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WIE WIJ ZIJN 

“Nijnsel doet het” is de werknaam van de Dorpsraad Nijnsel. Wij zijn het aanspreekpunt voor 
gemeente Meierijstad als het gaat over de leefbaarheid in Nijnsel. Wij vormen onze visie zoveel als 
mogelijk samen met de inwoners van Nijnsel en trachten die visie over te brengen bij de gemeente. 
Naast een visie over een leefbare samenleving organiseren wij tal van activiteiten voor de inwoners 
van Nijnsel zoals het Eetpunt, The Joy, de jaarlijkse terugkerende kermis, de inmiddels niet meer weg 
te denken kerstmarkt en ga zo maar door. Wil je meer weten of meehelpen met een of andere 
activiteit, laat het ons weten via e-mail of kijk op onze website. 

  



 

 
WAAR WIJ VOOR STAAN 

 
Leefbaarheid in Nijnsel 

 

De dorpsraad van Nijnsel is het aanspreekpunt voor 
gemeente Meierijstad als het gaat om leefbaarheid. 
Vraagstukken met betrekking tot woningbouw, wegen, 
voorzieningen, groenvoorzieningen, maar ook zonne- en 
windenergie, zijn allemaal onderwerpen waarin wij als 
dorpsraad betrokken worden. Wij trachten in samenspraak 
met de inwoners een visie te vormen die wij delen met de 
politiek. Wij zelf zijn politiek neutraal. Wij zijn er voor de 
inwoners van Nijnsel.   

Activiteiten voor jong en oud 

 

 

Naast de leefbaarheidsvraagstukken organiseren wij tal van 
activiteiten voor jong en oud om Nijnsel levendig te houden. 
Denk hierbij aan de jaarlijks terugkerende kermis in juni, de 
inmiddels legendarische kerstmarkt in december, 
jeugddisco The Joy, het Eetpunt, de verhalentafel, 
Halloween en ga zo maar door. Samen met een grote groep 
vrijwilligers zorgen we het hele jaar door voor Leuke 
activiteiten. Wil je meedoen? Laat het ons weten.  

Vrijwilligersactiviteiten voor onze samenleving 

 

 

 

 

 

“Nijnsel doet het” functioneert alleen dankzij vrijwilligers en 
hun tomeloze inzet. Onze vrijwilligers zetten zich ook in 
voor structurele activiteiten zoals het onderhoud van de 
speeltuinen en de fietscrossbaan, er wordt jaarlijks een 
dorpsschouw gehouden om onveilige situaties onder de 
aandacht te brengen bij de gemeente. Ook de BIN (Buurt 
Interventie Netwerk) activiteiten hebben nauwe banden 
met de dorpsraad.  

 

NIJNSEL 

 

De buurtschappen Nijnsel en Vressel, die aan weerszijden van de Dommel liggen, kenden al 
bewoning in de prehistorie. Zo zijn er archeologische overblijfselen van 
de klokbekercultuur gevonden en ook uit de Romeinse tijd werden sporen aangetroffen. Er zijn tal 
van archeologische monumenten, waarin zich ook overblijfselen uit het mesolithicum bevinden.[2] 

Nijnsel is ontstaan als een nederzetting rond een kapel die gewijd was aan Sint-Antonius-Abt en 
reeds in de 15e eeuw werd vermeld. De buurtschap behoorde vanouds tot de oude vrijheid van Sint-
Oedenrode en was evenals het nabijgelegen Vressel een herdgang, wat betekende dat de belasting 
door één persoon werd geïnd. Na de Vrede van Münster in 1648 werd de kapel gesloten. De 
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katholieken gebruikten voortaan een schuurkerk in Sint-Oedenrode, terwijl de leegstaande kapel 
sedert 1731 werd gebruikt als een protestante school, nadat de buurtschappen Nijnsel en Vressel 
in 1728 een verzoekschrift hadden gestuurd naar de Raad van State in Den Haag om een eigen school 
te mogen oprichten. In 1892 werd de kapel gesloopt. 

Tot de buurtschap Nijnsel behoren ook de mogelijke resten van kasteel Ten Houte, dat gesticht is in 
de 15e eeuw en afgebroken is in de 19e eeuw. Deze zijn gelegen nabij de Houtsestraat. 

Nijnsel bleef tot in de twintigste eeuw een klein bebouwingslint aan de oude verbindingsweg tussen 
Sint-Oedenrode en Lieshout. Later werd de ontwikkeling van het dorp verder bepaald door de bouw 
van enerzijds de katholieke kerk, die in 1911 werd ingewijd en waaromheen een kern ontstond, en 
anderzijds door de ligging ten opzichte van de Veghelseweg-Sonseweg. De grootste verandering 
tijdens de laatste decennia is de komst van een nieuwe wijk in de jaren 60- '80 en een eigen 
bedrijventerrein in 1970. Op dit industrieterrein werden aanvankelijk alleen kleinschalige en 'schone' 
bedrijven toegelaten. Nijnsel was berucht door de rijksweg N265 die jarenlang het dorp in tweeën 
deelde. Sinds de opening van de A50 in 2003, werd het een stuk rustiger in het dorp, aangezien de 
A50 sindsdien door een tunnelbak het dorp passeert. De aanleg van deze snelweg ging wel gepaard 
met een uitdijing van het bedrijventerrein met niet altijd even fraaie bebouwing langs. 

Bezienswaardigheden 

 De Antonius van Paduakerk is een rustieke bakstenen kerk die werd ingewijd in 1911 en 
ontworpen is door de Eindhovense architect L.P.J. Kooken. De keuze voor Antonius van Padua als 
patroonheilige van de kerk is voortgekomen uit het feit dat de bouwpastoor, Johannes Panken, 
op de naamdag van deze heilige geboren werd. Dezelfde pastoor organiseerde een jaarlijkse 
bedevaart, die wel de 'Meierijsche Bedevaart' werd genoemd en waar duizenden mensen aan 
deelnamen. Deze bedevaart begon na 1960 weg te kwijnen en is nu verdwenen. Wel wordt elk 
jaar druk bezochte een openluchtmis gehouden ter ere van Antonius van Padua, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een fraaie stenen nis met baldakijn die zich achter de kerk en de 
begraafplaats in een klein park bevindt. Dit wordt wel de groene kathedraal genoemd. Naast de 
kerk staat een Heilig Hartbeeld. 

 Enkele fraaie langgevelboerderijen aan de provinciale weg naar Mariahout. 

 

 
De Hazenputvennen in het Vresselse Bos bij Nijnsel 

Natuur en landschap 

Ten oosten en ten noorden van Nijnsel ligt het Dommeldal. Aan weerszijden daarvan liggen 
enkele oude akkers met esdekgronden. Verder naar het westen ligt een heideontginning: de 
Rooise Heide. Ten oosten van de Dommel vinden we natuurgebieden: 

 Vresselse Bos. Dit bestaat uit naaldbosop een dekzandrug en is 250 ha groot. Dit was ooit 
een productiebos dat aangelegd is op een stuifzanddek maar het wordt geleidelijk 
gevarieerder. Het bos bevat enkele belangrijke vennencomplexen, waarvan de Hazenputten 
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het belangrijkste is. Ook vindt men er gebieden met vochtige heide. Het gebied wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer. Er zijn enkele wandelroutes uitgezet in dit bos. 

 Moerkuilen. Dit is een gebied van plassen die ontstaan zijn door het uitdreggen van moer, 
dat is laagveen bestaande uit verteerd plantenmateriaal dat na droging gebruikt kon worden 
als turf. Een moerasbos omzoomt deze plassen. Er zijn wandelingen uitgezet. 

 Dommelbeemden. Dit afwisselende gebied is sedert 1977 aangewezen 
tot staatsnatuurmonument. Er zijn vochtige weilanden waar ook zeldzame planten 
zoals Moeraskartelblad zijn te vinden. Er is een wandelpad en ook is er een uitkijktoren 
gebouwd. 

Deze drie natuurgebieden liggen onderling dicht bij elkaar en er liggen ook enkele oude 
cultuurgebieden tussen, zoals kleinschalige akkers. 

 

Bron: Wikipedia 

 

LEEFBAARHEID IN NIJNSEL 

Nijnsel is wat oppervlakte betreft het grootste gebied van Meierijstad. Het lig in het zuiden van 

Meierijstad en grenst aan Son en Breugel, Nuenen, Laarbeek (Mariahout), Keldonk, Zijtaart en Sint-

Oedenrode. Nijnsel is een dorp met vele gezichten en heeft te maken met haar ligging ten opzichte 

van de A50 en Eindhoven Airport, het huisvest diverse industrie en landbouw- en veeteelt bedrijven. 

De dorpsraad tracht de belangen van zowel haar inwoners, het bedrijfsleven als de agrarische sector 

te behartigen. Hieronder worden een aantal onderwerpen benoemd en toegelicht hoe Dorpsraad 

Nijnsel hier in staat.  

 

Leefomgeving en natuur 

De kern van Nijnsel is op loopafstand omgeven door prachtige natuurgebieden zoals benoemd in het 

vorige hoofdstuk. Dorpsraad Nijnsel heeft deze gebieden zeer hoog in het vaandel staan en staat 

voor behoud van deze gebieden. Hier moeten we met elkaar heel zuinig op zijn. Geen enkel belang of 

ontwikkeling zou wat ons betreft hieraan mogen tornen.  

 

Eindhoven Airport 

Het is al decennia lang een gegeven dat de kern van Nijnsel precies in de aanvliegroute ligt van 

Eindhoven Airport. Wij hebben als dorpsraad in het verleden contact gezocht met Eindhoven Airport 

en gevraagd om een verlegging van deze route maar hier maken we geen kans op. Dit is dus een 

gegeven. We pleiten er echter wel voor dat er geen verdere verruiming gaat komen van de tijden 

waarop vliegtuigen mogen landen en opstijgen. Ook zijn wij tegen verdere uitbreiding van het aantal 

vluchten op Eindhoven Airport. 

 

Agrarische sector 

Onder de inwoners van Nijnsel behoren uiteraard ook de mensen die actief zijn met hun bedrijf in de 

agrarische sector. Met name de veeteeltbedrijven zijn nadrukkelijk aanwezig in Nijnsel. Zowel ten 
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oosten als ten westen van de kern van Nijnsel. In onze visie moet er ook ruimte zijn voor boeren met 

bedrijven die reeds gevestigd en woonachtig zijn in ons dorp en een bijdrage leveren aan de 

gemeenschap. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van de veestapel en vanwege de CO2 uitstoot en 

geur emissie pleiten wij ook voor een inkrimping en verdere verbetering van de veestapel in Nijnsel. 

Dus daar waar mogelijk betere luchtfilters en een beter welzijn voor de dieren. En bij bedrijven die 

stoppen kijken naar een andere invulling en bedrijfsvoering op die bedrijven. Het verhandelen van 

emissie- en bedrijfsgebonden rechten zien we daarbij liever niet.  

 

A50 

Het is ook een gegeven dat Nijnsel doorkruist wordt door de rijksweg A50.  De belangrijkste 

verkeersader tussen regio Nijmegen-Arnhem, Meierijstad, regio Eindhoven en het zuiden. In Nijnsel 

wordt naast de CO2-uitstoot ook ernstige geluidshinder ondervonden van de steeds drukker 

wordende A50. De weg verleggen is geen optie, dat realiseren wij ons ook. Maar Rijkswaterstaat en 

de gemeente kunnen er wel voor zorgen dat de overlast van het geluid verminderd. Dit kan men 

bijvoorbeeld doen door de geluid reducerende asfalt toe te passen (alle rijstroken i.p.v. 1), door 

constante snelheid beperking (ook in de nacht max. 100 km/h) en door geschikte geluid reducerende 

geluidwallen (geen heuveltjes die het geluid alleen maar verplaatsen). De inwoners van Nijnsel 

hebben al te maken met overlast van Eindhoven Airport en uitstoot door de agrarische sector. En dus 

ook nog van de A50. Laten we de overlast door deze verkeersader inperken. 

 

Zonnepanelen en windenergie 

Dorpsraad Nijnsel is voor het toepassen van zonnepanelen op daken van huizen, stallen en 

bedrijfspanden. Ook grote parkeerplaatsen van bijvoorbeeld een bedrijf als Babydump lenen zich 

daar goed voor.  Wij zijn geen voorstander voor de aanleg van grootschalige zonneparken op 

landbouw- of natuurgronden. Wij zijn ook geen voorstander van hoge windmolens in Nijnsel. 

Er zijn plannen om twee grote percelen landbouwgrond tussen de Babydump en de A50 vol te gaan 

leggen met zonnepanelen. Hier zijn wij geen voorstander van. 

 

Huisvesting 

In Nijnsel, worden net als in veel andere kleine kernen veel gezinswoningen gebruikt door oudere 

stellen of alleenstaande ouderen. Door het beperkte aanbod van (nieuwbouw-)woningen of 

vrijkomende woningen is er een schrijnend tekort aan woningen voor starters of mensen die met hun 

gezin in Nijnsel zich willen gaan vestigen. Hierdoor ontstaat er een vergrijzing van de samenleving. 

Om een betere verdeling te realiseren is het noodzakelijk dat er zowel betaalbare starterswoningen 

bij komen en dat er zogenaamde doorstroomwoningen worden gerealiseerd. De ouderen kunnen op 

die manier in hun dorp blijven wonen en mee blijven doen. Voor starters en doorstomers ontstaat er 

ruimte waardoor zowel de basisschool als ook het voortbestaan van de sportverenigingen beter 

geborgd blijft. 

Voor de steeds groter wordende groep senioren en starters stimuleren wij, als dorpsraad, plannen 

voor bijvoorbeeld ‘Tiny Houses’ met een goede duurzame uitstraling. 



Concrete plaatsen voor het bouwen van meerdere woningen / wooneenheden zijn er in de driehoek 

Bakkerpad / Lieshoutseweg / Jasmijnstraat. 

Wat ook kan bijdragen aan het vrijmaken van woningen voor mensen die wel mee willen doen met 

onze samenleving is het zorgen dat seizoenarbeiders en andere arbeidsmigranten die niet het doel 

hebben om te integreren in de samenleving (short stay), een alternatief te bieden. Bijvoorbeeld door 

in het buitengebied leegkomende veeteeltbedrijven om te vormen naar wooneenheden voor deze 

doelgroep. Nu komt het regelmatig voor dat meerdere mensen in een tussenwoning wonen. En met 

meerdere auto’s in een krappe straat kan dat niet de bedoeling zijn. De gemeente kan de 

leefbaarheid daarbij direct versterken door actief te anticiperen in beleid voor het huisvesten van 

arbeidsmigranten in de kleine kernen en in het buitengebied. 

  

Zorg- en welzijnsvoorzieningen 

In Nijnsel zijn momenteel een aantal plaatsen waar intensieve zorg en woonbegeleiding wordt 

geboden. Deze voorzieningen zijn voor specifieke gesloten doelgroepen. Ook wordt bij diverse 

mensen thuiszorg aangeboden en zijn er tal van inwoners die door mantelzorgers geholpen worden.  

Voor zover bekend zijn er geen zorgvoorzieningen in Nijnsel waar mensen onder toezicht en met 

dagverblijf kunnen wonen. Als mensen die zorg nodig hebben zijn ze aangewezen op 

woonvoorzieningen buiten Nijnsel. Er is ook geen prikpost meer in Nijnsel, er is geen huisartsenpost 

of andere zorgvoorziening in Nijnsel. Voor alle zorg moeten de inwoners naar Sint-Oedenrode of 

elders. Het zou zeer wenselijk zijn als ook in Nijnsel een woonvoorziening zou komen waar mensen 

onder toezicht en desgewenst met zorg en met een dagverblijf kunnen wonen. Idealiter zou deze 

voorzienig ook een dagverblijf kunnen huisvesten voor overige ouderen en mensen met een 

beperking om eenzaamheid te voorkomen. Een “thuis” waar mensen dagelijks naartoe kunnen gaan 

om erbij te blijven horen en weer mee te doen. Het gemeenschapshuis zou hier een rol in kunnen 

spelen in onze optiek.  

 

Gemeenschapshuis 

In Nijnsel staat zalencentrum De Beckart dat dienst doet als gemeenschapshuis. De Beckart heeft 

verschillende zalen welke gebruikt worden door een 15-tal verenigingen uit Nijnsel. Daarnaast wordt 

het zalencentrum ook als horecagelegenheid geëxploiteerd. Het pand is eigendom van Stichting 

Nijnsels Algemeen Belang. De onderliggende stichting Zalencentrum De Beckart heeft het verhuurd 

aan een pachter die contractueel gehouden is om de maatschappelijke functie te ondersteunen en 

daar waar mogelijk verder uit te breiden. In 2021 is gebleken dat de 40 jaar uitgevoerde horeca-

activiteiten strijdig blijken met het bestemmingsplan. Door deze ontwikkeling wordt het 

voortbestaan van De Beckart in zijn huidige vorm ernstig bedreigd. Dorpsraad Nijnsel is voor het 

behoud van een gemeenschapshuis op deze plek in Nijnsel. De plaats waar ook de jaarlijkse kermis 

en kerstmarkt wordt gehouden en verenigingen hun thuisbasis hebben. Wij als dorpsraad 

ondersteunen het NAB met hun zoektocht naar een oplossing voor korte en langere termijn.  

 

Basisonderwijs 

In Nijnsel wordt in 2021 een nieuw kindcentrum gebouwd. Dit voor huisvesting van de basisschool, 

kinderopvang en naschoolse opvang. Een nieuw gebouw dat aan de hedendaagse eisen voldoet. Hier 



zijn we uiteraard erg blij mee. Voor het toekomstige bestaansrecht van dit kindcentrum is het van 

belang dat er voldoende gezinnen met kinderen blijven wonen in Nijnsel (zie kop Huisvesting 

hierboven). 

 

Sportvoorzieningen 

Nijnsel heeft tal van sportverenigingen met goede voorzieningen. Er is een voetbalclub met 1 

kunstgrasveld, een trainingsveld en nog een grasveld, een accommodatie met kleedkamers en 

kantine, er is een korfbalclub met een kunstgrasveld en deze maakt gebruik van de accommodatie 

van de voetbalclub. Er is een tennisclub met 3 kunstgrasvelden en eigen kleedruimte en kantine, er is 

een handboogvereniging met binnen/buiten banen en eigen clubhuis en is er in Nijnsel een ponyclub. 

Nabij De Beckart is ook nog een Jeu Du Boules-vereniging gevestigd. Deze verenigingen zorgen voor 

verbondenheid, saamhorigheid en beweging en vitaliteit. De dorpsraad is voor behoud van deze 

verenigingen en moedigt samenwerking tussen deze partijen ten zeerste aan. Men vist immers uit 

dezelfde vijver wat betreft vrijwilligers en leden. Ook voor het voortbestaan van de verenigingen is 

het van levensbelang dat er voldoende gezinnen met kinderen in Nijnsel blijven wonen (zie kop 

Huisvesting hierboven). Daarnaast is het van belang dat de verenigingen voldoende aanbod van 

voldoende kwaliteit kunnen blijven aanbieden. Vroeger waren wij al blij met een afgetrapt veldje 

maar tegenwoordig stelt de sporter hogere eisen aan de voorzieningen en aanbod van begeleiding. 

Dat vraagt om professionele aanpak en financiële middelen om te blijven inspireren en te boeien. 

Hierin is financiële ondersteuning van de gemeente onontbeerlijk.  

 

Vitaliteit & preventie 

Sinds kort staat ook dit onderwerp op de agenda van de gemeente en daarmee op de agenda van de 

dorpsraad. Inwoners bewust maken van een gezonde lifestyle en beweging. Dorpsraad Nijnsel 

onderstreept deze doelstellingen. Wij zijn voor een gemeenschap waar inwoners mee kunnen doen, 

gezond leven en voldoende kunnen bewegen. Ondanks het feit dat Nijnsel heel veel mogelijkheden 

biedt om te sporten, te wandelen of te fietsen blijkt het lastig om iedereen zover te krijgen. Wij staan 

dan ook voor een aantal vraagstukken om invulling aan te geven de komende jaren. Hoe krijgen we 

ouderen zover dat ze iemand vinden om mee te gaan wandelen of fietsen? Hoe vinden ze elkaar of 

een vrijwilliger die graag mee gaat voor een blokje om. Hoe krijgen we de mensen die liever thuis 

voor de buis hangen van die bank om mee te gaan doen en te gaan bewegen. Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat mensen die nu een drempel zien om naar de sportclub te gaan over die drempel heen 

stappen?  Aanbod en goede communicatie zijn hierin essentieel. Hoe bereiken we iedereen en 

kunnen we de content goed in beeld brengen? Dat vraagt om enthousiasme, contentmakers en inzet 

van diverse mediakanalen zoals kranten, Instagram, Facebook, TV, flyers etc. Wij hebben recentelijk 

de app ‘Nextdoor’ geïntroduceerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.  

 

Activiteiten en vrijwilligers 

Naast de hierboven genoemde leefbaarheidsvraagstukken voor Nijnsel zijn wij als dorpsraad met tal 

van vrijwilligers om activiteiten op te zetten en te ondersteunen. Verderop in dit schrijven worden 

een aantal activiteiten uitgelicht. Wij als dorpsraad ondersteunen en initiëren deze activiteiten die  

bijdragen aan een leefbaar Nijnsel. Een mooi voorbeeld in dit kader is de erwtensoepactie in februari 

2021. Een actie om na te gaan of hulp nodig is en geboden kan worden. Hieruit zijn diverse 



vervolgacties uitgezet. Bij de opstart van nieuwe activiteiten maken we graag gebruik van 

leefbaarheidsbudgetten van de gemeente en zijn hen dankbaar voor de bijdragen voor deze acties.  

Naast de tal van activiteiten welke worden opgezet en ondersteund door de Dorpsraad van Nijnsel 

vinden er jaarlijks andere culturele en sportieve evenementen plaats in Nijnsel. Zo vindt in augustus 

de traditionele Oogstdag plaats bij Hoeve Strobol en bij de Vresselse Hut worden jaarlijks de KLW 

dagen op touw gezet. Bij de voetbal wordt jaarlijks een bedrijvenvoetbal toernooi georganiseerd 

waar vele bedrijven uit Nijnsel en omstreken aan mee doen.  

 

Bedrijfsterreinen 

Aan de noordzijde van Nijnsel is een bedrijventerrein gevestigd met tal van regionale maar ook 

internationaal opererende bedrijven. Deze bedrijven zorgen voor de nodige werkgelegenheid voor 

de inwoners van Nijnsel en daarbuiten. De bedrijven zijn ook belangrijk voor hun bijdragen aan het 

verenigingsleven in Nijnsel. Op het bedrijventerrein zijn diverse ondernemers die bij hun bedrijf 

wonen wat zorgt voor een prima natuurlijke sociale controle. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar 

vanaf de A50 afslag Sint-Oedenrode. De bushalte aan de Sonseweg in Nijnsel ligt op loopafstand van 

het bedrijventerrein. 

Het doorgaande vrachtverkeer en landbouwverkeer wordt omgeleid via dit bedrijventerrein. 

Momenteel is er geen uitbreiding meer mogelijk op het bestaande bedrijventerrein. Wel staat er op 

de kruising met de Lieshoutseweg en de Industrieweg een bedrijfspand al geruime tijd leeg en dat 

geeft een verwaarloosde indruk. Dit komt de uitstraling van dit prachtige bedrijventerrein niet ten 

goede. Het zou zeer welkom zijn als dit pand een zinvolle bestemming krijgt en er een verbetering 

van de uitstraling zou plaats vinden. De andere ingang aan de oostzijde van het bedrijventerrein gaat 

over Eimbert. Aan deze weg zijn woonhuizen gesitueerd en het zou zeer wenselijk zijn als het verkeer 

zich hier beter aan de maximaal toegestane snelheid zou houden.  

Openbare Ruimte 

Al enkele jaren pleiten wij als dorpsraad Nijnsel voor verbeteringen van een aantal verkeersituaties. 

Met name de kruising van de Lieshoutseweg met de Eimbert kan tot gevaarlijke situaties leiden bij 

afslaand vrachtverkeer naar de Eimbert komende uit de richting van Mariahout. Een tweede 

gevaarlijke situatie is ter hoogte van de kruisingen van wegen op het viaduct van de A50. Een derde 

aandachtspunt betreft de situatie in de wijk. Hier is een enorme parkeerdruk ontstaan door een 

groeiend aantal auto’s per woning. Zowel het lokale verkeer als ook dienstverlening en ophalen van 

huisvuil hebben hier last van. Een vierde verkeerssituatie die onze aandacht krijgt is de situatie in het 

buitengebied richting Mariahout. De Weievenseweg en de Haagdijk verwerken veel verkeer 

waardoor met regelmaat gevaarlijke situaties ontstaan.  Wij als Dorpsraad pleiten voor verbeteringen 

van deze gevaarlijke situaties om ongevallen te voorkomen.  

 

  



 

NIET VERGADEREN MAAR DOEN 

“Nijnsel doet het” is er niet om te vergaderen maar om te doen. Elke activiteit die wij ondersteunen 
heeft zijn eigen kartrekker en zij bespreken hun activiteiten onderling. 2 of 3 keer per jaar komen we 
met alle vrijwilligers van alle werkgroepen en belangstellenden bij elkaar om de ontwikkelingen met 
elkaar te delen. Ook kan men tijdens die ‘netwerkavond’ een zoekvraag stellen. De avond sluiten we 
traditioneel af met een bitterbal en een glaasje drinken. Gezelligheid, korte lijnen en actie. Dat is 
onze aanpak.  

DE CIRKELS IN ONZE HUISSTIJL STAAN VOOR “VERBINDING” 

Naast de korte lijnen tussen onze vrijwilligers streven wij naar korte lijnen en samenwerking tussen 
instanties en verenigingen in Nijnsel. Eens per jaar organiseren we een workshop waarin 
verenigingen gezamenlijk werken aan uitdagingen voor ons dorp. Door het delen van elkaars 
jaaractiviteiten kunnen activiteiten beter op elkaar afgestemd worden en ontstaan soms mooie 
samenwerkingen tussen partijen.  

 

 

 

EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN…  

 

Het Eetpunt 
 Wekelijks komt een groep inwoners bijeen bij De Beckart voor een heerlijke maaltijd. Gezellig met 
elkaar buurten en smakelijk eten van Puur Brabantse Bodem. Een groep vrijwilligers zorgt voor de 
afwas en de organisatie. Wil je graag meedoen als deelnemer of als vrijwilliger? Kijk voor meer 
informatie op onze website of stuur een mail. 

De Verhalentafel 

Ontmoeting staat centraal bij de verhalen tafel. Oude herinneringen ophalen en gezellig buurten. 
In 2019 werden een aantal bijzondere verhalen zelfs opgetekend en in boekvorm uitgebracht. De 
herinneringen aan Nijnsel blijven voor altijd in ons hart. Voor meer info kijk op onze website. 

The Joy 

The Joy is een jeugddisco voor de jongeren van Nijnsel en omgeving. Schuimparty’s, 
verkleedparty’s, knutselparty’s en wat al niet meer om de jeugd te plezieren. 



Kerstmarkt 

Een jaarlijks terugkerend evenement is de kerstmarkt in de eerste helft van december. Het 
Beckartplein wordt dan omgetoverd tot een gezellige brocante markt met kraampjes van allerlei 
regionale ondernemers. Er zijn zelfs kerstbomen te koop, er wordt gezorgd voor muziek, het vuur in 
de vuurkorven zorgen voor een gezellige sfeer en als de wind goed staat wil de kerstman nog wel 
eens verschijnen met lekkers voor de kinderen. Een happening waar naar uitgekeken wordt.   

 

Kermis 

Al sinds mensenheugenis wordt de kermis in Nijnsel op touw gezet in de maand juni rond de 
sterfdag van de heilige Sint Antonius van Padua. Tot 2016 was de organisatie van de kermis in 
handen van Harmonie Nijnsel. Sinds 2017 is de dorpsraad betrokken en organiseren zij samen met 
een hele groep vrijwilligers en ondernemers het programma om de kermis heen. Muziek, vermaak 
voor jong en oud en volop eten en drinken maken het een feest maar dan toch alleen als je erbij 
bent geweest.  

 

 

 

Voor meer activiteiten bekijk de jaarkalender van Nijnsel op onze website. 

 

 



NEEM CONTACT MET ONS OP 

Voor meer informatie kijk op onze 
website: 
https://www.dorpsraadnijnsel.nl/ 

volg ons ook op facebook: 
https://www.facebook.com/Nijnsel 

Voor vragen of opmerkingen stuur je e-
mail naar: info@dorpsraadnijnsel.nl 

Voor klachten over bijvoorbeeld een 
gevaarlijke tak of losliggende stoeptegel 
neem je rechtstreeks contact op met de 
gemeente:                         

                                                            

Onze gemeente kun je bereiken via:  

https://www.meierijstad.nl/ 

of telefoon: 14 0413 

Klachten kun je ook doorgeven  

via een app op je mobiel ‘mijngemeente’. 

 

Voor welzijn hulp kunt u ook terecht bij: 

https://www.welzijndemeierij.nl/vrijwillig
ers/  
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