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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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 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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Deze week Deze week 
als bijlage

BRENGERS VAN HET LICHT IN NUENEN GERARD VAN KEULEN

VOOR NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN NIEUW ERFGOEDBELEID WISKUNDIGE EN INFORMATICUS EDSGER WYBE DIJKSTRA

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   DEC. 2022-086   GRATIS

Denk aan onze 
bezorger(s)

De bezorgers van Rond de Linde 
komen deze maand aan de deur 

met een kalender 2023 van 
Rond de Linde en wensen u 

daarbij � jne feestdagen en een 
voorspoedig 2023.

Rond de Linde wordt gratis bezorgd 
en wenst u een gebaar van dank te 
maken naar de bezorger dan kan 

dat in de vorm van een 
vrijblijvende gift.vrijblijvende gift.
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1 januari Nieuwjaarsdag6 januari  Drie koningen14 februari Valentĳ nsdag19 februari Carnaval
7 april Goede vrĳ dag
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11 november Sint Maarten5 december Sinterkaas25 december 1e Kerstdag26 december 2e Kerstdag31 december Oudejaarsdag
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Fijne Feestdagen Fijne Feestdagen 
en een gelukkigen een gelukkig
nieuwjaarnieuwjaar
van onsvan ons
allemaal!allemaal!

Ook voor verspreiding
van uw folders

Voor al uw 
druk- en printwerk

WONING 
KOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Het team van Rond de Linde 
& Drukkerij Messerschmidt

wenst u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2023

Heropening de Hongerman 
op 2 januari 2023
Op 8 november heeft de gemeente Nuenen de Hongerman tijdelijk geslo-
ten. Bij een controle waren gebreken aan het dak geconstateerd waar-
door de Hongerman niet veilig te gebruiken was. 

De afgelopen maand is allereerst de 
dakconstructie gestut. Vervolgens is 
de dakconstructie verstevigd, hier-
voor is een vergunning verleend. 
Hierna zijn de stutten verwijderd en 
is het materiaal ter bescherming van 
de vloer weggehaald. De vloer heeft 
de werkzaamheden goed doorstaan. 
Wat nu nog rest, is het opruimen en 
schoonmaken van de sporthal. Daar-
na is de Hongerman weer veilig te 
gebruiken. 

Deze week hebben alle verenigingen 
en scholen die de Hongerman ge-
bruiken bericht ontvangen dat de 
Hongerman geheel volgens plan op 
maandag 2 januari 2023 weer open-
gaat.

We zijn blij dat alle verenigingen en 
scholen voor de periode van de slui-
ting een ander passend onderkomen 
hebben gevonden. Wij bedanken de-
ze organisaties voor hun inzet en 
creativiteit daarbij. Alle gebruikers 
hebben informatie ontvangen over 
de mogelijkheid om een vergoeding 

aan te vragen voor eventuele extra 
kosten voor de vervangende accom-
modatie. 

Vincentre wijzigt naam

Jongerenkoor Jocanto bakt oliebollen
Wilt u met oud en nieuw genieten van versgebakken oliebollen? Dat kan! 
Op 31 december bakken de jongeren van Jocanto oliebollen voor de inwo-
ners van Nuenen en omstreken. Jocanto verkoopt naturel en rozijnen olie-
bollen. De naturel oliebollen kosten €0,90 per stuk en de rozijnen oliebol-
len €1,- per stuk. Wanneer u 10 oliebollen bestelt, krijgt u de 11e gratis!

Wentelwiekers zamelen producten 
in voor Voedselbank Nuenen
Hoge energiekosten, oorlog in Oekraïne en ook de boodschappen wor-
den alsmaar duurder. Wij als school willen onze ogen hier niet voor slui-
ten maar komen graag in actie voor mensen die het op dit moment, in de-
ze dagen voor kerst, moeilijk hebben.

Vanaf 8 december zijn wij op onze 
school een actie voor de Voedsel-
bank Nuenen gestart. Aan de hand 
van een klassengesprek en bijbeho-
rende filmpjes werd de actie school-
breed opgestart. Het doel voor de 
kinderen was natuurlijk meteen dui-
delijk; producten (food en non-food) 
in zamelen voor Nuenenaren die dit 
in de donkere dagen voor kerst goed 
kunnen gebruiken. Wij voelen ons als 
school maatschappelijk betrokken 
en willen ook deze mensen een fijne 
en zorgeloze kerst geven.

De actie hebben we vooraf afge-
stemd met de Voedselbank en zij wa-
ren meteen enthousiast. Zij hebben 
kratten aangeleverd waarin wij de 
producten konden verzamelen. Tot 
en met woensdagochtend 14 de-

cember konden de kinderen de pro-
ducten inleveren. Al vanaf het eerste 
moment werd duidelijk dat onze 
leerlingen heel erg hun best hebben 
gedaan. Tassen vol met houdbare 
melk, shampoo, rijst, tomatensaus, 
hagelslag, tandenpasta, soep, blik-
groenten etc etc werden de school 
binnengedragen.

De Wentelwiek kijkt terug op een ge-
slaagde actie. Toen alle volle kratten 
met een grote bus werden opge-
haald hebben we veel complimenten 
van de Voedselbank Nuenen mogen 
ontvangen. Wij weten zeker dat alle 
producten op de juiste plek en bij de 
juiste mensen terecht gaan komen. 
Nogmaals een groot compliment aan 
alle kinderen en ouders van Basis-
school de Wentelwiek. 

U kunt bestellen door te mailen 
naar  oliebollen@jocanto.nl  onder 
vermelding van uw naam, het aantal 
en de soort(en) oliebollen die u wilt 
afhalen. Bestellen kan t/m 28 decem-
ber, daarna geldt: Op = Op. De olie-
bollen liggen op 31 december voor u 
klaar. Er zijn tijdsvakken waarin u de 
oliebollen kunt ophalen. 
U wordt per e-mail geïnformeerd 
over de ophaallocatie en het tijdsvak. 
U kunt bij het afhalen afrekenen. Dat 

kan alleen via gepaste contanten of 
via mobiel betalen. Bij mobiel beta-
len scant u een QR-code die de verko-
per aan u presenteert. Er is geen wis-
selgeld aanwezig. Heeft u vragen? 
Stel ze gerust via bovenstaand e-
mailadres.

We hopen dat u zult genieten! Jonge-
renkoor Jocanto wenst iedereen een 
smakelijk, gezond en muzikaal 2023 
toe!

Als in april het Vincentre weer open-
gaat, krijgt het een andere naam: Van 
Gogh Village Museum. Jeroen Veld-
kamp, bestuurslid van de Stichting 
Van Gogh Village Nuenen legt uit 
waarom: “Met een nieuw gebouw op 
komst, de kortgeleden verkregen sta-
tus van museum en een steeds grote-
re waardering bij onze bezoekers 
voor de Nuenense Van Gogh Monu-
menten (‘buitencollectie’) gaan we 
ons concentreren op de naam die we 
als stichting al hadden en die bij uit-
stek aangeeft wat we hier in Nuenen 
zijn, namelijk het dorp van Van Gogh”. 
Het woord Village wordt op z’n En-

gels uitgesproken: Van Gogh Village 
Nuenen. Specifiek voor het museum 
(nu nog Vincentre) gaan we de naam 
Van Gogh Village Museum gebrui-
ken. Het logo is nog niet beschikbaar. 
Daar wordt nu aan gewerkt.

De 185 vrijwilligers hadden donder-
dag 15 december de primeur. Zij kre-
gen een uitgebreide toelichting over 
het waarom van deze wijziging. Een 
recente film gaf hen een goede in-
druk van de vorderingen in de bouw 
binnen in het museum. “Prachtig” is 
een veel gehoorde reactie van de vrij-
willigers.

X-mas Discozwemmen 
Feel Fit Center 
Yes! Let’s Party!!
Vrijdagavond 30 december gaan we weer feesten in het zwembad van 
Feel Fit Center in Nuenen. Het zwembad wordt aangekleed in kerstsfeer 
en we gaan knallend het jaar uit!

Je bent welkom tot en met maximaal 
twaalf jaar oud en als je tenminste in 
het bezit bent van Diploma A.
Je bent welkom vanaf 19.00 uur en 
het feestje eindigt om 20.30 uur.
De Entreeprijs is 8,50 euro.
Let op! We zijn sinds 1 september 
2021 Cashless. Er kan dus alleen via 
pin betaald worden bij de receptie 
van het zwembad. 

Kaartjes zijn vanaf maandag 19 de-
cember om 8.00 uur te verkrijgen bij 
de receptie van het sportcentrum. De 
oplage is beperkt.
Zien we jullie vrijdag de 30ste?

Bijzonder
winterdorp van 
Gina Sanders

Kerstpakkettenactie 
‘Nuenenaren voor 
Nuenenaren’ zeer 
geslaagd!

Dwèrs 
op het 
ijs
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Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 

Openingstijden:  
di. woe. en vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

COLLECTE
Toezichthouder CBF raadt mensen af aan de deur kaar-
ten, stroopwafels, kalenders, speculaas etc. te kopen. 
Het is doorgaans niet duidelijk hoeveel er wordt ver-
kocht en welk percentage aan het goede doel wordt 
besteed.
De vergunningplicht biedt regulatie en enige bescher-
ming voor de burger. Is er geen vergunning voor een 
publieke inzamelingsactie, dan is de inzameling illegaal! 
De politie kan dan handhaven.
Op www.geefgerust.nl kunt u altijd controleren in het 
collecterooster en in het wervingsrooster welke organi-
satie in uw buurt actief is. Zo weet u zeker dat de per-
soon aan uw deur namens een Erkend Goed Doel 
langskomt.
  
Twijfelt u? Bel dan met de Hotline van het CBF (020 
– 2157377). Deze is bereikbaar van ma t/m za van 09.00 
- 21.00 uur.

COLLECTEROOSTER 2023
1-jan  t/m 28-jan vrije periode 
29-jan t/m 4-feb Hersenstichting Nederland
5-feb t/m  11-feb Hartekind 
12-feb t/m 4-mrt vrije periode 
5-mrt t/m 11-mrt Jantje Beton 
12-mrt t/m 18-mrt Amnesty International 
19-mrt  t/m 25-mrt ReumaNederland 
26-mrt t/m 1-apr ZOA 
2-apr t/m 8-apr Fonds Gehandicaptensport 
9-apr t/m 15-apr Hartstichting 
16-apr t/m 22-apr Nationaal Fonds Kinderhulp 
23-apr t/m 6-mei vrije periode 
7-mei t/m 13-mei Longfonds 
14-mei t/m 3-jun vrije periode 
4-jun t/m 10-jun EpilepsieNL 
11-jun t/m 17-jun vrije periode 
18-jun t/m 24-jun Maag Lever Dram Stichting
25-jun t/m 1-jul Nationaal MS fonds 
2-jul t/m 2-sep vrije periode 
3-jul  t/m 8-jul  Showkorps O&V 
3-sep t/m 9-sep KWF Kankerbestrijding 
10-sep t/m 16-sep Prinses Beatrix Spierfonds 
17-sep t/m 23-sep Nierstichting 
24-sep t/m 30-sep HandicapNL 
1-okt t/m 7-okt Dierenbescherming 
9-okt t/m 14-okt Nederlandse Brandwonden Stichting 
15-okt t/m 28-okt vrije periode
29-okt t/m 4-nov Diabetes Fonds 
5-nov t/m 11-nov Alzheimer Nederland 
12-nov t/m 18-nov Het Gehandicapte Kind 
19-nov t/m 25-nov Kerk in actie 
26-nov t/m 2-dec Leger des Heils Fondsenwerving 
3-dec t/m 31-dec vrije periode

AFVAL AANBIEDEN NA EEN 
VORST PERIODE
Door de vorst kan uw GFT- en andere afval vastvriezen 
aan de bodem van uw container. Dat geeft problemen bij 
het legen. Een paar tips om dit te voorkomen:
• oude kranten of eierdozen op de bodem leggen
• uw container waar mogelijk op een vorstvrije plek 
 zetten, bijvoorbeeld de schuur
• het afval goed laten uitlekken voordat u het in de 
 container doet
• het afval in de container niet aandrukken
• het afval losmaken, bijvoorbeeld met een schop of
 spade, voordat u uw container aan de weg zet
• bij vorst de deksel een klein stukje open houden
De inzamelaar schudt de container extra tijdens de inza-
meling, maar dat is niet altijd voldoende. Er wordt geen 
extra inzamelronde gereden voor containers waarin afval 
vast is blijven zitten.

KERSTBOOM
Ook al zijn eind december alle (bijna 140) bladkorven op-
geruimd, daar kunt u toch in de eerste week van januari 
uw kerstboom aanbieden. In de week van 9 januari ruimen 
we dan in een keer alle kerstbomen op. Of u brengt uw 
kerstboom gratis naar de milieustraat of naar de perma-
nente groenbakken. Aangezien de kerstbomen worden 
gecomposteerd vragen wij u om eerst alle kerstversierin-
gen te verwijderen en ze ook aan te leveren zonder stan-
daard, manden, emmer of plastic. 

HEROPENING DE HONGERMAN 
OP 2 JANUARI 2023
Op 8 november hebben wij de Hongerman tijdelijk geslo-
ten. Bij een controle waren gebreken aan het dak gecon-
stateerd waardoor de Hongerman niet veilig te gebruiken 
was. De afgelopen maand is allereerst de dakconstructie 
gestut. Vervolgens is de dakconstructie verstevigd, hier-
voor is een vergunning verleend. Hierna zijn de stutten 
verwijderd en is het materiaal ter bescherming van de vloer 
weggehaald. De vloer heeft de werkzaamheden goed 
doorstaan. Wat nu nog rest is het opruimen en schoon-
maken van de sporthal. Daarna is de Hongerman weer 
veilig te gebruiken. 
De Hongerman gaat dan ook geheel volgens plan op 
maandag 2 januari 2023 weer open voor alle gebruikers.
We zijn blij dat alle verenigingen en scholen voor de pe-
riode van de sluiting een ander passend onderkomen 
hebben gevonden. Wij bedanken deze organisaties voor 
hun inzet en creativiteit daarbij. Alle gebruikers hebben 
informatie ontvangen over de mogelijkheid om een ver-
goeding aan te vragen voor eventuele extra kosten die zij 
hebben gemaakt voor de vervangende accommodatie. 

NIEUWJAARSONTMOETING 2023
Een nieuw jaar vraagt om een nieuwe ontmoeting om 
samen 2023 in te luiden. Een feestelijk moment om met 
elkaar op een goede gezondheid te proosten. En een 
prachtige gelegenheid om de vrijwilliger van het jaar in 
het zonnetje te zetten én het jeugdlintje uit te reiken.
Graag nodigen wij alle inwoners & ondernemers van ge-
meente Nuenen uit voor onze nieuwjaarsontmoeting 
op maandag 2 januari 2023 vanaf 18.30 uur in Het Kloos-
ter in Nuenen.

Programma
18.30u - inloop & elkaar gelukkig nieuwjaar wensen
19.00u - welkom & speech burgemeester
19.15u - uitreiking jeugdlintje & vrijwilligersprijs
19.45u - feliciteren & napraten
21.00u - einde

NOODPAKKET
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne en de coronacrisis 
is er in Nederland veel aandacht voor de gebeurtenissen 
daar en ook voor de mogelijke gevolgen voor mensen in 
Nederland. 
Uit het onderzoek blijkt dat mensen graag beter geïnfor-
meerd worden over de risico’s en wat zij zelf kunnen doen 
om zich daarop voor te bereiden.

De website denkvooruit.nl bundelt alle informatie over 
risico’s in Nederland, beschrijft wat de overheid doet en 
geeft tips over hoe mensen zich weerbaarder kunnen 
maken. Ook het noodpakket wordt extra onder de aan-
dacht gebracht.
Met een noodpakket ben je goed voorbereid op rampen, 
calamiteiten of noodsituaties. Een noodpakket samenstel-
len is makkelijk en niet duur. De meeste spullen heb je 
waarschijnlijk zelfs al in huis.

Wat heb je nodig?
• Zaklamp, opgeladen powerbank en extra batterijen
• Kopieën van identiteitsbewijzen en een lijstje met 
 belangrijke telefoonnummers
• Contant geld
• radio op batterijen of opwindbare radio, afgestemd op
 de rampenzender
• Kaarsen (of waxinelichtjes) en lucifers
• EHBO-doos met gebruiksaanwijzing
• Dekens om warm te houden
• Gereedschap (zoals, hamer, zaag, kniptang)
• Reservesleutels van huis en auto
• Wc-papier, natte doekjes, zeep of desinfecterende gel, 
 maandverband, tandenpasta en tandenborstel
• Fluitje om hulpdiensten te laten weten waar je bent
• Drie liter water per persoon per dag en eten dat je lang
 kunt bewaren, zoals bonen in blik
Bewaar de spullen op een handige, goed bereikbare plek. 
Gebruik een waterdichte verpakking zoals een rugzak, die 
je ook gemakkelijk kunt meenemen als je plotseling moet 
evacueren. Controleer de noodvoorraad elk half jaar. Is de 
voorraad nog compleet? Zijn de producten nog houdbaar? 
Kijk ook naar je persoonlijke situatie, denk bijvoorbeeld 
ook aan babyvoeding en medicijnen. Kijk voor de meest 
actuele informatie op www.denkvooruit.nl

AFVALWEETJE 
De milieustraat is op 24 december en 
31 december tot 15.30 uur open. 

Sluiten container en afvalbakken  

Rond oudjaar worden de meeste (gele) 
afvalbakken gesloten of weggehaald. De 
ondergrondse containers en bovengrondse 
(textiel) worden ook afgesloten. 

Glascontainer

Rond deze dagen wordt er veel glas naar de 
ondergrondse containers gebracht. Daardoor 
zit de container eerder vol. Plaats geen glas 
erbij, wacht liever een weekje. VERVOLG OP PAGINA 5
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Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond en warm 2023!

Op 27, 28 en 29 december zijn wij 
tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Spoedeisende reparati everzoeken (zoals een ernsti ge 
lekkage of volledige stroomuitval) kunt u 24 uur per dag 

aan ons doorgeven via (040) 283 45 08

www.helpt-elkander.nl

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)

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

Wij wensen u gezellige kerstdagen en een gezond, Wij wensen u gezellige kerstdagen en een gezond, 
gelukkig en liefdevol 2023 met veel veilige kilometers!gelukkig en liefdevol 2023 met veel veilige kilometers!

TE KOOP: Winterwielen
Toyota Corolla 1997

stalen velgen, Michelin banden
175/65/14

   

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

Onze Hazenpeper is Top!

Wij wensen iedereen fi jne en 
smakelijke feestdagen toe.

U kunt bij ons in de winkel 
ook zonder bestelling nog terecht 

voor veel lekkers zoals:
Huisgemaakte Kreeftensoep, 
Carpaccio, Vitello Tonnato, 
Runderhaas, Varkenshaas, 

Hertenbiefstuk, vele soorten Patés, 
vleeswaren en salades.

Wij helpen u graag bij uw keuze!

www.vansantvoort .nl   |   040 2833708 
advies@vansantvoort .nl

  WORD JIJ ONZE 
SECRETARESSE BIJ VAN 

SANTVOORT ADVIES 
IN NUENEN?

  Scan de link,  
lees de hele vacature 
en solliciteer snel! 

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

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
verschijnt ook 

in week 52
Normale aanlevertijden

BEDANKT EN EEN GOED 2023

GEMCO Industries B.V. SON
EW Facility Services B.V. ARNHEM
NASEC ARNHEM
Stal de Linde GERWEN
SpartnerS Organisatieadvies NUENEN
ZANDENBOUW B.V. AARLE-RIXTEL
BUCHRNHORNEN B.V. EINDHOVEN
LAVANS B.V. HELMOND
PROJECTONTWIKKELINGS-
BUREAU DE ROOSDONCK   NUENEN
BIM4ALL Bouwkundigen HEESWIJK-DINTHER

STICHTING VRIENDEN VAN DE ROOSDONCK

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN
Nu ook zelfgemaakte kerststukken, 
kerstpakketten en freubelspullen

om zelf te knutselen

Prettige feestdagenPrettige feestdagen

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers:

Nuenen

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

ond de Linde is op zoek naar bezorgers:

Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20, -*START BONUS

* bij goed 
bezorgen 

van 26 weken
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Bijzonder winterdorp van 
Gina Sanders
De kersttraditie van Gina Sanders is begonnen met één kerkje op tafel, 
gevonden door haar dochter, veertig jaar geleden. Er kwamen meer kerk-
jes zodat de tafel te klein werd en alles naar de vensterbank verhuisde. De 
verzameling groeide, niet alleen met kerkjes, maar ook met grotten en 
andere ornamentjes. Dus de vensterbank werd verbreed door haar man. 
Later kwam er een etage bij, zodat het winterdorp weer een aantal kerst-
missen mee kon. 

Speciale mensen
Bijzonder aan dit winterdorp is dat 
Gina ook poppetjes verzameld heeft 
die te maken hebben met mensen die 
speciaal zijn voor haar. Ook van dege-
nen die ontvielen, zoals ouders, ooms, 
tantes, broers en zussen van haar en 
haar man. Gina zoekt naar poppetjes 
die symbolisch zijn voor deze men-
sen. Ook van haar eigen gezin heeft 
Gina een tafereeltje gemaakt waarin 
zij met haar man, zoon en dochter ver-
beeld zijn. Ze heeft huisjes, winkeltjes 
en straatjes gemaakt die staan voor 
waar zij hebben gewoond en ge-
werkt. Elk deel van het winterdorp 
heeft een verhaal.

Leven verbeeld
Toen ook de vensterbank weer te 
klein werd, vroeg ze haar schoonzoon 
vorig jaar om een houten etagère-
constructie te maken. In november 

was deze klaar en samen met haar 
man was ze bezig om het winter-
dorp op te bouwen. 
Dit heeft ze helaas niet met hem 
kunnen afmaken. Hij overleed plot-
seling. Aangemoedigd door haar 
dochter heeft ze het winterdorp 
toch opgebouwd. En dit jaar op-
nieuw. Gina is blij dat ze de moed 
heeft kunnen opbrengen om haar 
kersttraditie voort te zetten. Het is 
ook ter ere van haar man dat ze hier-
mee is doorgegaan. Het laatste bor-
relglaasje wat hij dronk, staat nu bij 
het gezinstafereeltje (op zijn kop) 
samen met twee jägermeisterflesjes 
die hij vaak 's avonds dronk bij hun 
kaartspelletjes. Ze kijkt dankbaar te-
rug op de 54 jaar met hem samen. 

Gina is trots op het winterdorp dat 
haar leven verbeeldt. 
Iedereen die voor haar dierbaar is, is 
'erbij' met kerst. 

Oproep tot wat meer 
medemenselijkheid in Nuenen
Zo blij was ik te lezen dat Nuenen vijfhonderd vluchtelingen een onderdak wil 
bieden. En dat voor langere tijd. Het voelde zo goed dat te vernemen. Ik zei di-
rect tegen mijn vrouw: “Daar ga ik aan meewerken.” Als klusjesman of tuinman 
of wat dan ook. 

Eindelijk een wat grootschaliger project in Nuenen om mensen, die in feite 
niets meer hebben, te helpen. Volledig gaan voor het idee: we hebben plek en 
geld en dus gaan we die mensen helpen. Onvoorwaardelijk. Als je om mensen 
geeft dan ga je zonder veel voorwaarden en zonder veel mitsen en maren, 
mensen die hulp nodig hebben, helpen. 

Natuurlijk zijn er veel bezwaren naar voren te brengen en dat gebeurt dan ook, 
ook in Nuenen. Echter mooi en menselijk, en een uitdaging, is het om die vijf-
honderd mensen die komen een goed bestaan te bieden. Met creativiteit en 
goede wil kun je veel waarmaken. Om enige richting te geven: met een ont-
moetingsruimte waar je binnen kunt lopen en koffie krijgt, met een winkeltje 
voor het een en ander, met een speelruimte met biljart en tafeltennis, met een 
crossbaan, met een moestuin, met goede wifi en een tv-kamer en ga zo maar 
door. Maar ook met een snelle toegang tot de arbeidsmarkt. We kunnen daar 
een mooi dorpje creëren voor deze medeburgers. 

We kunnen het allemaal bedenken en waarmaken. Maar laat ze komen. Laten 
we goed zijn voor deze mensen. 

Piet Hooft Berg 73 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 brievenOde aan de 
Rietdekkers
Vaklieden zijn schaars… Zo luiden 
krantenkoppen in chocoladeletters. 
Ik lees hardop voor: “Er is veel vraag 
naar ambachtslieden als pianostem-
mers, glas-in-loodmakers, fietsenma-
kers en rietdekkers.”  Op de Ger-
wenseweg in Gerwen zijn rietdekkers 
aan het werk. In weer en wind. Met 
hun handige handen dekken zij het 
dak van de boerderij met riet. Hand-
arbeiders in actie met hart en ziel. Zij 
leveren met passie vakwerk af. Zij zijn 
trots op wat ze met hun handen ma-
ken. Zij zijn met recht trots. 

Ik riep: “Kom van dat dak af!” Nee 

hoor, ze dekten door, want ze willen 
voor de kerst gereed zijn met hun la-
beur. Hulde voor deze ambachtslie-
den. Allerbeste rietdekkers, een har-

telijk dankjewel en op naar een 
mooie kerst!

Tekst en foto's: Cees van Keulen, Gerwen

Samen een voordelig dagje eropuit in de kerstvakantie?

Reis nu 2=1 in de bussen van 
Arriva in Brabant!
Samen eropuit met het OV in de kerstvakantie? Tijdens de gehele kerst-
vakantie is het extra voordelig om met z’n tweeën te reizen. Van zaterdag 
24 december tot en met zondag 8 januari is één dalurendagkaart name-
lijk geldig voor twee personen. Zo is samen reizen niet alleen leuker, maar 
nog voordeliger ook!

 
Dalurendagkaart: geldigheid en 
verkrijgbaarheid
Een dalurendagkaart kost € 7,55 en is 
te koop bij de buschauffeur in de bus. 
In de eerste week van de kerstvakan-
tie (t/m 31 december) is de daluren-
dagkaart zelfs nog iets goedkoper, 
namelijk € 7,18. Tijdens de hele kerst-
vakantie is de dalurendagkaart de 
hele dag geldig, in heel Brabant. Be-
talen is mogelijk met pin of contact-
loos. Contant betalen in de bus is niet 
mogelijk!
  
Kinderen reizen gratis mee
Reizigers die samen reizen met de 
dalurendagkaart, mogen ook nog 
vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 11 jaar gratis meenemen.
 
Bereikbaarheid
De lokale ijsbaan, kerstmarkt of een 
museum bezoeken, lekker uit eten of 
shoppen, met de bus kan het alle-
maal.  Reizen met het openbaar ver-
voer is sneller, voordeliger en makke-
lijker dan de meeste mensen denken. 
Zeker naar de binnenstad. Niet zoe-
ken naar een parkeerplek, geen par-
keerkosten én geen brandstofkosten. 
De voordelige dalurendagkaart is 
normaal gesproken alleen geldig na 
09.00 uur voor één persoon. De ko-
mende kerstvakantie is het vervoer-
bewijs de hele dag geldig en geldt 
2=1.
 
Arriva adviseert reizigers altijd de OV-
reis van tevoren te plannen in de reis-
planner. Deze is te vinden op  www.
arriva.nl. Tijdens de kerstvakantie rij-
den de bussen in Brabant volgens de 
vakantiedienstregeling.

Reünie 6e klas van 
de Ds. Bakkerschool 
in Nuenen 
Voor een reünie (op 14 januari) van 
onze 6e klas van de Ds Bakkerschool 
uit 1980 ben ik op zoek naar de con-
tactgegevens van Johnnie Gieles.  Hij 
zat bij ons in de klas en had nog een 
broertje Tommie. Heeft u informatie 
over Johnnie, wilt u dan contact op-
nemen met Franck Asselman, 06 
30502681.   
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Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&
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

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 / 06-51373272
E-mail: redactie@ronddelinde.nl 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes 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 aangeleverde 
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. 

© 2022 - “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.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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:

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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VERGUNNINGEN PERIODE 
13-12-2022 EN 19-12-2022
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nieuwe Dijk 2 wijzigingen 
Boordseweg 21
Herikhof 23 Uitbreiding 
Hool 17 Tijdelijke woonunit 
Heilige Kruisgildelaan 14 Dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
In het park Dwèrs op het ijs 
Hoge Brake 3 Dakconstructie 
Spegelt 92 Opslagruimte 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoekstraat
Heuvelplein
Vincent van Goghplein Standplaats verlenging 
Parkstraat 36 Mobiel breken 
Nuenen c.a. Gehandicaptenparkeerplaatsen-
 beleid 2016 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
In het park Alcoholvergunning en exploitatie  
 vergunning 

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

VEILIGHEID: DONKERE DAGEN 
OFFENSIEF 
Meest gebruikte inbraakmethoden
Tijdens het Donkere Dagen O� ensief geven we wekelijks infor-
matie en tips voor een veilige woonomgeving. Deze week: wat 
zijn de meest gebruikte inbraakmethoden en wat zijn tips om je 
hiertegen te beschermen? Lees meer op onze website: www.
nuenen.nl/donkere-dagen-o� ensief

VUURWERK
Vuurwerkoverlast?
Ervaar je overlast door vuurwerk of vermoed je dat iemand il-
legaal vuurwerk bezit, dan vragen wij het volgende te doen:  
• Meld dit bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.
• Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad   
 Anoniem op 0800-7000.
• Bij dreigende / noodsituaties bel 112.

Vuurwerk opruimen
Ruim vuurwerkafval meteen op. Zo levert het niet ontbrandde 
vuurwerk geen gevaar meer op voor mens en dier. Maak het 
vuurwerk nat en stop het bij je restafval. Het vuurwerkafval kan 
ook op 2 januari 2023 ingeleverd worden bij de inzamelpunten:
• Op het van Goghplein van Nuenen van 12.00 uur   
 tot 16.15 uur. 
• Op het Heuvelplein in Gerwen van 12.00 uur tot 12.30
 uur.
• In de Hoekstraat in Nederwetten (parkeerplaats Kruik) 
 van 12.45 tot 13.15 uur. 
• Op de Milieustraat aan de Huufkes 48 tot 50 van 
 2 januari t/m 8 januari di-wo en vr 13.00-17.00 uur 
 en za. 10.00-17.00 uur.
Zo houden we de buurt schoon en voorkomen we dat kruitres-
ten met regenwater in de bodem komen.

Geslaagde Borrel rond de 
kerstboom
 
Afgelopen zondag was het weer tijd voor de Borrel rond de kerstboom. 
Deze vond plaats in de aangeklede wintertuin van Café Ons Dorp, met 
dank aan de Raaijmakers Hoeve voor de geleende kerstbomen. Ondanks 
het koude weer trotseerden velen deze om hierbij aanwezig te zijn. 

Via de poort kon men door een plaat-
selijk sneeuwbuitje de tuin bereiken 
en deze stond rond 15.00 uur al goed 
vol. De heaters, vuurkorf, parasols en 
waarschijnlijk ook de glühwein, de-
den hun werk om het niet al te koud 
te krijgen. Het was dan ook een 
mooie gelegenheid om, zo aan het 
einde van het jaar, in een passende 
sfeer met elkaar het glas te heffen en 
te proosten op de feestdagen.
 
Muzikale invulling was in handen van 
Leo & Friends. (Leo van der Lin-
den, Anna Luna Verschuuren, Anouk 
Scheepens, Jill Verhallen, Michiel van 
Dijk, Rob Hofhuis, Marion Wiegmans, 
Mart-Jan Verweij en Brechtje van Leu-
ken).  Zij hadden speciaal voor deze 
gelegenheid een kerstrepertoire in-
gestudeerd en brachten dit vol en-
thousiasme, waarbij ook het publiek 
volop kon meezingen.
 
Mooie opbrengst voor KWF
Voor het team ‘Samen met Anja naar 

de top’ werd door middel van ver-
koop van glühwein, chocolademelk 
en soep, geld ingezameld. 

Zij gaan in juni 2023 de  Alpe 
d'Huez beklimmen voor het KWF. De 
opbrengst van deze middag was 
ruim € 1.700,-. Namens het team ie-
dereen bedankt voor hun bestelling 
en donatie. Speciale dank aan GJ-Per-
soneelsdiensten uit Geldrop die sym-
bolisch de laatste soep opkocht zo-
dat deze uitgedeeld kon worden en 
hier een donatie van € 350,- voor 
schonk.    

Energie inloopspreekuur
Het inloopspreekuur in de bibliotheek op 24 en 31 december vervalt. De ener-
giecoaches wensen iedereen fijne feestdagen en u bent vanaf zaterdag 7 ja-
nuari weer welkom. Energiehuisslimwonen.nl.

Nederlanders kiezen massaal voor 
een veilige en energiezuinige kerst
In veel woningen gaat de kerstverlichting weer aan. Gevaarlijke situaties 
doen zich daarbij steeds minder vaak voor, zien installateurs die aange-
sloten zijn bij brancheorganisatie Techniek Nederland. Volgens de instal-
lateurs komt dat onder meer doordat consumenten oude kerstverlichting 
vervangen voor ledlampjes. Ledverlichting wordt niet warm en levert dus 
geen brandgevaar op. Ledlampjes maken kerst bovendien veel energie-
zuiniger. Ze verbruiken namelijk acht keer minder stroom dan ouderwet-
se gloeilampjes.

Lampjes vervangen is gevaarlijk
Oudere kerstverlichting bestaat vaak 
uit lampjes die vervangen kunnen 
worden. Dat brengt het risico met 
zich mee op contact met de bedra-
ding en dus op een elektrische schok. 
Is de bedrading beschadigd of versle-
ten, dan kan dat kortsluiting of brand 
veroorzaken. Oudere verlichting 
werkt bovendien op 230 volt, wat ge-
vaarlijk kan zijn. Moderne kerstver-
lichting is meestal voorzien van een 
adapter of transformator. Die zet de 
netspanning van 230 volt om in een 
lagere spanning. Elektrotechnisch 
specialist John van Vugt van Techniek 
Nederland vindt daarom dat alle ou-
dere verlichting vervangen zou moe-
ten worden door ledverlichting. Om 
het nóg veiliger te maken heeft hij 
een extra advies: ‘Sluit het snoer van 
de kerstverlichting altijd aan op een 
elektragroep met randaarde en be-
veiligd door een aardlekschakelaar. 
En koppel geen verlengsnoeren of 
stekkerdozen aan elkaar.’

Buitenverlichting
In Nederland versieren we ook de 
tuin of de gevel graag met kerstver-
lichting. Maar niet alle kerstverlich-
ting is bestand tegen water. De code 
IP44 op de verpakking geeft aan dat 
de verlichting geschikt is om buiten 
te gebruiken. Binnenverlichting heeft 
als code IP20 en kan dus niet worden 
gebruikt als buitenverlichting.

Tips van Techniek Nederland voor 
een veilige en energiezuinige kerst
1. Vervang oude lampjes door ledver-
lichting. Die verbruiken acht keer 
minder stroom. Bovendien worden 
led-lampjes niet warm, dus is er min-
der brandgevaar.
2. Controleer of de bedrading van de 
kerstverlichting niet is beschadigd. 

Beschadigde bedrading kan kortslui-
ting veroorzaken of een elektrische 
schok.
3. Verdeel de verlichting over ver-
schillende elektragroepen, en scha-
kel niet alle verlichting op hetzelfde 
moment in.
4. Schakel de verlichting met een 
schakelaar uit, dus niet door de stek-
ker uit het stopcontact te halen.
5. Sluit de verlichting aan op een 
elektragroep met randaarde en be-
veiligd door een aardlekschakelaar.
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Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Bewogen jaar
Wat in december 2019 begon als een besmettelijk virus, heeft vervolgens 
in heel de wereld zijn sporen achter gelaten; corona.

Vanaf maart 2020 heeft Nederland helaas ook pijnlijk ondervonden hoe 
het is om met een pandemie te leven; beperkingen, sluiting van winkels 
en horeca, niet meer reizen, sociaal isolement etc. etc. 

Dit ligt inmiddels grotendeels achter 
ons maar de gevolgen zijn nog steeds 
goed voelbaar. Daarnaast zijn de 
brandstofprijzen evenals de energie-
prijzen fors gestegen, is de inflatie 
enorm en is er een schreeuwend te-
kort aan personeel. Alles bij elkaar 
niet iets om met een goed gevoel op 
terug te kijken.

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat 
weten we ook dat we de zorgverze-
keringen moeten betalen en maken 
we dan de keuze van een laag eigen 
risico met hogere maandlasten of ne-
men we het risico met een hoger ei-
gen risico echter met lagere maand-
lasten. Daarnaast zullen in het begin 
van het nieuwe jaar ook weer de re-
guliere verzekeringen betaald moe-
ten worden.

Al met al kan dit veel en/of extra druk 
en stress met zich meebrengen wat 
ook weer z’n gevolgen kan hebben 
op een goede nachtrust. En rust is nu 
juist wat we in deze tijd heel hard no-
dig hebben.
Slapen zorgt voor zowel geestelijk als 
lichamelijk herstel en zorgt er mede 
voor dat we wat beter kunnen relati-
veren. Mocht slapen echter een pro-
bleem zijn dan is het belangrijk te 
achterhalen waar dat probleem van-
daan komt. Natuurlijk kan dit geeste-
lijk gestuurd zijn of er zijn “afwijkin-
gen” die ervoor zorgen dat je niet 
goed of onvoldoende slaapt. Dan is 
vervolgens de vraag of het iets is wat 
bijvoorbeeld met medicatie verhol-

pen zou kunnen worden of dat het 
toch aan het bed ligt. 
Daarom is het zo belangrijk om te 
achterhalen hoe oud het bed is en/of 
je ook weet of het bed goed bij jou 
past. Maar slaapproblemen kunnen 
ook lichamelijk zijn omdat je bijvoor-
beeld drukpunten ervaart en/of pijn 
krijgt met of tijdens het slapen. Het is 
dan ook goed om voor jezelf na te 
gaan waar mogelijk het probleem 
ligt. Ben je iemand die gedurende de 
nacht veel ligt te malen of te piekeren 
en daardoor onrustig ligt dan ben je 
een geestelijke draaier en moet je er 
in ieder geval voor zorgen dat je niet 
te zacht ligt. Draai je veel in bed om-
dat je druk ervaart op bijvoorbeeld 
schouder, rug of heup dan is de kans 
het grootst dat je nu te stevig ligt en 
is het wellicht wenselijk om een wat 
zachter bed aan te schaffen.

Wat in ieder geval duidelijk is dat je er 
verstandig aan doet om in eerste in-
stantie ervoor te zorgen dat de basis 
van slapen goed is. Die basis leg je in 
een goed bed, die het best bij jouw 
postuur en lighouding past en die 
vervolgens ook voorzien is van een 
goed hoofdkussen. Vergis je niet 
want de ondersteuning van een 
hoofdkussen wordt voor minimaal 
25% van het totale ligcomfort be-
paald. 

Hele fijne feestdagen en een gewel-
dig 2023 en voor een goed slaapad-
vies kun je ook in 2023 weer bij de 
slaapspecialist terecht; slaap lekker!!

Ria van Santvoort nieuwe 
lijsttrekker AWP
Ria van Santvoort is gekozen tot lijsttrekker voor de waterschapsverkie-
zingen in Waterschap De Dommel op 15 maart 2023.
Zij wordt lijsttrekker voor de AWP( Algemene Water Partij) voor water kli-
maat en natuur.

De AWP voor water klimaat en natuur 
gaat ook voor het eerst deelnemen 
aan de Provinciale Verkiezingen, met 
als lijsttrekker Rini Hermus (Water-
schap Aa en Maas) met op plaats 3: Ria 
van Santvoort.
De relatie tussen provincie en water-
schap en vooral het belang van water 
voor klimaat, gezondheid en natuur 
kunnen daar een vruchtbare samen-
werking en resultaat opbrengen.
De toekomst van onze inwoners 
hangt in niet verwaarloosbare mate 
af, van hoe we samen met water om-
gaan. We kennen de extreme droogte, 
de wateroverlast, mindere kwaliteit 
van water, tekort aan (grond) water. 
Dat kunnen we samen aanpakken: in-
woners, Waterschap De Dommel, 
maar ook de andere Brabantse Water-
schappen: Aa en Maas en Brabantse 
Delta, samen met de Provincie.

Zo kunnen we ons wapenen voor de 
toekomst van onze leefomgeving. 
Water moet het leidend beginsel wor-
den in ruimtelijke ordening, in onze 
manier van samenleven en wonen.

Zonder water geen later
De AWP voor water klimaat natuur wil 
daar met lijsttrekker Ria van Santvoort 
richting aan geven. Dat kan alleen als 
we voldoende steun verkrijgen van 
onze inwoners bij de komende verkie-
zingen in maart 2023.

Klimaat (opwarming, droogte, piek-
buien), gezondheid en natuur spelen 
een belangrijke rol in ons leven.
De leuze van Ria van Santvoort is: 
“Elke druppel telt”
We moeten een omslag maken, be-
wust om te gaan  met water en natuur.
Dat gaan we samen doen.

Training  
ScheidingsATLAS
Als ouders gaan scheiden, zijn ze 
niet langer partners, maar blijven 
ze wel samen de ouders van hun 
kinderen. 

Dit brengt extra vragen en onzeker-
heden met zich mee: Hoe beleven de 
kinderen de scheiding? Hoe kun je ze 
als ouder helpen wennen aan de 
nieuwe situatie? Hoe zorg je goed 
voor jezelf en voor je kinderen? Hoe 
werkt dat, ouderschap na scheiding? 
Hoe communiceer je hierover met de 
andere ouder? 
Veel ouders worstelen na de schei-
ding met dergelijke vragen over het 
vormgeven van ouderschap na schei-
ding. De training ScheidingsATLAS 
gaat hierop in door gescheiden ou-
ders informatie te geven en te onder-
steunen. ScheidingsATLAS geeft con-
crete tips over ondersteuning van 
kinderen en communicatie met de 
andere ouder.
De training vindt plaats op dinsdag 7 
februari 2023 en dinsdag 7 maart 
2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur, lo-
catie Heppie Thuis, Willem Barent-
zweg 4, 5665 VC Geldrop. Meer infor-
matie over de training? Stuur een 
mail naar marielle.loijen@plusteam.
nu en/of monique.verheijen@lev-
groep.nl.
Aanmelden kan via de website:  
www.lerenmetlev.nl

Kerstpakkettenactie ‘Nuenenaren 
voor Nuenenaren’ zeer geslaagd!
Op zaterdag 10 december jl heeft de jaarlijkse Kerstpakkettenactie ‘Nue-
nenaren voor Nuenenaren’ weer plaatsgevonden. Met groot succes: er is 
ontzéttend gul gegeven door vele Nuenenaren. Niet alleen de houdbare 
producten in de supermarkten maar ook met financiële bijdragen. Daar-
naast hebben we donaties ontvangen van zowel particulieren, stichtin-
gen en bedrijven. Ook collectes uit de kerken vormden een welkome aan-
vulling én hebben we van sponsoren goederen in natura mogen 
ontvangen.

Vele gulle gevers dus van zeer ver-
schillend pluimage. Het maakt dat 
wij ontzettend trots zijn op onze me-
de-Nuenenaren! Een prachtig resul-
taat: er zijn 187 voedselpakketten be-
zorgd. Daarnaast zijn er nog 47 rouw-
pakketjes en 43 aandachtspakketjes 
bezorgd. De producten die over zijn 
gebleven hebben we geschonken 
aan de Voedselbank Nuenen.
We willen onze GROTE dank uitspre-
ken aan ruim 100 vrijwilligers die veel 
werk verzet hebben om deze actie 
weer mogelijk te maken. Ook onze 
dank aan alle supermarkten in Nue-
nen voor hun medewerking en als 
laatste nogmaals dank aan alle gulle 
gevers. Het is hartverwarmend om 
met zo’n mooi resultaat de ontvan-

gers van de pakketten te kunnen on-
dersteunen namens alle Nuenena-
ren.
Wilt u volgend jaar ook vrijwilliger 
zijn bij onze actie, laat dit dan graag 
weten via vrijwilligers@kerstpakket-
tennuenen.nl

Kerst bij van Gogh

Tweede kerstdag nog even 
naar de kerk…
 
Dat kan, het Van Goghkerkje is weer helemaal in kerstsfeer gehuld en 
daarvan willen wij u ook laten meegenieten. We zijn open van 14.00-
16.00 uur. 
We spelen kerstmuziek op de piano, 
hebben een glaasje warme chocola-
demelk of glühwein en iets lekkers. 
Alles is aanwezig voor een ‘warme’ 
middag. Misschien wel fijn om even 
in een andere omgeving een beetje 
kerst te vieren. Een idee om iemand 
in uw omgeving die alleen is mee te 

nemen? Weet dat iedereen van harte 
welkom is!
Wilt u zelf ook eens spelen en/of zin-
gen in het kerkje, neem uw muziekin-
strument mee of neem plaats achter 
de piano en het kerkje is even van u.
Wij luisteren dan naar uw kerstmu-
ziek. We hopen u te zien!!

KERSTMIS 2022
De kersttijd is weer aangekomen.
De witte rijp ligt op de bomen.
Ook de struiken verliezen massaal hun 
blad.
Op de grond ligt een tapijt van blad.

In menig huis wordt de kerstboom ge-
zet.
En soms een stalletje heel net.
De lampjes gaan in de bomen en sprei-
den veel licht.
Met al die ballen is het een mooi ge-
zicht.

Want in deze donkere dagen.
Beginnen we ons af te vragen.
Brengt dit kerstfeest vrede onder de 
mensen.
Dat is wat wij allemaal wensen.

Want na 2 jaar van corona is het nu 
weer een onrustige tijd.
Want aan die ziekte raakten veel men-
sen hun dierbaren kwijt.
Zonder afscheid van hen te kunnen ne-
men of op afstand.
Er lag een donkere sluier over ons land.

Nu zitten we weer in een crisistijd. 
Veel mensen zijn de weg helemaal 
kwijt.
Veel gezinnen zitten in grote proble-
men.
Met al die hoge prijzen kunnen ze het 
niet meer bijbenen.

Ook veel zaken kunnen het niet meer 
aan.
En zien hun levenswerk verloren gaan.
Ook die oorlog op afstand doet ons 
land geen goed.
Ook de winkeliers verliezen hun moet.

Laten we samen aan het kerstkind vra-
gen.
Om vrede en rust in deze dagen.
Ook voor onze zieken en oudere men-
sen.
Want die hebben ook zo hun wensen.

Dus mensen kijken we om naar elkaar.
En samen werken heeft geen bezwaar.
Daarom wens ik jullie een  

ZALIG KERSTFEEST  
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Mevr. Saris Gevers
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Kerkberichten

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

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

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde
verschijnt ook 

in week 52
Normale aanlevertijden

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.

Ton (Tonnie) Holleboom - Verschuren

Met veel verdriet hebben we na 59 ½ jaar huwelijk afscheid genomen van

5 Brabant, Eindhoven, 12-11-1941

Koos Holleboom

c Helmond, 15-12-2022

Koos, kinderen en kleinkinderen

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

b

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Kerstavond zaterdag 24 december 
17.00 uur: viering, kinderkoor,  voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pastor 
P. Peters.
Zaterdag 24 december 19.30 uur: vie-
ring, met koor Vrolijke Samenzang,  
voorganger pastor R. van Eck.
Zaterdag 24 december 21.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorgangers pas-
tor P. Clement en pastor R. van Eck.
Zaterdag 24 december 23.30 uur: vie-
ring, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag zondag 25 december  
09.30 uur: viering, Gregoriaans koor, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag zondag 25 december 
11.30 uur: viering, Nuenens Mannen-
koor, voorganger pastor J. Vossenaar.
Tweede kerstdag maandag 26 de-
cember: viering met Brassband, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 24 december:
Pastor Freek Groot; pastor Henk Ger-
rits; pastor Jan van Oosterhout; Greet 
Bollen – van den Berk; Lies Beekmans 
– van Stekelenborg; Fien Sleegers – 
Penninx; Joop en Donald de Graaf; 
Kees van Ginneken; Ria en Wout Bin-
dels – Oostelbos; Stephan Nagelker-
ke; Dick Evers; Tineke Delhuis – van 
Dijk; Pastoor Wim Jenneskens; Wil 
Verhagen; Albert Gruijters.

Zondag 25 december:
Pastor Freek Groot; Pastor Henk Ger-
rits; pastor Jan van Oosterhout; Riek 
Sanders en Miet Sanders en overle-
den ouders Sanders – de Greef; Lies 
Beekmans – van Stekelenborg; Lotte 
van Rooij (vanwege Onnozele kinde-
ren); Héléne de Rooij – Reesink; Nelly 
van der Sommen – Hoeks; overleden 
ouders Sulér – Vennix; overleden ou-
ders Heesakkers - Tournooij; Annie 
Maas – Pijnenburg en huisgezin; ou-
ders Maas – de Ruijter.

Overleden leden van het Nuenens 
Mannenkoor; Pieter Fitters; Wim van 
Rooij; Ad van Wulfen; Gerard Willems; 
Jon van Hoeckel; Gep Vonk; Gerard 
van der Lubbe; Lex Buren.

Maandag 26 december:
Jos van Kemenade; Antonius en Jo-
hanna van Overbruggen – Wijnho-
ven; Adrianus en Dorothea Prinsen – 
Verheijen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de bisschoppelijke vastenactie 
bedroeg in Nuenen € 177,45. Harte-
lijk dank hiervoor.
In de week tussenKerstmis en Nieuw-
jaar is het secretariaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Kerstavond zaterdag 24 december 
20.30 uur: viering, jongerenkoor Jo-
canto, voorganger pastor J. Vossenaar.
Eerste kerstdag zondag 25 december 
om 11.00 uur: viering, Parochiekoor, 
voorganger pastor R. van Eck.

Misintenties voor beide vieringen:
Pastor Jan van Dooren; Pastor Freek 
Groot; Henk Leenen ; Maria Donkers – 
van Stipdonk; Piet van Rooij en Dinie 
van Rooij – Roijakkers; Marie Jansen – 
Raaijmakers en Toon Jansen; Martien 
de Louw; Jan Reijnen.

Mededelingen
Op 1e kerstdag is in Gerwen gewoon 
om 11.00 uur de viering.
Op 2e kerstdag, en nieuwjaarsdag is 
er alleen in Nuenen een viering. Op 
oudejaarsdag is er een viering in de 
Regenboogkerk.
De opbrengst van de extra collecte 
voor de bisschoppelijke vastenactie 
bedroeg in Gerwen € 43,80. Hartelijk 
dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Kerstavond zaterdag 24 december 
19.00 uur: viering met vocale omlijs-
ting, voorganger pastor P. Peters.
Eerste kerstdag zondag 25 december 
om 09.30 uur: viering met klein koor, 
voorganger pastor J. Deckers.

Misintenties:
Helen Messemaeckers-Faul; Pastoor 
Freek Groot; Pastoor Jan van Dooren; 
Petra Verhagen-Royakkers; Adrianus 
Smits en Christina Smis-Renders; Jan 
Migchels; Ans Kuipers-van Perlo; Har-
rie en Lena Renders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de bisschoppelijke vastenactie 
bedroeg in Nederwetten € 48,85. 
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Nu de Adventstijd voorbij is, gaan we 
ons richten op de kerstvieringen in 
de komende week. Op donderdag 22 
december is er in De Regenboog een 
kerstviering voor ouderen. Aanvang: 
14.30 uur. U bent van harte welkom. 
Op zaterdag 24 december is er een 
kinderkerstviering in het Van Gogh-
kerkje, aanvang: 18.30 uur. De kerst-
nachtdienst is diezelfde avond om 
22.30 uur in De Regenboog. Tenslotte 
is op zondag 25 december de kerst-
morgenviering. De diensten vanuit 
De Regenboog zijn ook thuis te vol-
gen via livestream. Ga hiervoor 
naar  www.pgn-nuenen.nl/verbin-
ding. Wij hopen op inspirerende 
diensten, waarbij u uiteraard van har-
te welkom bent.

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

Vrijdag 23 december. 07.15 uur H. Mis 
van de Advent.
Zaterdag 24 december. Vigilie van 
Kerstmis. 09.00 uur H. Mis; 23.00 uur 
Kerstwake.
Zondag 25 december. Hoogfeest van 
Kerstmis. 24.00 uur Nachtmis; 9.45 
Dageraadsmis, gedachtenis van de H. 
Anastasia; 10.30 Dagmis.
Maandag 26 december. Tweede 
kerstdag, zondag onder het octaaf 
van Kerstmis. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, H. Stefanus, eerste marte-
laar; gedachtenis van het octaaf van 
Kerstmis. 
Dinsdag 27 december. 06.30 uur H. 
Mis, H. Johannes, apostel en evange-
list; gedachtenis van het octaaf van 
Kerstmis.  
Woensdag 28 december. Geen H. 
Mis, Heilige Onnozele Kinderen, mar-
telaren; gedachtenis van het octaaf 
van Kerstmis.
 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Parochie Nuenen bij de tijd 
met nieuwe website
Parochie Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een volledig nieuwe en 
moderne website.

Een impressie van de nieuwe site

“Deze website straalt uit wie we zijn, 
een gemeenschap van mensen die 
zich verbonden voelen met elkaar. Er 
zijn dus ook vooral mensen te zien op 
onze nieuwe site, want we zijn im-
mers een kerk van mensen” aldus 
pastoor Hans Vossenaar. De site heeft 
een paar leuke nieuwe toepassingen 
zoals de virtuele en interactieve tour 
door de drie kerken in Nuenen. Alle 
bijzondere plekjes, beelden en voor-
werpen zijn gemarkeerd en door op 
dit plekje te klikken krijgt u als bezoe-
ker extra informatie over dit voor-
werp.

Bezoek de kerktoren van Nuenen
Via de interactieve tour kunt u nu on-
line ‘klimmen’ in de kerktoren en bo-
ven de gewelven lopen. Een unieke 
kijk op een plek waar maar weinig 
Nuenenaren ooit geweest zijn. Ook 
de kerken in Gerwen en Nederwet-
ten geven een bijzonder ‘kiekje’ ach-
ter de schermen.

Livestream en kerkuiltjes webcam
Ook de veel bekeken livestreams van 
de kerk in Nuenen en de stream met 
de kerkuiltjes hebben een prominen-
te plek gekregen op de nieuwe web-
site. Dit cameraproject is mogelijk 
gemaakt door samenwerking met de 
Coöperatie Onsnet Nuenen en de Lo-

kale Omroep Nuenen. Als uitbreiding 
op het cameraproject worden er bin-
nenkort ook nog vier camera’s hoog 
aan de kerktoren gemonteerd zodat 
websitebezoekers een ver uitzicht 
over heel Nuenen live kunnen bekij-
ken. Inmiddels zijn de kerken in Ger-
wen en Nederwetten ook van glasve-
zel voorzien door de Coöperatie Ons-
Net Nuenen zodat ook daar in de toe-
komst camera’s voor een livestream 
geplaatst kunnen worden.

Nuenense samenwerking
De website is volledig gebouwd door 
vrijwilligers en bedrijven die belan-
geloos hun hulp hebben aangebo-
den. Zo heeft Joost Keet van DTG Di-
gital de site technisch gebouwd en 
heeft John Geven een prachtige foto-
sessie gemaakt van doorsnee paro-
chianen voor de homepage.

Met de nieuwe website is de Parochie 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
klaar voor de toekomst en sluit de 
frisse en moderne uitstraling hele-
maal aan bij de kerk die het wil zijn; 
een moderne kerk van verbonden 
mensen midden in de Nuenense ge-
meenschap.

De nieuwe website is te bewonderen 
op: https://www.parochienuenen.nl

Gerwen, 22 december 2022

willen wij u op deze manier heel hartelijk
bedanken. Het heeft ons goed gedaan.

Jan Reijnen

Overweldigd door de grote belangstelling en het medeleven van u allen
betoond na het plotselinge overlijden van

mijn man, ons pap en onze opa

Berti Reijnen-van Diesen
kinderen en kleinkinderen

‘Kindje wiegen’ in de Clemenskerk
Op eerste en tweede kerstdag zijn opa’s en oma’s, ouders en kinderen, 
wandelaars, kortom is iedereen, weer van harte welkom om in de Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen de kerststal te bekijken. 

Een koning, een engel of een herder 
neemt u in kleine groepjes mee op 
weg naar de kerststal. Zij zullen intus-
sen het kerstverhaal vertellen. Kinde-
ren mogen hun eigen pop of knuffel 
meebrengen om deze in een kribbe 
te leggen. U bent van harte welkom 
tussen 14.00 en 15.30 uur.

We nemen, samen met u, de corona-
regels in acht. De deuren van de kerk 
zullen ook op woensdagmiddag 28 
december van 14.00-15.30 uur open 
zijn om de kerststal te bekijken. Dan 
zullen echter de engel, de herder en 
de koning niet aanwezig zijn. 
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Onze natuur kan door fotogra-
fen worden gevangen in prach-
tige beelden. In samenwerking 
met fotograaf en docent Frans 
van den Boom brengt IVN Nue-
nen graag het oog voor de na-
tuur samen met het vakman-
schap van fotografie. Vanwege 
grote belangstelling en het suc-
ces van onze vorige cursus na-
tuurfotografie, organiseren we 
deze cursus komend voorjaar 
opnieuw.

De fotocursus is bedoeld voor 
liefhebbers van natuurfotografie 
(lidmaatschap IVN is niet vereist) 

Cursus natuurfotografie bij 
IVN Nuenen

Foto: Ton van Waas

die in het bezit zijn van een eigen 
camera met handleiding. De cur-
sus bestaat uit drie lesavonden in 
Het Klooster plus een praktijkles 
op zaterdagochtend in de natuur 
van de gemeente Nuenen. De 
eerste lesavond is op maandag 6 
maart 2023. De kosten voor deel-
name zijn € 50,00 inclusief koffie/
thee in de pauze.
Kijk voor alle informatie en hoe in 
te schrijven op  www.ivn.nl/nue-
nen of neem contact op met Jacq 
Linssen via 06-15404353.

Heb jij ze al gevonden? 
Versierde stenen verstopt in Nuenen en zelfs daarbuiten….. Ook wel geluks-
steentjes, wensstenen of happystones genoemd. Het uit Nuenen afkomstige 
instagramaccount #steenokay doet dit al geruime tijd. Waarom? Om een lach 
te toveren op ieders gezicht. Jong en oud. Met het thema kerst op de huidige 
stenen wenst ook hij eenieder fijne feestdagen en een gelukkig, top en vooral 
gezond 2023.

Nieuwjaars- 
receptie WLG
Voor alle mensen die iets met de WLG 
te maken hebben, zij het als deelne-
mer, gast, vrijwilliger of belangstel-
lende. Na een aantal jaren van sobere 
jaarwisselingen kunnen we dit nu 
weer als vanouds vieren. Daarom wil-
len we graag met u het nieuwe ‘WLG-
jaar’ inluiden met de nieuwjaarsre-
ceptie op 2 januari van 13.30 uur tot 
17.30 uur in Den Heuvel. Wij hopen u 
daar te ontmoeten.
Fijne feestdagen en tot 2 januari.

De WLG  

Recept voor een 
erg gezonde  
chocolademousse
Ingrediënten voor 2 personen:
1 rijpe avocado, zonder schil in blok-
jes gesneden
2 kleine bananen zonder schil in stuk-
jes gesneden
2 theelepels cacaopoeder
Rood fruit
Slagroom

Bereiding
Voeg de avocado, de bananen en ca-
caopoeder in de blender. Laat dit on-
geveer 2 minuten blenden zodat de 
mousse goed glad wordt. Het water 
kun je gebruiken als de mousse iets 
te dik is.

Doe de mousse in kleine glaasjes en 
doe er gesneden rood fruit (aardbei-
en, besjes, frambozen) bovenop. Dan 
eventueel een toefje slagroom. Bin-
nen 15 minuten is je toetje klaar.

Mediteren in het  
sfeervolle Koetshuis
Vanaf februari gaat Peggy van Stralen Meditatieplus bijeenkomsten ver-
zorgen in het Koetshuis. Het gaat om vier bijeenkomsten op de vrijdag-
ochtend (om de week), van 09.30 tot 11.00 uur. 

Bijeenkomsten waarin er tijd is voor 
jezelf. Tijd om bewust te verbinden 
met je innerlijke wereld. Tijd om tot 
rust te komen. Te mediteren. Maar 
ook een moment voor bezinning. De 
verdieping in te gaan door te onder-
zoeken en ervaren hoe je het leven 
nog makkelijker door je heen kunt la-
ten stromen. Helend door de groeps- 
en persoonlijke healing die je weke-
lijks ontvangt (afgestemd op jouw 
thema). En ontluikend omdat de lach 
ook zeker niet geschroomd wordt. 
Kortom een moment van aandacht, 
aanraking, heling en ruimte voor dat 
wat er speelt in jouw leven.

Meditatieplus
De naam ‘Meditatieplus’ houdt in dat 
we tijdens de bijeenkomsten meer 
doen dan samen mediteren. De plus 
staat voor de helende energie die je 
iedere keer ontvangt. Zowel als 
groep alsook individueel, passend bij 
het thema van de betreffende bijeen-

komst. De plus staat ook voor de oe-
feningen die we samen tijdens de bij-
eenkomsten doen en je meekrijgt 
voor thuis om onder andere te aar-
den. De thema’s die we per keer met 
elkaar delen vormen samen een 
krachtig geheel. De thema’s zijn: Pie-
keren en angst, Spanning in het li-
chaam, Gevoelens en pijn en (inner-
lijke) Balans.

Persoonlijk
In verband met de duur van de indivi-
duele energie sessies en het persoon-
lijk contact houd ik de groepen klein, 
maximaal vier deelnemers.

Aanmelden
De data van deze meditatieplusbij-
eenkomsten zijn: 3 en 17 februari, 3 
en 17 maart. Bij meer dan vier aan-
meldingen start ik een extra groep. 
Het is ook mogelijk je aan te melden 
voor een andere cyclus later in het 
jaar, wanneer deze data niet passen. 
Je kunt je aanmelden via de website 
www.vanstralen.nu. Heb je vragen, 
neem contact op met Peggy van Stra-
len (06-40574871 of info@vanstralen.
nu).

Zelfhulpgroep 
PTSS 
Zelfhulp is een mogelijkheid om met 
lotgenoten in contact te komen. De 
deelnemers komen regelmatig sa-
men zonder tussenkomst van de re-
guliere hulpverlening. In een groep 
kunnen deelnemers hun ervaringen 
delen en elkaar steunen. 

Het heftige trauma dat je als kind 
hebt meegemaakt hoort tot je leven. 
Over veel belevenissen uit je leven 
kun je gemakkelijk met anderen pra-
ten, maar een (vroeg)kinderlijk trau-
ma is niet voor iedereen herkenbaar 
of voor te stellen hoe het voor jou 
moet zijn geweest en wat voor im-
pact het op je leven heeft gehad.

Je verhaal doen bij lotgenoten bete-
kent dat je verhaal wordt begrepen. 
Je zult (h)erkenning, begrip, empa-
thie en steun ervaren. ‘Een half 
woord’ is vaak al voldoende.

Voor wie is de groep?
De zelfhulpgroep PTSS door (vroeg)
kinderlijk trauma is bedoeld voor 
mensen van 50 jaar en ouder die in 
het verleden gediagnosticeerd zijn 
met PTSS door (vroeg)kinderlijk 
trauma. Deze mensen zijn uitbehan-
deld en/of zitten in de laatste fase 
van de behandeling. Het (vroeg)kin-
derlijk trauma kan zijn ontstaan door 
fysiek, seksueel en/of emotioneel 
geweld door één of beide ouders of 
door een ander persoon. De groep 
komt eenmaal in de twee weken sa-
men in Eindhoven.

Aanmelden: 
Voor meer informatie over de groep 
of om je aan te melden kun je con-
tact opnemen via mail/telefoon: 
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 
/040-2118328. 

Een feestelijke start van het kerstdiner

Salade met stoofpeer en geitenkaas
Wat heb je nodig voor 4 personen?
4 stoofpeertjes
2 eetlepels siroop van de stoofperen
280 gram verse geitenkaas
80 gram babysla
4 eetlepels walnoot
Sneetjes brood
1 theelepel balsamico azijn
Honing
Stervormpjes

Hoe maak je het?
Verwarm de oven op 200 graden. 
Druk met een stervorm sterren uit 
het brood en rooster deze even in 
een droge pan of in de oven licht-
bruin. Snijd de geitenkaas voorzich-

tig horizontaal doormidden. Leg ze 
op een bakplaat en druppel er een 
beetje honing over. Zet 5 minuten in 
de oven. Verdeel de sla over 4 bord-
jes.

Snijd de stoofperen in partjes en leg 
in een stervorm op de sla. Leg dan de 
warme plak geitenkaas er op en steek 
de broodsterren er in. Kruimel wat 
walnoot er over. 

Meng de balsamicoazijn met de si-
roop van de stoofperen en bespren-
kel de salade hier mee. Serveer lauw-
warm.
Bron: Leukerecepten.nl

Vluchten naar Nuenen niet, 
smikkelen en smullen wel
Wij zijn de beroemdste kleuters van ons land. En zeker de allerberoemdste 
kleuters van Nuenen. Dicht bij huis hebben wij het altijd prima naar onze zin. 
Even voorstellen, wij zijn Jip en Janneke en wonen hier in het dorp van Vincent 
van Gogh. Fijn dat wij wel in jullie gemeente mogen komen wonen. Vluchtelin-
gen zijn hier niet welkom. Daar schrikken wij van. Jullie burgemeester Maarten 
zei volmondig JA.  
Maarten zei dus JA toen hem gevraagd werd om mee te werken aan huisves-
ting van vluchtelingen op het prachtige landgoed Gulbergen. Wij mogen 
Maarten zeggen, want hij is ook onze burgemeester. Hij noemt ons ook bij 
naam: Jip en Janneke. 
Wij vinden het keileuk hier in onze nieuwe woongemeente. Schaatsen in het 
Park, een frietje prikken bij het Heuvelplein in Gerwen. Lekkere oliebollen 
smikkelen en smullen bij de Nuenense kraam. Die staat vlakbij het Japanse res-
taurant. Een Japanner in Nuenen, dat was geen echte kok. Geen wonder dat 
het Japans eethuisje gesloten is. 
Gulbergen, daar zijn echte bergen. Wij kwamen daar Coen tegen. Jaja, die 
sportieve Coen van Bergen. Hij heet echt zo. Coen beklimt op zijn fietsje met 
gemak het hoogste punt van Brabant. Zestig meter boven Nieuwe Amster-
dams Peil. Door onze Nuenense wielervriendjes ook wel NAP genoemd. Jip 
noemt dat Nieuw Ajax, maar dat vindt Janneke niet fijn. Nul twintig mag hij wel 
roepen. 
Waarom vluchtelingen niet op Gulbergen mogen komen wonen is ons een 
raadsel. Een partijtje, Voor Vrijheid en Democratie noemen zij zich, riep op om 
NEEN te zeggen tegen huisvesting van vluchtelingen op Gulbergen. Vluchte-
lingen zouden de groene Gulbergen te veel verstoren. En die Gulbergen Golf 
dan, dat is pas verstorend voor de vogeltjes en de diertjes. Jip en Janneke we-
ten niet wat te doen. 
Dan maar terug naar de lekkere oliebollen. Wat zullen we eten? Jip en Janneke 
staan in de rij bij de oliebollen, krentenbollen, puddingbroodjes en allerlei 
kleurrijke versnaperingen. Veel kinderen mogen kiezen wat ze willen eten. De 
oliebollenbakker zingt: “Al die het weten, komen hier oliebollen eten!” Jip en 
Janneke ook. De vluchtelingenkinderen niet en dat is niet eerlijk…

  

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografie: Ceez

Cees

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit heb-
ben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite (hand-
werken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar meer over 
te weten. Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan 
komen wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te 
horen. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s
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Tijn geboren
Op 27 november is onze zoon Tijn ge-
boren. Het geboortekaartje staat in 
de voortuin van Goudhoeksland 14 in 
Gerwen. Daar wonen de gelukkige 
ouders Ilse en Mike Snoeijen en trotse 
grote zus Kaat.

Kinder Kerstviering in  
Lambertuskerk Nederwetten
Op kerstavond, 24 december zullen de kinderen van de St. Jozefschool het 
Kerstverhaal gaan spelen in de H. Lambertus kerk in Nederwetten. Aanvang 
19.00 uur. Voorganger is Pastor Peters en het zangduo Christel en Catharien zal 
met mooie liedjes dit kerstverhaal samen met de kinderen gestalte geven. 
Evenals vorige jaren verwachten we niet alleen de kinderen, maar ook de ou-
ders, opa’s en oma’s, ooms en tantes zijn van harte welkom. De kerk gaat open 
0m 18.30 uur

Topdrukte tijdens kerstmarkt 
bij het hobbycentrum
Afgelopen zaterdag was er op sommige momenten bijna geen doorko-
men aan op Park 63b. De kerstmarkt van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats trok daar ook dit keer honderden bezoekers. Bijna iedereen ging 
met iets moois naar huis. De grote drukte mag worden gezien als een blijk 
van waardering voor de leden die maandenlang hard hebben gewerkt om 
een prachtig aanbod producten voor deze kerstmarkt te vervaardigen. 

Opnieuw lieten de vele bezoekers 
zien hoezeer ons Nuenense hobby-
centrum op handen wordt gedragen. 
De organisatie kijkt dan ook met een 
buitengewoon goed gevoel terug op 
het evenement. Bijna lege tafels en 
pannen waar op het eind van de mid-
dag geen druppel wafelbeslag meer 
in zat, waren het bewijs van een méér 
dan geslaagde dag.

Zoals bekend gaat de opbrengst van 
de kerstmarkt volledig naar de af-
bouw van de nieuwe houtwerkplaats 
en de herinrichting van het huidige 
gebouw.

Langs deze weg bedankt het bestuur 
van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats iedereen die op enigerlei ma-
nier zijn of haar steentje heeft bijge-
dragen aan dit evenement. U heeft 
ons fantastisch geholpen, fijne feest-
dagen!
Voor meer informatie over lidmaat-
schap en donaties: www.dorpswerk-
plaatsnuenen.nl

Morris en Floor zijn jeugdhoogheden 
Dwèrsklippels 2023
Een paar weken na hun Dwèrsdebuut hebben Jeugdprins Morris en 
Jeugdprinses Floor nog steeds een grote glimlach op hun gezicht. Ze 
waren zo blij dat ze eindelijk mochten laten weten dat zij de nieuwe 
jeugdkartrekkers van de Dwèrsklippels zijn. Het tweetal heeft dan 
ook enorm veel zin in carnaval 2023. Hun motto is niet voor niets: ‘Als 
we gaan, dan gaan we met zijn allen.’

Prins Morris
De 12-jarige Prins Morris is ‘er een van Kuijten’ en woont in Nuenen zelfs ín 
het Park. Dus als er iets leuks te doen is in ons dorp, dan is hij er altijd bij. 
Hij is inmiddels 12 jaar en viert al van kleins af aan carnaval met zijn hele 
familie: “Ik vind het echt zo gaaf dat ik dit jaar de Jeugdprins van de Dwèrs-
klippels mag zijn. Ik heb veel zin in carnaval.”

Prinses Floor
Ook Prinses Floor is 12 en zit inmiddels in de brugklas van het Eckartcolle-
ge. Toen zij en Morris eigenlijk samen het jeugdspan zouden zijn, zaten ze 
nog in groep 8. Floor is met carnaval grootgebracht, dat zit echt in haar 
genen: “Ik vind het dan ook supergaaf dat ik met Morris de kar mag trek-
ken tijdens carnaval 2023. Het was het wachten zeker waard!

Muziekartiest Hein Augustijn 
treedt op in De Stam in Gerwen
Zondag 15 januari op het podium in café De Stam in Gerwen: Hein Augus-
tijn, een muzikant en liedjesschrijver uit onze provincie. Hij wordt bege-
leid door percussionist Roeland Uijtdewilligen op cajon en bassist Robert 
Driessen op gitaar. Gitarist Erik Verhoef uit Gerwen treedt tijdens dit con-
cert als gastmuzikant op. 

Geboren en getogen in het Brabant-
se Biest-Houtakker en na de wereld 
verkend te hebben weer terug in het 
Brabantse land. Hij zingt gewoon in 
zijn eigen Brabants. “Ik groeide op in 
Brabant, tussen grammofoonplaten 
van Dommelvolk, de Veulpoepers en 
Gerard van Maasakkers. Ik ben be-
smet met het Brabant-virus en sinds 
een paar jaar timmer ik ook alleen 
aan de weg”, zegt muziekartiest Hein 
Augustijn. Hij treedt solo op en ook 
samen met begeleidende muzikan-
ten in diverse formaties als duo, trio, 
kwartet enz. Zondag 15 januari soms 
met wel drie begeleidende muzikan-
ten.      

Ailig & May
De nieuwe serie ‘Gerwen verrast 
met…’ in De Stam in Gerwen is deze 
maand gestart met een optreden van 
Ailig & May. De Nuenense zangeres 

Marielle Lunenburg (May) vormde 
een uniek duo met straatmuzikant 
Ailig uit Leiden. Een duo geboren uit 
twee werelden. Ailig Macleod More-
no putte duidelijk uit zijn jarenlange 
ervaring als straatmuzikant en de 
Nuenense May voegde met haar eer-
lijkheid en kwetsbaarheid een eigen-
zinnige sfeer toe aan dit lunchcon-
cert. Het zijn opkomende talenten 
die nog meer van zich zullen laten 
horen.

Spannend en sfeervol
De serie biedt een gevarieerd pro-
gramma van nog vier lunchconcer-
ten met keuze uit muziek mét of zon-
der lunch. De (lunch)concertserie is 
een activiteit van de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen (WLG). Voor de 
concerten worden musici in het gen-
re ‘lichte muziek’ uitgenodigd. Bezoe-
kers kunnen genieten van een span-

nend en sfeervol concert, met of zon-
der lunch.    

Programma
Het programma van ‘Gerwen verrast 
met…’ ziet er de komende maanden 
zo uit.  
Zondag 15 januari: Hein Augustijn  
en begeleiding;  Zondag 5 februari:  
Tip Jar (Nuenen);  Zondag 5 maart:  
Accordeon Ensemble ARTE; Zondag 
2 april:  Trio Sabana.

Kaarten bestellen
De concerten beginnen zondags om 
11.30 uur, vanaf 11.00 uur worden 
bezoekers welkom geheten in café 
De Stam, Gerwenseweg 38 in Ger-
wen. Voor reserveren van kaarten: 06 
41102625 of gerwenverrast.wlg@
gmail.com. Voor lunch in De Stam, 
bel Bas 06 53965925.

Cultuurfonds Noord-Brabant inves-
teert € 60.000,- in creatieve makers
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant opent een speciale re-
geling voor nieuwe makers. De Nieuwe Makers regeling heeft tot doel 
creatieve professionals ruimte, tijd en vertrouwen te bieden om een aan-
eengesloten periode volledig te kunnen focussen op een artistiek pro-
ces. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen van 1 januari tot en 
met 15 februari 2023 worden ingediend. 

Makers uit alle kunstdisciplines kun-
nen een aanvraag doen voor het 
aangaan van een artistiek project, 
experiment en/of maakproces. Te 
denken valt aan tijd voor idee- of 
tekstontwikkeling, het maken van 
nieuw werk, maar ook aan een pu-
bliekspresentatie, uitwisseling of het 
aangaan van een samenwerkings-
traject. “Met deze laagdrempelige 
regeling bieden we startende, crea-
tieve professionals ook zonder 
rechtsvorm (zoals een vereniging of 
stichting) via een financiële bijdrage 
de mogelijkheid om tijd ‘te kopen’ en 
te doen waar ze goed in zijn; onder-
scheidend werk maken, compone-
ren of schrijven bijvoorbeeld. En dat 
is hard nodig, in een tijd dat podia en 
presentatieplekken bomvol zitten 
en financiële armslag missen om te 
kiezen voor meer risicovolle pro-
grammering van onbekend talent”, 
aldus Jan Speelman van Cultuur-
fonds Noord-Brabant.

Criteria
Aanvragers wonen en werken in 

Noord-Brabant, mogen maximaal vijf 
jaar geleden zijn afgestudeerd aan 
een kunstopleiding (mbo/hbo) of zijn 
in het geval van autodidacten maxi-
maal vijf jaar werkzaam als kunstpro-
fessional. Een andere voorwaarde is 
dat de aanvragers geen financiële bij-
drage ontvangen vanuit een van de 
Brabantse talenthubs. 
Voor de openstelling in 2023 is één 
wildcard beschikbaar voor een uit-
zonderlijke maker uit Brabant die niet 
aan de criteria voldoet, maar het be-
stuur weet te overtuigen met een bij-
zonder artistiek project of proces. Ga 
voor meer informatie over de criteria 
en procedure naar  https://www.cul-
tuurfonds.nl/makersregeling-cul-
tuurfonds-noord-brabant.

Speeddaten
Makers kunnen hun idee pitchen 
via  www.cultuurfonds.nl/provincia-
le-afdelingen/noord-brabant. Uit de 
inzendingen wordt een selectie ge-
maakt op basis van artistieke kwali-
teit voor de speeddates in maart, 
waarbij aanvragers hun ideeën ver-
der toelichten. Dezelfde week krijgen 
de makers te horen of hun plannen 
worden ondersteund. Per aanvraag 
wordt maximaal € 4.000,- toegekend. 
www.cultuurfonds.nl
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Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van het tennispaviljoen op  
 sportpark de Lissevoort 
Elke maandag:  13.30-15.30 uur  WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen
 13.30 tot 15.30 uur Elke eerste maandag van de maand: een creatieve   
 inloop WLG, D’n Heuvel, Gerwen 
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout
Elke 3e donderdag:  13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, 
 Nuenen
Elke zaterdag:  (behalve 24 en 31 december) 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur
 Nuenen, Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl.

ZATERDAG 17 DECEMBER T/M ZONDAG 1 JANUARI 
17.00-22.00 uur Dwerse Winterlichtjesroute

ZATERDAG 17 DECEMBER t/m ZONDAG 8 JANUARI 
 Dwèrs op het ijs, schaatsbaan in het Park Nuenen
 Vrijdagavond: DJ De Oorzaak
 Zaterdagmiddag: The Christmas Singers
 Maandag (tweede Kerstdag): DJ de Oorzaak
 Dinsdag de 27ste: Keesavond
 Let op: op eerste Kerstdag zijn we gesloten!

WOENSDAG 21 DECEMBER
13.30-16.00 uur  Repair Café Laarbeek, Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 

DONDERDAG 22 DECEMBER
09.30-11.30 uur  Online Cursussen – Veiligheid & Onderhoud, SeniorWeb.
 Hoe kun je gratis meedoen? Computercafé Nuenen – Bibliotheek Nuenen

VRIJDAG 23 DECEMBER
20.00 uur  Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten
20.00 uur Rikavond bij de RKSV Nuenen

ZONDAG 25 DECEMBER
14.00-15.30 uur Kindje wiegen, Clemenskerk, Nuenen

MAANDAG 26 DECEMBER
10.30 uur Kerstloop, Piet Renders Paviljoen, Nederwetten
14.00-15.30 uur Kindje wiegen, Clemenskerk, Nuenen
14.00-16.00 uur Kerstmuziek, Van Gogh Kerkje, Nuenen

WOENSDAG 28 DECEMBER
14.00-15.30 uur Kindje wiegen, Clemenskerk, Nuenen
14.30-16.30 uur  Muzikale middag in de Koppelaar te Nederwetten

VRIJDAG 30 DECEMBER 
19.00-20.30 uur Discozwemmen Feel Fit Center Nuenen
 
MAANDAG 2 JANUARI
13.30-17.30 uur  Nieuwjaarsreceptie WLG, De Heuvel, Gerwen 

VRIJDAG 6 JANUARI
20.00 uur   Rikken, Piet Renderspaviljoen, Nederwetten

ZATERDAG 7 JANUARI
17.00 uur   Nieuwjaarsreceptie RKGSV Gerwen
21.00 uur  Nünentaler Schürzenjäger. Café Schafrath, Nuenen

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

De eetkamer Gerwen
 
Op dinsdag 6 december hebben we met de Eetkamer in Gerwen genoten 
van een feestelijke december maaltijd. Ook de Sint had nog voor iedereen 
iets lekker gebracht. Het jaar was gestart met een lockdown periode maar 
gelukkig was er daarna elke maand weer de mogelijkheid om samen te 
eten. Vanaf november 2008 wordt deze maaltijd elke eerste dinsdag van 
de maand verzorgd en vers gekookt.

Om 12.00 uur komen de gasten, 
meestal een groep van 20 personen. 
Men eet samen maar vooral is het 
een gezellige bijeenkomst, even 
buurten en elkaar ontmoeten. Het 
komende jaar vieren we het 15de  
jaar van onze Eetkamer.
Iedereen die alleenstaand is, boven 
de 65 jaar en wonend in Gerwen, is 
van harte welkom. Bijdrage voor een 

drie gangen menu plus koffie is € 5,-.
Aanmelden bij Ans Engelen 040-
2837726.

De eerstvolgende maaltijd zal geser-
veerd worden op dinsdag 3 januari 
a.s. in ‘D’n Heuvel’.
Wij wensen allen van harte fijne feest-
dagen en een liefdevol en gezond 
nieuwjaar.

De vierde generatie
Op 19 oktober is Evi Verhagen geboren, dochter van Eline Beniers, kleindoch-
ter van Annette Beniers-Aarts en achterkleinkind van Marietje Aarts-Ketelaars. 
De hele familie is o zo trots om dit prachtige kindje (4e generatie) te mogen 
verwelkomen. Iedereen mag het weten.

Dorpsraad Lieshout zoekt  
ervaren naaister voor Repair Café 
Iets defect? Het Repair Café Lieshout is dé plaats om iets dat defect is een 
tweede leven te geven. De monteurs van het Repair Café Lieshout zien ie-
der defect apparaat als uitdaging om ‘hem weer aan de gang te krijgen’. 
Vanwege het stoppen van één van de monteurs is de groep op zoek naar 
een ervaren naaister: ook stoffen verdienen immers een tweede kans.

Tweede kans
Kleding, (kleine) houten meubelstuk-
ken, fietsen, klein huishoudelijk elek-
trische apparatuur en vele andere za-
ken kunnen in het Repair Café alle-
maal een tweede kans krijgen. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed en servies kunnen al-
lemaal onderzocht worden en vaak 
ook hersteld worden. Dus, ‘alles wat 
niet meer werkt’, is welkom en maakt 
kans op een geslaagde reparatie. De 
vaklui in het Repair Café weten im-
mers (bijna) altijd raad. Ter plekke be-
schikken zij volop over gereedschap-
pen en hulpmaterialen om het zo di-
rect te herstellen. Het Lieshoutse Re-
pair Café is maandelijks geopend, 

steeds op de derde woensdag van de 
maand.

Samen repareren
Door het repareren te promoten wil 
de Dorpsraad Lieshout iets bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg: 
in Nederland wordt immers héél veel 
weggegooid. Blijkbaar zit repareren 
bij veel mensen niet meer in het sys-
teem. Met het Repair Café is daar ver-
andering in gebracht. Het Repair Café 
is er dan ook voor alle inwoners van 
Lieshout (en omgeving). Het dient 
uiteindelijk óók om bewoners eens 
op een andere manier met elkaar in 
contact te brengen. De mensen kun-
nen zo ontdekken dat er heel veel 

Het Repair Café is inmiddels al een echt begrip in Lieshout

Kat vermist
Vermist in omgeving Lieshout sinds 
16 december: onze donkergrijze (cy-
pers) gecastreerde kater. Mogelijk op 
weg terug naar Nuenen! Hij heeft 
zwarte vlekken en strepen en een 
scheurtje in zijn oor. Roepnaam is 
Apie…schuchter en erg bang voor 
vuurwerk! Heeft u hem gezien bel 
dan 06-23403086.

kennis en praktische vaardigheden in 
de buurt aanwezig zijn. Samen repa-
reren kan immers ook leiden tot hele 
leuke contacten in de buurt. Maar 
bovenal willen ze met het Repair Café 
laten zien dat repareren leuk is en 
vaak heel makkelijk.

Vacature
Met negen ‘vaklui en monteurs’ is het 
team van het Repair Café goed bezet. 
Toch ontbreekt er nog een taak: een 
naaister. Giel Reijnders -die het Re-
pair Café coördineert- geeft dan ook 

aan dat ze “een ervaren naaister zoe-
ken die het leuk vindt kapotte textiel 
te herstellen en óók nog eens in is 
voor een gezellig praatje”. Dorpsraad 
Lieshout ondersteunt al jaren het Re-
pair Café en wil dan ook graag deze 
vacature onder de aandacht bren-
gen. 
Hebt u interesse? Neem dan contact 
op met Giel Reijnders via 06-
58842046 of giel.r@live.nl of leg con-
tact met de Dorpsraad via info@
dorpsraad-lieshout.nl: zij helpen u 
graag verder.

Kerstgedachte 
2022
Winterkou, vreugde en muziek
zijn de goede metgezellen
voor een ontluikend nieuw jaar

Dat iedereen de toetsen raakt
het ritme van het eigen leven
spel en plezier gaan mee bewegen
al is er nog geen wereldvrede
zorg dat je zelf de rust bewaakt

Annemieke Soethout

Geen verbod meer 
op water onttrekken 
uit beken en sloten
Vanaf 12 december geldt er geen 
verbod meer om water te onttrek-
ken uit beken en sloten in het ge-
bied van Waterschap De Dommel. 
Het onttrekkingsverbod dat nog 
gold voor het gebied rond de be-
ken Beerze en Reusel en Park Meer-
land is opgeheven. Begin oktober 
was het nodig dit verbod hier te 
verlengen door de droogte. De 
verlenging was uiteindelijk ruim 
twee maanden nodig.
 
Dagelijks Bestuurslid Martijn Tholen: 
“Dat we de laatste onttrekkingsver-
boden nu pas kunnen intrekken, 
geeft aan hoe droog het jaar 2022 is. 
Het Dommelgebied heeft lang last 
van de droogte van dit jaar. Dat komt 
door de vroege voorjaarsdroogte, 
een warme en droge zomer én een 
lange nazomer. De behoefte om wa-
ter op te pompen uit beken en sloten 
in deze periode is klein. En dat komt 
goed uit. Het is nog steeds heel be-
langrijk dat we met elkaar water blij-
ven vasthouden. Elke druppel telt, 
ook buiten het droogteseizoen.”
 
De opheffing van het verbod geldt 
voor het hele gebied van De Dom-
mel, met uitzondering van de inlaat-
gebieden Olen en Sonse Heide (Son-
niuswijk). Daar geldt een permanent 
onttrekkingsverbod.
  
Meer informatie
Voor meer informatie over onttrek-
kingsverboden en een actuele kaart 
kijk op  www.dommel.nl/onttrek-
kingsverbod. Ook de app Perceelwij-
zer biedt deze informatie.
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Herenteam BC Lieshout 
blijft koploper achtervolgen
Het herenteam van Badminton Club Lieshout heeft in de derde afdeling 
van de ‘Mannen-2-klasse’ (waar gespeeld wordt met een veren shuttle) 
een overwinning en een gelijkspel behaald. Doordat koploper BC Shot 
ook heel wat punten haalde blijft het gat ongeveer even groot tussen de 
Lieshoutse heren en de koploper. Het lijkt er op dat de onderlinge wed-
strijd, die begin 2023 gespeeld zal gaan worden tussen deze beide teams 
de definitieve beslissing zal gaan brengen in deze klasse.

Spannende 7e rikavond bij de 
RKSV Nuenen
Na een vrije vrijdag vorige week in verband met de spannende maar te-
leurstellende wedstrijd van Oranje werd er weer gerikt in de kantine aan 
de Pastoorsmast. Dit keer was het verschil tussen de nummer één en de 
nummer tien maar negenentwintig punten. Nog nooit waren de verschil-
len zo klein dit kaartseizoen. De uiteindelijke winnaar was onze groot-
meester Antoon Hurkmans met 88 punten. De winnaar van de vorige 
keer, Bernard de Louw zat met 82 punten op de hielen.

Gerwen wint derby in Lieshout
Door Cees van Keulen

Met een prachtige lob vanuit de middencirkel scoort Romano ter Linden 
de openingstreffer in Lieshout tegen ELI: 0-1! In de voorbeschouwing 
vroeg het Lieshoutse ELI zich het volgende af: “Kan ELI deze derby win-
nen?” Daan van Erp gaf het antwoord met twee treffers: 0-3.

De ruststand was nul – nul. De speler 
in het standaardteam van RKGSV met 
rugnummer 14 voorspelde het tij-
dens de rust op weg naar kleedlo-
kaal/kantine al: “Wij gaan winnen!” 
Johan Cruyff droeg destijds ook num-
mer veertien op zijn shirt en Johan 
heeft altijd gelijk. Gijs nu dus ook. De 
nummer 14 van RKGSV is Gijs Vor-
stenbosch. Hij speelde een wereld-
partij, eerst als linkerverdediger en 
later als linksbuiten. Hij speelde als 
een prins de ELI-rechtsbuiten volle-
dig uit de wedstrijd en droeg ook 
aanvallend zijn steentje bij. De elf van 
Gerwen toonden meer passie en in-
zet dan de zwak spelende Lieshoutse 
formatie. Nog een paar namen van 
de Gerwense bezoekers die ge-
noemd dienen te worden: Mike en 
Tom van den Berk. De Gerwense kee-
per stond zijn mannetje en ook de in-
vallers verdedigden de voorsprong 
met verve.
Voorzitter Peer Kamsma straalde van 

geluk en hij feliciteerde zijn mannen 
bij het verlaten van het hoofdveld. 

Scheids: streng doch rechtvaardig 
Scheidsrechter Theo Straatman uit 
Uden floot streng doch rechtvaardig. 
Soms dreigde het uit de hand te lo-
pen. Theo Straatman was heer en 
meester van begin tot einde van de 
derby ELI - RKGSV.

Zeventien punten voor ELI en RKGSV
ELI was een maandje geleden nog 
trotse koploper in de vierde klasse G 
van Zuid 2. In de afgelopen vier wed-
strijden heeft ELI welgeteld één punt-
je behaald. RKGSV won meer dan ver-
diend en staat nu op gelijke voet met 
ELI: met zeventien punten in het lin-
ker rijtje. Gerwen 1 speelt nog veer-
tien wedstrijden in dit jubileumsei-
zoen 2022/2023. Wie weet, nu in de 
bovenste regionen, op naar de top, 
en op naar de viering van het 75-jarig 
bestaan!    
 

Links:  Antoon Hurkmans, winnaar, 
rechts: Ludo van de Berg, organisatie

Voor de volledigheid hierbij de top 
10 van de avond :
Antoon Hurkmans  88 punten
Bernard de Louw  82 punten
Riny Scheepers  81 punten
Hub Marquenie  80 punten
Wil Marquenie  79 punten
Ben de Louw 65 punten
Rinus van Hoof  63 punten
Frits Rooijakkers 60 punten
Ted Warmerdam  60 punten
Gerrit van Oorsouw  59 punten

Komende vrijdag is de volgende rik-
avond. We starten elke vrijdag om 
20.00 uur en iedereen die een beetje 
kan rikken is welkom. Tot vrijdag 23 
december tijdens onze kersteditie!
SupportersClub RKSV Nuenen.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels speelt dit seizoen mee in de bovenste regionen van de 
mannen-2 klasse

ESBV Panache-H2 – BCL-H1/Bouw-
Center Swinkels: 1-7
Anders dan de uitslag doet vermoe-
den was er toch wel spanning tijdens 
de wedstrijd tussen de Lieshoutse 
heren en de Eindhovense studenten. 
In vier partijen moest er zelfs een der-
de set worden toegevoegd om een 
winnaar aan te kunnen wijzen. Ruud 
van Vijfeijken won als eerste heer in 
drie sets van Wei Liu. Bert Manders 
won als vierde heer ook in drie sets 
van Bart Schapendonk en Laurence 
Roijackers verloor in drie sets, als 
tweede heer, van Jianhong Wang. Al-
leen Wouter van Vijfeijken klaarde 
zijn singlepartij in twee sets: hij won 
van Aardersh Kalyanasundaram. Je-
roen van der Heiden en Wouter van 
Vijfeijken wonnen hun dubbelpartij 
ook nog in drie sets: de andere drie 
dubbelpartijen werden in twee sets 
gewonnen waardoor uiteindelijk 7 
punten meegenomen konden wor-
den.

BCL-H1/BouwCenter Swinkels – BC 
Geldrop-H1: 4-4
De Lieshoutse heren wisten vooraf 
dat de wedstrijd tegen de Geldropse 

heren een zware partij zou worden. 
De uitwedstrijd tegen deze tegen-
stander was eerder dit seizoen dan 
wel met 2-6 gewonnen, maar de 
sterkte van de tegenstander was 
toen ook al duidelijk. En, zonder de 
geblesseerde Christian Klumpers 
moest ook nog eens in de opstelling 
geschoven worden. De wedstrijd be-
gon met twee pech-uitslagen. De 
eerste twee dubbelpartijen werden 
immers allebei verloren met 19-21 in 
de derde set: dat zat dus héél dicht bij 
elkaar. In de singlepartijen ging het 
duidelijk beter. Wouter van Vijfeijken, 
Bert Manders én Laurence Roijackers 
haalden hun singlepartij binnen en 
Ruud van Vijfeijken, die gewoon zijn 
dag niet had, verloor. Vóór de laatste 
twee partijen stond het dus 3-3. 

De laatste twee dubbelpartijen wer-
den daarna eerlijk verdeeld. Bert 
Manders en Jeroen van der Heiden 
verloren met 12-21 en 11-21 en Wou-
ter van Vijfeijken en Laurence Roijac-
kers wonnen met 21-8 en 21-14 waar-
door de punten uiteindelijk eerlijk 
gedeeld werden. www.badminton-
clublieshout.nl

Kerstloop; plezier voor iedereen! 
Op tweede kerstdag zal RKVV Nederwetten weer haar traditionele kerst-
loop organiseren. Lekker even naar buiten, lekker even uitbuiken! 
 
Jong en oud krijgen de kans om op 
goed toegankelijke wegen een kijkje 
te nemen in en rondom Nederwet-
ten. Daarbij zullen een aantal op-
drachten gegeven worden die een 
aanspraak maken op uw oplettend-
heid en creativiteit. De winnaars wor-
den beloond met een prijs. Kinderen 
hebben altijd prijs! Het lopen duurt 
een uurtje of twee en naderhand is er 

soep gezelligheid in de kantine. Deel-
name is gratis en voor iedereen.
 
Wij wensen iedereen een prachtige 
kerst, graag tot ziens op tweede 
kerstdag. 
Datum: 26 december 
Tijd: Starten tussen 10.30 en 11.30 
uur 
Plaats: Piet Renders Paviljoen 
 

Bridgecursus 
beginners
Bridge is een boeiend spel en een 
gezellige tijdpassering. Bovendien 
is het een hele goede investering 
in ’de oude dag’. Je blijft je hersens 
trainen en je ontmoet mensen die 
nieuwe vrienden kunnen worden.

Veel mensen in Nuenen spelen weke-
lijks, of vaker, bridge. Sommigen 
doen dat gezellig thuis en anderen 
spelen in clubverband. Kun je nog 
niet bridgen of wil je de draad weer 
oppakken, dan is het nu tijd om een 
bridgecursus te volgen.

Vanaf woensdagavond 18 januari 
wordt er weer een beginnerscursus 
gegeven in Nuenen. Ik geef les met 
behulp van de nieuwste cursusboe-
ken van de bridgebond. Methode 
‘vijfkaart hoog’. Graag stuur ik een fol-
der toe, waarin alle details vermeld 
staan. 
Noortje van den Broek, 06 19419324, 
noortje@messagedesign.nl.

Julie van Nispen en Arlyn 
Schouten imponeren op NJK
Afgelopen weekend vonden de Nederlandse Junioren Kampioenschap-
pen plaats in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. 
Aan dit toernooi, wat door Z&PV Nuenen in samenwerking met de KNZB 
werd georganiseerd, deden namens de club uit Nuenen twee meiden 
mee, Julie van Nispen en Arlyn Schouten.

Voor Julie was het een druk weekend, 
want zij mocht maar liefst op zeven 
afstanden starten. Op vrijdagmiddag 
kon ze direct aan de bak, want toen 
zwom ze de 400m wisselslag met di-
rect haar eerste persoonlijke record 
als resultaat. Met 5.27.91 haalde ze 
ruim 2 seconden van haar vorige PR 
af.
Op zaterdagochtend vervolgde ze 
met haar favoriete 400m vrijeslag, 
waarop ze op jacht was naar het club-
record van oud-Olympiër Carla 
Geurts uit 1985. Na een nagenoeg 
perfecte race dook ze daar met 
4.40.38 bijna een seconde onder en 
eindigde ze op de 7e plaats van Ne-
derland.
In de middag zette ze op de 200m 
vrijeslag haar 2e tijd ooit neer. Dit 

bleek de enige afstand te zijn waarop 
ze zich niet wist te verbeteren, want 
op zondag waren er nieuwe toptij-
den op de 100m rugslag, 200m wis-
selslag en de 100 en 50m vrijeslag
Op die laatste afstand mocht ook 
haar clubgenote Arlyn Schouten 
zwemmen. Arlyn is een jaar jonger 
dan Julie, maar wist toch aan de li-
miet te voldoen voor een jaar ouder. 
Met 29.54 wist ze naar een 43e plaats 
te zwemmen, de 28.52 van Julie was 
genoeg voor een 17e plaats in de 
einduitslag.
Voor beide dames dus een mooi 
weekend, vanaf komende vrijdag 
zwemmen de senioren hun NK korte-
baan in Den Haag met voor Z&PV 
Nuenen maar liefst twaalf deelne-
mers.

Kerst met Jongeren-
koor Jocanto
Jongerenkoor Jocanto viert kerst in 
Liefde! Op zaterdag 24 december om 
20.30 uur in de St. Clemenskerk in 
Gerwen en om 23.30 uur in de H. Cle-
menskerk in Nuenen luiden wij graag 
met u de kerst in. Wij ontvangen u in 
liefde, u ook?

Nieuwjaarsreceptie 
en toernooi bij 
RKGSV Gerwen
Op zaterdag 7 januari vindt voor 
de leden het jaarlijkse nieuwjaars-
toernooi plaats. Alle seniorenle-
den kunnen hieraan meedoen. In-
schrijven kan bij de leider van je 
elftal.

Aansluitend zal de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van RKGSV plaats vin-
den. Tijdens deze gezellige receptie is 
iedereen welkom, zowel leden als 
niet leden. De receptie begint om 
17.00 uur en wordt gehouden in de 
kantine. Rond 18.00 uur zal de voor-
zitter het woord nemen. Aansluitend 
zal de sportmens van het jaar bekend 
gemaakt worden.
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Dwèrs op het ijs: drie weken lang  
schaatsen in het park!
We zijn los! En hoe: honderden en honderden kinderen hebben hun eerste 
schaatsmeters al gemaakt op de schaatsbaan van Dwèrs op het ijs. Drie weken 
lang kan er geschaatst worden in het Park. En in het Wintercafé staat bol van de 
gezelligheid en activiteiten.

Foto’s: Frank van Welie en Cees van Keulen, 
Amy Harper

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

LINDEBLAADJES
VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

040 - 209 72 41

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 51

Oplossingen wk 50

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

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

Kruiswoord

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

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 3
9 7 2 8

8 9
4 7 3

9 7 3 1 4 6
5 3 9

1 6
1 5 3 9

5 3

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

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

T A B A K S B L A D A D E N T

U R A A N W S O A F I U H C S

T C F L E D I G N E T R T N O

A A I G I D C N H U S O E A O

V D U D E U E G T G S T C C T

E E F D R U I P N E U S T H T

T J R V B T G A I O T M Y T T

S K E B T L Z R F K S E L I F

E R D A L R R L E G O V D A W

V U N Z E O A V D E A L E R G

D J I E L R E M M U N D I L R

N A K N O R T M O P P E R E N

A L A M S B T N E T E P M O C

H A A L G L A D A N E T S E W

D G I E T M E T A A L E S E G

S TA D S D E E L R A A D

Horizontaal: 
1 godendrank 6 Europese vrouw 12 pl. in Gelderland 13 teken 15 Italiaanse wijn 18 opmerkelijk 
20 tevens 21 soort schep 23 boerenbezit 24 melkklier 26 moeder-overste 28 veldvrucht 29 hevige 
woede 31 slagwapen 33 tactloos 34 stuk doek 36 stevig 38 eten bereiden 41 internetgesprek 
43 duivel 45 avondjurk 47 aanmoediging 49 telwoord 51 bejaard 52 vitrine 55 hypothese 58 pril 
59 regenboogvlies 60 tempel 61 lastig vallen.

Verticaal: 
2 label 3 Amerikaanse inlichtingendienst 4 kampeerverblijf 5 lage vrouwenstem 7 Amerika (afk.) 
8 Europese taal 9 kloppend geluid 10 vogelbek 11 padvinder 14 kortschrift 16 populaire groet 
17 standaardboeknummer 18 graansoort 19 ontkenning 22 per dag 25 machinemens 26 dierentuin 
in Amsterdam 27 deftige kamer 28 scherpe specerij 30 wilde haver 32 bajes 35 doordringend van 
toon 36 peervormige vrucht 37 geschenk 38 boekomslag 39 Europese vrouw 40 gevoelig 
42 armoedige woning 44 eb en vloed 46 regenvlaag 48 vaartuig 50 wreed heerser 53 zwaar en 
traag 54 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 56 populair nummer 57 nageslacht.

AR IDE
BLIKKEN
BOEKEN
BROED
BUIEN
CAMEE
CONSOLE
DERDEHANDS
DIAGRAMMEN
DOORKOMEN
DRENZEN
EENVOUD
GEDRAG
GESTE
HANGSEL
INDIGO
INLEVEN
KERKS
KIEZEL
KNARREN
KNEVELS
KOOLSLA
KRUIPER
LEKBAK
LIANEN
LIEFST
L INKEN
LOFDICHTER
LOKAAS
MAILBOOT
MEANDEREN
NAALDBOS
NIPPEL
OUDERS
PERZIK
PROGNOSE
SLOEP
SMALEN
STUURKOLOM
TOPJE
TUSSEN
VERLIESWinnaar: week 49, Mevr. M. Wilbers, Nuenen

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
NIEUW EXTRA: texen ap-
partement/woonhuis voor 
senioren. Afvoeren vloerbe-
dekking. Tel: 06-28832682
www.ando-verhuisservice.nl

PEDICURE  ALTA  GRACE
wenst u hele fi jne feestdagen 
en een gezond 2023 toe,
tot volgend jaar! Tel: 06-
50571183.

RIJBEWIJSKEURING
aan huis, snel geregeld! 
Tel. 040-2834241.

Renovatie • Nieuwbouw • Hardglas

( 040 - 2835619 / 06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl • www.glascentrale-isorama.nl

HULP BIJ STUDIE 040
Huiswerk- en studieplanning 
en examentraining! e 40/ses-
sie. Bel Paul: 06 83 35 68 98

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) computer en aan-
koop advies en of levering. 
Tel. 06-23854915.

TE KOOP:  Winterwielen 
lichtmetaal VOLVO XC90 
2006. 235/65/17 Vredestein
Wintrac Extreme. Auto-
bedrijf Joop v.d. Heuvel
040 - 283 24 47

Bij de opening van de schaatsbaan, afge-
lopen zaterdag, schoof wethouder San-
dor Lowik een fluitketel in de cirkel, waar-
na kunstijsschaatspaar Chelsea Verhaegh 
en Sherim van Geffen een kür dansten op 
de baan. De toegestroomde kinderen 
konden niet wachten om daarna zelf de 
ijzers onder te binden en de baan te tes-
ten. Een mooiere opening van Dwèrs op 
het ijs konden we ons niet wensen.
We trapten zaterdagavond het Winterca-
fé af met een bingobralavond met het 
Van Binsbergen Trio en ome Cor, wat tot 
grote zangkoren en veel hilariteit zorgde. 
Op zondag was het volle bak gezelligheid 
in het Wintercafé.

Jumbo Ton Grimberg schoolschaatsen
Deze week zijn alle kinderen van groep 4 
tot en met 8 van de Nuenense basisscho-
len uitgenodigd voor het Jumbo Ton 
Grimberg schoolschaatsen. Zo’n 1.200 
kinderen draaien rondjes en maken ple-
zier op onze schaatsbaan. Na afloop ge-
nieten ze van een warme chocolademelk 
(dank Jumbo Ton Grimberg) en een lek-
ker worstenbroodje (dank Bakkerij God-
fried de Vocht). 

Programma
De komende week staan er veel activitei-
ten gepland in het Wintercafé: zo luiden 
we vrijdagavond met DJ De Oorzaak de 
kerst in, komen zaterdagmiddag The 
Christmas Singers kerstliedjes zingen om 

de sfeer te komen. Op dinsdag de 27ste is 
er een Keesavond, en tweede Kerstdag is 
er gezellige uitbuikborrel met DJ de Oor-
zaak. Let op: op eerste Kerstdag zijn we 
gesloten!
En natuurlijk ben je ook altijd welkom om 
gezellig binnen te lopen in ons Winterca-
fé om een drankje te doen, of te genieten 
van al het schaatsplezier op onze baan. 
Tot ziens bij Dwèrs op het ijs!

Zie www.dwersophetijs.nl voor alle infor-
matie en ons programma.


