Nuenen Actief
Heeft u enig idee hoeveel 50plussers er in Nuenen wonen? Het antwoord 
is 11.232. Op een totale bevolking van 23.702.

val? Zo’n 2 jaar geleden heeft een 
groep van 50plussers, woonachtig 
rondom het Vincent van Goghplein, 
alle partijen uit de gemeenteraad 
uitgenodigd voor een gesprek. Men 
wilde praten over de jaarlijks terug-
kerende nachtelijke geluidsoverlast 
tijdens Carnaval op het Vincent van 
Goghplein. Geen enkele van de 8 
partijen uit de gemeenteraad heeft 
gereageerd op deze uitnodiging.

Met uitzondering van de VVD. Het zal 
duidelijk zijn dat de partij 50Plus 
Nuenen in de gemeenteraad abso-
luut noodzakelijk is om de belangen 
van 50plussers te behartigen.

Wilt u op enigerlei wijze bijdragen 
aan het succes van 50PLUS Nuenen 
in de gemeenteraad? Neem dan con-
tact op met ondergetekende.

Namens 50PLUS Nuenen.

Carel La Grouw
Lijsttrekker 

gemeenteraadsverkiezingen
cmlagrouw@gmail.com

Door verdere vergrijzing zal in de ko-
mende raadsperiode meer dan 50% 
van de Nuenenaren 50plus zijn. Ge-
talsmatig dus een steeds belangrijke-
re groep mensen in Nuenen. Maar 
niet alleen getalsmatig.
50plussers verrichten veelvuldig al-
lerlei taken in de Nuenense samenle-
ving. Nuenen telt zo’n 200 verenigin-
gen. Daarnaast zijn er nog talloze 
vrijwilligersorganisaties verenigd in 
het SOV (Samenwerkings Overleg 
Vrijwilligersorganisaties). We praten 
over duizenden 50plussers die zich 
met hart en ziel inzetten voor de 
Nuenense gemeenschap. Daar zijn 
wij trots op. Maar die verdienen het 
ook om serieus vertegenwoordigd te 
zijn in de gemeenteraad, en als het 
enigszins kan ook in het college van 
Burgemeester en Wethouders. Dat is 
er tot nu toe niet van gekomen.

Op 16 maart 2022 zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. Grijp uw 
kans. We willen als 50plusser niet lan-
ger door de gemeentelijke politiek 
genegeerd worden. Mag ik u even 
herinneren aan het volgende voor-

De Combinatie Nuenen c.a.  
is klaar voor de verkiezingen
De Combinatie Nuenen c.a. heeft de afgelopen vier jaar in de gemeente-
raad van zich doen spreken als het geweten van Nuenen c.a.. Kritisch zijn 
mag maar dat vraagt ook om een goed alternatief. En dat zijn we. 

kunt u ons verkiezingsprogramma le-
zen. Ons nieuwe logo ondersteunt de 
kracht van deze kandidaten. Wij zijn 
constructief, betrouwbaar, onafhan-
kelijk en niet bang om alles in de 
strijd te gooien om van Nuenen c.a. 
een gemeente te maken waar ie-
dereen trots op is. U kunt op ons re-
kenen.
www.combinatienuenen.nl

Met trots presenteren wij u een aan-
tal van onze kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 2022. 

1. Monique Donkers (Nuenen) 
2. Theo van der Linden (Eeneind) 
3. Toine Raaijmakers (Gerwen) 
4. Matty Verkuijlen (Gerwen) 
5. Roy Schoenmakers (Nuenen) 
6. Erwin Pino (Nederwetten) 

Met deze zes personen hebben we 
alles in huis om de mening en wen-
sen van onze inwoners duidelijk en 
onderbouwd te verwoorden in onze 
gemeenteraad. Op onze website 

D66 Nuenen      
bestaat 40 jaar 
Het jaar 2022 is voor ons een bijzonder jaar. D66 Nuenen bestaat dan 40 
jaar. Al 40 jaar werken we, samen met onze inwoners en ondernemers, 
aan de opgaven in Nuenen. In die voorbije periode heeft D66 een burge-
meester, wethouders, raadsleden en commissieleden geleverd. Boven-
dien waren we vertegenwoordigd in de Agglomeratieraad Eindhoven 
(1982-1986) en in Provinciale Staten van Noord Brabant (2003-2007).

29 januari 2022 in de Opwettense 
Watermolen (Opwettenseweg 203, 
5674 AC  Nuenen, tel: 040-2636320) 
met een bijzondere gastspreker: 
Harrie van Helmond (Architect-
Dorpsbouwmeester).

Hij neemt ons mee in het thema 
‘Dorps verdichten, meer bouwen 
voor jongeren’.
Dit is een actueel punt in het Nue-
nense D66 verkiezingsprogramma 
voor maart 2022.

Programma:
14.15 - 14.35 uur: Inloop en Welkom 
door Jan Hoeve
14.35 - 15.00 uur: Vooruit kijken naar 
de Gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart door  onze lijsttrekker An-
neke Coolen-Pero

Met het oog op de komende Ge-
meenteraadsverkiezingen van 16 
maart kijken we graag, samen met 
alle Nuenense D66-leden, vooruit tij-
dens een bijeenkomst op:

D66 Nuenen      

Harrie van Helmond

Lijsttrekker Anneke Coolen-Pero

Bouwen, Bouwen, Bouwen, maar waar is 
BOB d’n Bouwer?Ik snap het niet meer! 
Grondtransacties moeten de begroting 2022 en die van de jaren daarna in Nuenen red-
den. De essentie van de boodschap van de Wethouder financiën bij de presentatie van 
de begroting 2022. Zijn collega met in haar portefeuille o.a. Ruimte gaf aan “er alle ver-
trouwen in te hebben” dat in Nuenen met grote voortvarendheid de woningproductie 
los zal komen. Er waren immers vele verleende vergunningen, plannen en vergun-
ningsaanvragen op het Gemeentehuis bekend. 
Dat er naast de grote zorgen over de financiële huishouding in ons Nuenen zeker het 
realiseren van levensloop bestendige woningen, dus van starterswoningen tot en met 
woningen passend bij de oude dag, een probleem is behoeft geen toelichting. Mij be-
kruipt een onrustig gevoel na de teleurstellende Burgerparticipatie Wederikdreef, de 
verontwaardiging over de afwijzing van de CPO initiatieven in de Emmastraat, het on-
genoegen op Eeneind rondom het plan Kavelaars dat mogelijk zelfs, aldus een schrij-
ven van de wijkraad Eeneind van 5 januari jl., een zusje met nog eens 80 woningen 
krijgt.
Dit vraagt om onderzoek en dus heb ik een kijkje genomen waar je de actie mag ver-
wachten: Nuenen West. Goed voorbereid op pad met de GPS-navigatie ingesteld op en 
rond de Laan door de Panakkers. Al snel blijkt dat er van grootschalige bouwactivitei-
ten geen sprake is. Ik weet het: dat mag je rond de feestdagen ook niet verwachten. 
Maar dat er op 31-12-2021 slechts 2 huizen in aanbouw zijn in heel Nuenen West geeft 
geen vertrouwen in de slagvaardigheid van Bestuurlijk Nuenen c.a. Zou het misschien 
aan de projectontwikkelaar liggen? Als we zijn recent gestarte projecten zoals bijvoor-
beeld de locatie Campina in Eindhoven als graadmeter nemen, is dat niet waarschijn-
lijk. Materialen dan? Ook onwaarschijnlijk want bij Campina is er materiaal en man-
kracht voldoende. Zou het antwoord dan in de SOK Nuenen West te vinden zijn? Dat 
zou zomaar kunnen want als je de grondafname pas na oplevering van de woningen 
moet betalen en er geen aantallen prestatie paragraaf is, waarom zou je dan haast 
maken? Conclusie: ’t zal wel wir goewd in diene âwe SOK genèèje zên, ik zal d’n Sik er is 
naor vrôgen!
Het Dorps Geluk zal nog lang op zich laten wachten, als het voor Nuenen c.a. maar niet 
te laat komt!

Mi DWERSE groeten,
Henri van den Nieuwenhof, Krommenakker 13, 5672 PJ 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

15.00 - 15.45 uur: Lezing en nage-
sprek ‘Dorps verdichten’ - door Harrie 
van Helmond 
15.45 - 16.00 uur: D66 Nuenen 40 jaar, 
toelichting door Truus Houtepen & 
Harry Terwisse.
16.00 - 16.30 uur: Toasten we samen op 
deze 40e verjaardag van D66 Nuenen.  

Democratische groet,
Anneke Coolen-Pero en Jan Hoeve  

Uiteraard houden we ons aan de dan gel-
dende coronaregels. De Opwettense Wa-
termolen is alleen toegankelijk met een 
geldige QR code. Even niet fit, dan ont-
moeten we u graag een volgende keer.

Ook in 2022       
staan de energiecoaches voor je klaar!
“Ik vind dat je zelf moet beslissen wat je wel en niet doet om je huis te ver-
duurzamen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je weet waarover je 
kunt beslissen. Wat zijn goede maatregelen specifiek voor mijn situatie? 
Wat is haalbaar, levert het iets op en wat niet?

hebben over de stijgende energiere-
kening en het nemen van verduurza-
mende maatregelen.

Wil jij ook onafhankelijk advies over 
het verduurzamen van jouw huis? 
Kom dan gerust naar het inloopuur 
van de energiecoaches, op zaterdag 
van 11.00 tot 13.00 uur in de biblio-
theek van Nuenen.

Zo gaan we samen, stap voor stap, 
vooruit!

Jos Habraken

Daarom bracht ik een bezoek aan de 
energiecoaches. Ik denk zelf aan 
maatregelen zoals het isoleren van 
mijn dak, spouwmuurisolatie en dub-
bel glas. Maar wat voor mijn huis het 
beste is, dat kan ik onvoldoende in-
schatten. Daarom is de volgende stap 
voor mij dat energiecoaches een 
warmtescan maken van mijn huis. Zo 
ga ik van denken naar weten!

De energiecoaches geven onafhan-
kelijk en deskundig advies over ener-
giebesparing en maatregelen die ik 
in mijn eigen huis kan nemen. Ik raad 
het iedereen aan.”
Inmiddels hebben we 6 energiecoa-
ches die actief zijn in onze gemeente. 
Zij hebben al diverse inwoners voor-
uitgeholpen, met praktische advie-
zen en informatie. En ook in 2022 
staan onze Nuenense energiecoa-
ches klaar voor inwoners die vragen 

Dorpsraad Lieshout ziet kansen 
in 2022 … en zoekt hulp
Dorpsraad Lieshout heeft haar jaarplannen al gereed voor 2022. Op di-
verse aandachtgebieden zien zij volop mogelijkheden om in 2022 échte 
stappen te zetten. Op het gebied van Leefbaarheid, Verkeersveiligheid, 
Zorg en Welzijn, Wonen en Voorzieningen zijn er immers volop mogelijk-
heden om die stappen te zetten. Vooral het aandachtgebied Wonen heeft 
extra aandacht nodig waarbij extra ondersteuning van harte welkom is: 
er is immers héél veel te doen op dat domein!

nomen die de periode 2022 tot en 
met 2026 beslaat. De gebiedsvisie is 
in december in Lieshout huis-aan-
huis verspreid: hebt u er geen ont-
vangen of wil u het nog eens (digi-
taal) nalezen? Ga dan naar www.wo-
com.nl/gebiedsvisie-lieshout

Ook op het gebied van leefbaarheid 
is er natuurlijk ook in 2022 weer veel 
te doen. 2021 is echter afgesloten 
met een ongekend staaltje van ‘ge-
meenschapskracht’. Dankzij de inzet 
en samenwerking van partijen als de 
KBO, het Gilde, de Heemkundekring, 
Buurtvereniging Revershof, Carna-
valsvereniging de Raopers, het 
Dorpshuis, een groot aantal ‘losse’ 
vrijwilligers en natuurlijk de Dorps-
raad Lieshout zijn de gezamenlijke 
huisartsen in staat gesteld om een in 
héél korte tijd de bekende ‘booster-
prikken’ te zetten. Op 30 december 
zijn in een tweede sessie nog eens 
alle beschikbare prikken opgemaakt 
waardoor in no-time ruim 1600 (!) 
prikken zijn gezet. Een ongekend 
sterke actie met veel gemeenschaps-
kracht die de leefbaarheid in het 
dorp óók een flinke boost heeft ge-
geven.

Vooral het aandachtgebied Wonen 
heeft volgens de Dorpsraad veel ex-
tra aandacht nodig de komende tijd. 
Met grote actuele plannen voor o.a. 
de Heuvel, de Baverdestraat en de 
herontwikkeling van het Franciscus-
hof is het extra belangrijk dat de 
daar-te-bouwen woningen naadloos 
aansluiten bij de behoefte. Dorps-
raad Lieshout is dan ook op zoek naar 
extra ondersteuning zodat ook wer-
kelijk die aansluiting gerealiseerd 
kan worden. Wilt u ook helpen en 
meewerken in deze Dorpsraadcom-
missie? Meld u dan aan via een korte 
mail aan info@dorpsraad-lieshout.nl.

In december 2021 heeft woCom haar 
‘gebiedsvisie voor Lieshout’ gepubli-
ceerd. Deze is in 2021 ontwikkeld 
met onder andere input vanuit de 
bewonersraad Laarbeek, de Zorg-
boog, coöperatie Tot Uw Dienst, de 
dorpsondersteuner en ook van de 
Dorpsraad Lieshout. In deze visie 
worden sterktes en zwaktes naast el-
kaar gezet en worden kansen en be-
dreigingen opgesomd. Ook zijn er al-
lerlei demografische gegevens ver-
werkt in de visie. In de visie heeft wo-
Com ook een plan van aanpak opge-
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Cursus ‘Collages maken voor  
volwassenen’ bij Atelier Van Gogh
“Het doel van een collage is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, 
maar het innerlijk en de verbinding tussen de dingen... dat is de echte 
werkelijkheid” (naar Aristoteles)

op linnen. Op zoek naar onverwachte 
composities. Je schildert als het ware 
met afbeeldingen en foto’s. 
En ineens wordt alles mogelijk! We 
gaan niet ‘wildplakken’ maar werken 
doelgericht. De docent geeft richting 
en zorgt voortdurend voor nieuwe 
‘input’. Uitgangspunt is steeds een 
thema of onderwerp. Maar als deel-
nemer kun je ook zelfgekozen onder-
werpen uitwerken. De uiteindelijke 
resultaten kunnen uitmonden in 
ideeën voor schilderijen, decors, gro-
te foto-prints, originele uitnodigings-
kaarten en veel meer. Wil je resulta-
ten zien? Ga dan naar de website: 
www.galerijnievre.wordpress.com

Deelname staat open voor iedereen. 
Teken- of schilderervaring is niet no-
dig.
Start van de cursus is donderdagmid-
dag 20 januari. We werken van 13.15 
uur tot 15.45 uur en de docent is Jan 
Deconinck. 
Prijs: vijf lessen voor € 85,-. Locatie: 
Atelier Van Gogh in Het Klooster, Park 
1, Nuenen.
Inschrijven en informatie zie de site: 
www.ateliervangogh.nl/collage-
voor-volwassenen

Collages, welke kunstenaar heeft ze 
niet gemaakt?
Wat we niet gaan doen is ‘copy-paste’ 
met de computer. Maar oldskool fo-
to’s knippen en plakken op papier of 
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Mindfulness als levensvriend
Metrust, in het buitengebied van Gerwen, is een ideale plek om mindful-
ness te beoefenen. Marjolijn den Ouden en Jos Speetjens hebben daar 
sinds 2014 een sfeervolle ruimte gemaakt en ook buiten is er volop moge-
lijkheid om de stilte te ervaren, loopmeditaties te doen of deel te nemen 
aan taichi. Marjolijn geeft sinds 2021 als gecertificeerd trainer de acht-
weekse mindfulness training ook wel MBSR, Mindfulness Based Stress 
Reduction genoemd.

Mindful leven is geen hype meer 
maar een manier van leven die veel 
mensen helpt om in het drukke en 
veeleisende dagelijkse gebeuren be-
wuste en passende keuzes te maken, 
meer te genieten van wat er is en ge-
zond te blijven. Als je dat wilt dan is 
een training een mooie start.

Nee, het is niet zweverig. Door aan-
dacht-oefeningen, ook wel medita-
ties genoemd, leer je hoe het ook al-
weer is om met je aandacht in dit mo-
ment te blijven, je niet te laten aflei-
den door de hectiek en allerlei prik-

Mindfulness leek een hype, omdat 
het woord mindful te pas en te onpas 
gebruikt wordt; mindful eten, mind-
ful afvallen, mindful sporten, mindful 
alles. De achtweekse mindfulness 
training heeft niets te maken met die 
hype. Deze training is al 35 jaar gele-
den door Jon Kabat-Zinn ontwikkeld. 
Sindsdien als een vast omlijnd pro-
gramma over heel de wereld aange-
boden. En er is sinds die tijd veel we-
tenschappelijk onderzoek gedaan 
waardoor we inmiddels kunnen zeg-
gen dat de effectiviteit van de trai-
ning wetenschappelijk bewezen is. 

kels. Je krijgt houvast om je niet zo 
mee te laten slepen in emoties, stress 
of piekeren. Je zult met vriendelijke 
aandacht gaan zien wat er nu werke-
lijk is dat je leven zo beïnvloedt. Dat is 
niet altijd even gemakkelijk; bewust-
wording kan soms ook pijnlijk zijn, 
maar je leert daardoor juist wat je 
kunt doen om zelf meer aan het stuur 
te zitten, hoe met moeilijke dingen 
om te gaan in plaats van ze weg te 
willen hebben. Daarna voel je je lich-
ter. Je krijgt werkelijk handvaten om 
weer je eigen levenskunstenaar te 
zijn. En zo wordt mindfulness een le-
vensvriend.
Je kunt je er nog niet zo veel bij voor-
stellen misschien? Elke bijeenkomst 
bestaat uit mindfulness-oefeningen 
waarin je heel nieuwe ervaringen op-
doet, we leren samen van die ervarin-
gen door erover te vertellen en er is 
telkens een stukje theorie dat je extra 
inzichten biedt. Op deze manier 
wordt er samen diep geleerd.
De belangrijke thema’s in deze trai-
ning zijn: het je bewust worden van 
de automatische piloot; je ontdekt op 
dieper niveau hoe jij omgaat met ob-
stakels en grenzen; je ontdekt wat 
stress eigenlijk is en met je doet en 
hoe je er voor kunt zorgen dat je be-
wuster heilzame keuzes maakt; je 
wordt je bewust van je reacties en je 
valkuilen, en misschien je niet-hel-
pende patronen. Het lichaam blijkt 
een heel betrouwbare bron van infor-
matie te zijn, de geest echter vaak een 
eigengereide bron van onrust. Hoe 
werken ze samen en heb je daarin 
ook een keuze? Door alles heen zul-
len we de waarde van de adem gaan 
ontdekken en gebruiken als een van 
onze belangrijkste ankerpunten om 
terug te keren naar bewust zijn. Er 
wordt veel geoefend, ook tussen de 
bijeenkomsten in, want dan oefen je 
thuis en als je wilt, oefen je op je werk. 
Je zult na de training zeker weten wat 
mindfulness en mediteren is en hoe 
je jezelf daarin kunt begeleiden en 
vooral wat de waarde van mindful le-
ven en meditatie kan zijn voor jou. 
De sfeer waarbinnen de training 
plaatsvindt is erg waardevol. Het gaat 
om mild en vriendelijk zijn naar jezelf, 
vertrouwen hebben dat je elke keer 
opnieuw kunt beginnen, er geen 
goed of fout bestaat en je vanzelf ver-
der komt als je oefent zonder te oor-
delen. Dus helpt het ook een frisse 
blik te houden en elke ervaring te 
aanvaarden zoals die zich voordoet. 
Met geduld en aandacht gewaar te 
zijn van alles precies zoals het is. Dat 
de training zijn vruchten afwerpt in 
het dagelijks leven is de kers op de 
taart. Het mooie is dat we met deze 
training helemaal niet streven om 
een resultaat te bereiken! Hoe dat zit, 
leer je in de training.

Ben je nieuwsgierig of deze mindful-
nesstraining bij Metrust iets is voor 
jou? Bezoek dan de website en stuur 
een appje of een mailtje via het con-
tactformulier. 
De eerstvolgende 8 weekse training 
start 4 februari op vrijdag van 09.30 
tot 12.00 uur. De trainingsdata staan 
op de website.
www.metrust.nl

Jarige BCL start jubileumjaar 
in lockdown
Badminton Club Lieshout bestaat dit jaar exact 50 jaar. Al een halve eeuw 
verzorgt de Lieshoutse sportvereniging leuke, gezellige en sportieve 
speelavonden en wedstrijden in de sport badminton: maar ‘nu-even-niet’. 
De coronamaatregelen hebben de vereniging gedwongen tot een tijdelij-
ke sluiting, waardoor het jubileumjaar 2022 ‘op slot’ begint.

Het bestuur heeft benoeming al wel 
in kannen en kruiken, maar gaat deze 
dus nog niet bekend maken.

Proeverijen
Op 5 februari 2022 staat de eerstvol-
gende activiteit gepland in het kader 
van het jubileumjaar ‘BCL-50’. Op die 
datum zijn ‘proeverijen’ ingepland 
voor zowel de jeugd als de senioren. 
De jeugd zal in de middag samen ko-
men om een ‘snackproeverij’ te hou-
den: een paar vrijwilligers onder lei-
ding van Diony Janssen, Isa Verkoeijen 
en Tim van Bommel is deze leuke mid-
dag aan het voorbereiden. Voor de se-
nioren is Jos Kluijtmans en Marthijn 
Junggeburth volop hun proeverijen 
aan het voorbereiden die ’s avonds 
gehouden zullen worden: die zijn 
voor de senioren die een keuze heb-
ben uit een wijn- of een bierproeverij. 

Op slot
Afgelopen jaar heeft een speciale ju-
bileumcommissie het jubileum van 
BCL uitgebreid voorbereid. Bij die 
voorbereidingen is de commissie er 
van uit gegaan dat de pandemie in 
2022 behoorlijk ‘onder controle zou 
zijn’ en er dus geen beperkende maat-
regelen zouden zijn. Helaas is de wer-
kelijkheid héél anders en zit de vereni-
ging zelfs helemaal op slot door de 
huidige lockdown.

Nieuwjaarsborrel
Als eerste activiteit zou de vereniging 
op hun traditionele nieuwjaarsborrel 
het jubileumjaar openen. Openen 
met onder andere het bekendmaken 
van alle geplande activiteiten: de 
commissie heeft er immers voor ge-
kozen om het héle jaar 2022 te be-
noemen als jubileumjaar en dus ook 
gedurende het hele jaar activiteiten 
te organiseren in het kader van ‘BCL 
50’. De eerste activiteit die plaats zou 
vinden, de aftrap tijdens de Nieuw-
jaarsborrel, is dan ook inmiddels ko-
men te vervallen. Achter de scher-
men wordt al wél gewerkt aan een 
mogelijk andere oplossing.

Vrijwilliger van het Jaar
Met het voorlopig vervallen van de 
Nieuwjaarsborrel is ook de bekend-
making van de ‘Vrijwilliger van het 
Jaar’ even opgehouden. De vereni-
ging wil deze bekendmaking immers 
graag ‘in het openbaar’ doen en om-
dat bijeenkomsten op dit moment 
even niet kunnen heeft zij besloten 
de bekendmaking even op te hou-
den en vooruit te schuiven naar het 
eerste moment waarop dit wél kan. 

Jos Kluijtmans is een van de vrijwilligers 
die een jubileumactiviteit voor de jarige 
BCL aan het voorbereiden is.

Gekozen uit selectie van 100.000 aanmeldingen

Nuenenaar Robbie Hageman doet 
mee aan Kamp van Koningsbrugge
Robbie is geboren en getogen in Nuenen en is ook sportman van het jaar 
geweest in Nuenen. Daarna is het gezin naar Eindhoven verhuisd en ook 
hier is hij sportman van het jaar (2017) geweest. Intussen woont Robbie 
met zijn gezin al weer enkele jaren in zijn geboortedorp Nuenen.

te kunnen doen met een hersentu-
mor. Robbie is de enige die onge-
neeslijk ziek is en aan de wereld maar 
vooral aan zijn kinderen wil laten 
zien, dat je met een tumor niet bij de 
pakken neer moet zitten, maar er nog 
zoveel mogelijk moet proberen uit te 
halen. Wij zijn erg benieuwd hoever 
Robbie is gekomen.
Tevens is Robbie eigenaar van een 
sportschool in Valkenswaard. Mede-
eigenaar is Susan Janssen (de vrouw 
van commercieel directeur Frans 
Janssen van PSV).
Robbie wilde altijd graag een sport-
school in Nuenen starten maar dat is 
nog niet gelukt.

De veelbelovende kickbokscarrière 
van Robbie Hageman (30) kwam in 
een ongewilde pauzestand toen 
tweeënhalf jaar geleden een hersen-
tumor bij de jonge vechter werd ont-
dekt. Bij Glory Kickboxing gloorde 
een mooie toekomst, maar deze leek 
voorbij. Hageman gaf de moed ech-
ter niet op, bleef trainen en werd suc-
cesvol geopereerd. “Opgeven was 
voor mij geen optie.”

Kickboksen dat kan Hageman, met 
twee wereldtitels op zak gaat hij nu 
Glory op zijn grondvesten laten tril-
len. Veel trainingsuren en een streng 
dieet zorgen ervoor dat hij fysiek de 
beste versie van zichzelf is tel daarbij 
de liefde voor en van zijn gezin en het 
geloof op dan heb je Hageman die 
mentaal en fysiek onoverwinnelijk is.

Naar Kamp van Koningbrugge kijken 
gemiddeld per afdeling 1 miljoen Ne-
derlanders. Het wordt iedere donder-
dag rond 20.30 uur uitgezonden via 
NPO1. Natuurlijk uitzonderlijk voor 
Robbie om aan dit programma mee 
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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.

15 januari 2012 - 15 januari 2022

Ilse Renders
trotse mama van Jolien en Eva

voor altijd in ons hart
Familie Renders Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 16 januari 11.00 uur: Oecu-
menische viering, voorgangers scriba 
M. Hendrickx en pastoraal werker R. 
van Eck.

Misintenties:
Overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en Ma-
rie van Rooij - van de Kam; Koosje van 
Maasakkers - Vogels; Nelli en Ronald 
Eichholtz - van Gils; Josien Vinke - Has-
sing; Piet Saris (vanwege verjaardag); 
Guido Landman; Gerardus Kluijtmans.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Gerry 
van den Nieuwenhof - van den Boog-
aart. Wij wensen de familie en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

Kijk voor de allerlaatste informatie op 
de website van de parochie.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 januari om 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 januari om 09.30 uur: vie-
ring, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties:
Antoon Rooyakkers; Helen Messe-
maeckers-Faul; Ilse Renders en Piet 
Renders; Anna Meijers-van Tilborg en 
Toon Meijers.

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

De kerkdienst van zondag 16 januari 
is een oecumenische viering in de H. 
Clemenskerk. Deze zondag begint de 
Week van Gebed voor eenheid van 
christenen. Het thema is: Licht in het 
duister. De dienst begint om 11.00 
uur en wordt geleid door de werk-
groep Oecumenische vieringen. U 
kunt deze dienst bijwonen, maar de 
dienst zal ook worden uitgezonden 
via de LON. Er zal worden gecollec-
teerd voor het Diaconaal Inloophuis 
’t Hemeltje in Eindhoven. Van harte 
welkom!

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 13 januari. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van het 
Doopsel van Onze Heer.
Vrijdag 14 januari. 07.15 uur H. Mis, H. 
Hilarius, bisschop en kerkleraar; ge-
dachtenis van H. Felix, martelaar.
Zaterdag 15 januari. 09.00 uur H. Mis, 
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar; 
gedachtenis van H. Felix, martelaar.
H. Paulus, eerste kluizenaar, belijder; 
gedachtenis van H. Maurus, abt. 
10.30 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 16 januari. Tweede zondag 
na Driekoningen. 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis. 
Maandag 17 januari. 18.30 uur H. Mis, 
H. Antonius, abt.
Dinsdag 18 januari. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Prisca, maagd en 
martelares; begin van de Internatio-
nale Bidweek voor de Eenheid van de 
Christenen.
Woensdag 19 januari. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Marius en ge-
zellen, martelaren en H. Knut, koning 
van Denemarken, martelaar.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Kerkbalans 2022: Geef vandaag 
voor de kerk van morgen
De twee Nuenense kerkgemeenschappen, de Protestantse Gemeente 
Nuenen en Parochie Nuenen, Gerwen en Nederwetten, zijn deze week 
weer gestart met de jaarlijkse actie Kerkbalans. Dit jaar heeft de actie het 
thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

In de maand januari is er een samen-
komst van beide kerken in het kader 
van de eenheid. De vredesweek in 
september krijgt ook grote aandacht.

Voor de activiteit ‘Met de kerken aan 
tafel’ is ook belangstelling van veel 
Nuenenaren. De beide kerken treden 
ook nog op een andere manier naar 
buiten. In het weekend kunnen de 
missen en diensten via de televisie 
bijgewoond worden. Dat is een heel 
groot succes.
Om dit mooie en zinvolle werk voor 
de gemeenschappen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten nu en in de 
toekomst te blijven voortzetten is uw 
bijdrage meer dan welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken naar 
de volgende rekeningnummers:
RK Nuenen: NL26 RABO 0137404646,
RK Gerwen: NL54 RABO 0137404239,
RK Nederwetten: NL55 RABO 0137 
4980 20
PGN Nuenen: NL85 RABO 0373 7262 
36

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Parochie Heilig Kruis en 
Protestantse Gemeente Nuenen

   

Dit thema past ook bij de twee kerk-
gemeenschappen in Nuenen. Al ja-
ren organiseren ze activiteiten waar 
alle Nuenenaren van harte welkom 
zijn. Maandelijks zijn er oecumeni-
sche avonden waar een interessante 
spreker over een maatschappelijk 
onderwerp een inleiding houdt. 
Daarna is er voldoende tijd om met 
de spreker en de aanwezigen in dis-
cussie te gaan.

Opnieuw geluk voor Nuenense 
inwoners bij de Postcode Loterij
Het jaar begint spetterend voor tien deelnemers van de Postcode Loterij 
die meespelen in Nuenen. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starre-
veld verraste de winnaars onlangs met de cheques. 

que van 76.923 euro. Zij weet wel 
raad met haar geldprijs: “Ik wil graag 
mijn huis en tuin opknappen!” Ook 
Helma neemt een cheque van 76.923 
euro in ontvangst. Zij reageert blij 
verrast: “Ik wil samen met mijn doch-
ters nog meer genieten van het le-
ven. We hoeven nu minder na te den-
ken.”

Foto’s: 
Roy Beusker/Amy van Leiden Fotografie

In oktober 2021 viel er ook al een gro-
te prijs van de Postcode Loterij in 
Nuenen. Toen verdeelden twee win-
naars de Kanjerprijs van 10 miljoen 
euro. De tien deelnemers die nu mee-
spelen met de winnende postcode 
verdelen met elkaar het bedrag van 1 
miljoen euro. Zij winnen bedragen 
van 76.923 euro tot 153.846 euro, af-
hankelijk van het aantal loten waar-
mee zij meespelen in de Postcode Lo-
terij. Ine wordt verrast met een che-

Vreedzame fakkeloptocht 
rond het Park als actie   
‘Stop de lockdown’
Door Nannie van den Eijnden

De organisatie ‘Nederland in Verzet’ riep op tot vreedzaam nationaal pro-
test op 5, 6 en 7 januari. In het hele land werden allerlei activiteiten geor-
ganiseerd om te protesteren tegen de vergaande coronamaatregelen. In 
Nuenen namen Hannie en Dave het initiatief om een fakkeltocht te orga-
niseren op vrijdagavond om 19.00 uur. 

overleg met de gemeente bleken vei-
ligheidsmaatregelen, zoals het in-
schakelen van verkeersregelaars niet 
nodig. “De tocht was bijzonder van-
wege de fijne sfeer. Eensgezind, ge-
moedelijk en rustig. De politie reed 
een rondje rond het park en zwaaide 
vriendelijk. We kijken er met een 
goed gevoel en met dankbaarheid 
op terug”, vertelt Hannie achteraf.

Deze is zeer vredig en saamhorig ver-
lopen, precies zoals de organisatie 
voor ogen had. En, zoals ze hoopten, 
sloten mensen zich spontaan aan. Ze 
vormden een grote kring van licht 
rondom de vijver in het park, waar 
fakkels te koop waren voor € 2,50.

Uit solidariteit sloten Hannie en Dave 
hun winkels die dagen. En in goed 

Online theater, informatie én quiz 
voor mensen met een beperking

Hé, doe jij ook mee?! 
MEE De Meent Groep en haar Cliën-
tenraad organiseren een online 
bijeenkomst op donderdag 20 ja-
nuari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. De 
bijeenkomst is voor mensen met een 
beperking en hun naasten. Het gaat 
over wat er speelt in het leven van 
mensen met een beperking. En over 
hoe MEE meedoen mogelijk maakt 
voor mensen met een beperking.

Meedoen is gratis. Meld je uiterlijk 
maandag 17 januari 2022 aan via 
www.meedemeentgroep.nl/doemee

In een gezellige online bijeenkomst 
van één uur halen MEE De Meent 
Groep en haar Cliëntenraad op waar 
de deelnemers mee te maken heb-
ben in hun leven met een beperking. 
Wat gaat goed. Wat kan beter. En wat 
kan MEE daarin doen.

De bijeenkomst is online. Met theater, 
informatie en een leuke quiz! Na aan-
melding krijg je een link naar het live 
programma op YouTube. Je doet mee 
vanuit thuis met je eigen laptop met 
internetverbinding. Je bent zelf niet 
te zien of te horen. Dus je ziet niet wie 
er meedoen, behalve de presentato-
ren. Reageren op vragen gaat met be-
richtjes via je mobiele telefoon.
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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 2

Oplossingen wk 1
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

T U L B A N D

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

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

Kruiswoord

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

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

A M S T E L B E A G L E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku6 8 1
5 9 6

4 5
5 9 8 7
8 7 1 2

4 7 3 5
5 3

5 6 2
9 6 4

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

Horizontaal: 1 kaartspel 6 balspel 12 nagalm 13 populaire groet 14 in casu (afk.) 16 muziekinstrument 
18 plak 19 boksterm (afk.) 20 onbeschoft 22 streling 24 doctorandus 25 titel 27 woonplaats 
29 spuugzat 30 dyne (afk.) 31 droog 33 Turks bevelhebber 35 in memoriam (afk.) 37 bedrijfsvorm (afk.) 
38 kunstrichting 39 Europeaan 40 deciliter (afk.) 41 stremsel 42 drinkgelegenheid 
44 Buitengewoon Onderwijs 45 deel v.e. fuik 47 pl. in Italië 50 vliegende schotel 52 gewicht 
54 Baskische afscheidingsbeweging 56 afgemat 58 per expresse (afk.) 59 opnieuw 61 bijbelse fi guur 
64 Gedeputeerde Staten 65 laaggelegen 66 hoofd v.e. moskee 68 operatiemes 69 mossteppe.

Verticaal: 1 deftig 2 neon 3 uitroep 4 rookgerei 5 insect 7 kunsttaal 8 metaal 9 straalvliegtuig 
10 ad interim (afk.) 11 bloeiwijze 15 hoepelrok 17 amfi bie 18 dunne deegwaar 19 wapen 
21 United Nations 23 entertainer 24 lidwoord 26 Geneeskundige Dienst 27 eiland in de Caribische Zee 
28 dans 29 uitroep van afkeer 30 beeld- en geluidsdrager 32 in orde 34 godin v.d. aarde 
36 middelbaar technisch onderwijs 41 laatste kwartier (afk.) 43 rijksuniversiteit (afk.) 
46 Nederlandse Spoorwegen 48 ijzerhoudende grond 49 draagzak 51 frequentiemodulatie (afk.) 
52 muziekwerk 53 vis 55 behoeftig mens 57 riv. in Spanje 59 wens 60 pl. op de Veluwe 
62 assistent in opleiding 63 in werking 65 domina (afk.) 67 met dank (afk.).

BACIL
CAMEE
DRAMA
ESSEN
GEWEST
HAAST
KLONT
KOETS
KOLDER
LASSER
LEEST
LEGES
LUCHT
OPSCHEPPER
PAUPER
PONTIFICAAL
RETINA
REVOLTE
RIANT
ROUTEKAART
SEREEN
SPADE
TARRA
TAXEREN
TESTBAAN
TRAKTATIE
TREEM
TRILLING
TSAAR
WILLOOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

Winnaar: week 52, Mw. A. Hageman-de Regt, Breugel.

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. 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

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

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

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

Verhuiswagen
20 m3

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

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

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.Vincent v Goghplein 99 Nuenen | 040 - 284 03 33 | info@neworiental.nl | www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr: 16.00-21.00. za t/m zo: 13.00-21.00. feestdagen: 13.30-21.00

Chinees - Indisch 
Specialiteiten 
Restaurant

MAANDMENU 
JANUARI

*  Mini Loempia’s (6 stuks)

*  Kipsaté (2 stuks)

*  Tjap Tjoy

*  Babi Pangang

*  Gefrituurde Gyoza en aardappelkoekjes

*  Kip in Zoetzure saus

* Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
 Mihoen een toeslag van 2,-

Voor 2 personen

€2195

22jan
-13feb 2022
Helmond
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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

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:

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl
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