
  

 

 

WIE WIJ ZIJN 

“Nijnsel doet het” is de werknaam van de dorpsraad Nijnsel. Wij zijn het 
aanspreekpunt voor de 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 mee 
helpen met een of andere activiteit, laat het ons weten via e-mail of kijk op onze 
website . 

  

Nijnsel Doet 
Het!  

   
 

 

 

 

 

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 T: 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/vrijwilligers/  

Dorpsraad Nijnsel 
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WAAR WIJ VOOR STAAN 

 
 

 

Leefbaarheid in Nijnsel 

 

De dorpsraad van Nijnsel is het aanspreekpunt voor de 
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 mee doen ? laat het 
ons weten.  

Vrijwilligers activiteiten 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 
activiteiten hebben nauwe banden met de dorpsraad.  
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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 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. 
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JAARLIJKSE 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.   
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KERMIS TRADITIONEEL IN JUNI 

  

 

 

 

 

Al sinds mensen heugenis wordt de kermis van Nijnsel op touw gezet in de 
maand juni rond de verjaardag van de heilige Antonius van Padua. Tot 2016 
was de organisatie in handen van de 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.  
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