
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen  
van 11.00 tot 13.00 uur en BENU 
apotheek Kernkwartier open van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan 
de Berg” en ”BENU Apotheek  
Kernkwartier” open  tot 18.00 uur.

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Uitnodiging iDOP-Feest Gerwen

In de kleine kern Gerwen zijn de projecten van het integrale Dorpsontwik-
kelingsprogramma (iDOP) gerealiseerd. Vrijdagmiddag 22 maart worden 
deze projecten feestelijk in gebruik genomen. 

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in de gymzaal 
van Brede School Heuvelrijk, Heuvel 5 5674 RR in Gerwen, 

aanvang 13.00 uur (koffie staat klaar vanaf 12.30 uur).  

Die middag wordt het multifunctionele dorpsplein De Tip feestelijk 
geopend. Dat gebeurt samen met de schoolkinderen van de Brede School 
Heuvelrijk. Deze opening staat symbool voor de ingebruikstelling van 
de andere projecten, zoals herinrichting Gerwenseweg, Bushalte Gerwen, 
nieuwe keukenapparatuur dorpshuis D’n Heuvel en vernieuwing 
jeugdhuis ’t Huysven. 

Deze iDOP-projecten dragen bij aan een vitaal, mooi 
en schoon Brabants platteland (reconstructie De Peel).

De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de 
provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband regio Eindhoven 
(SRE) en zijn uitgevoerd door aannemer Jansen Infra in opdracht van de 
gemeente Nuenen c.a. De inwoners van Gerwen zijn bij de plannen 
betrokken via klankbordgroepen en openbare vergaderingen van de 
dorpsraad. 

Na de feestelijke opening van De Tip wordt een busrit gemaakt langs de 
andere projecten. Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig met elkaar napraten in de gymzaal. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het comité iDOP-Feest Gerwen
 
Jan Bekkers, 06 - 50 62 81 34
Ton Tenback, 06 - 53 25 87 28 
 

iDOP-Projecten Gerwen

Feestelijke 
opening
dorpsplein 
De Tip Gerwen

50.000 
Bezoekers 
Vincentre

Waterschaps-
medaille 
voor Nuenense 
schrijvers

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl

Jaargang 55 • Nr. 11 • 14 maart 2013 

In memoriam: Theo Verhallen
Geheel onverwachts is vorige week dinsdag Th eo Verhallen (8 maart 1946 
– 5 maart 2013) overleden. Th eo was lange tijd mede-eigenaar van de 
gelijknamige brood- en banketbakkerij in Nuenen.
 
Als eerste kind van Wim en Toos Ver-
hallen werd hij geboren in Het Kloos-
ter en groeide op in het witte huisje op 
de Berg. Daar was ook de bakkerswin-
kel van zijn vader en moeder. Zij had-
den in 1946 de bakkerij overgenomen 
van Theodorus Schafrath, achterin 
het gelijknamige café aan het Park.
Zoals zo velen van die generatie was 
ook Theo in zijn jeugdjaren misdie-
naar, bij pastoor Aldenhuijsen. Het 
bakkersvak leerde hij later op de bak-
kerschool in Oudenbosch. Na bij ver-
schillende bakkerijen te hebben 

gewerkt, begon Theo voor zichzelf. 
Samen met zijn vrouw Hannie had hij 
een bakkerij op Stratumseind. Daar 
werden ook hun zoons William en 
Arno geboren.
Na een paar jaar namen Theo en Han-
nie, samen met zijn zus Riet en haar 
man Jan, in 1974 de bakkerij over van 
zijn vader in Nuenen. De zaak was in-
middels verhuisd naar de Parkstraat. 
Theo en Hannie trokken in het woon-
huis bij de bakkerij. Daar werd hun 
derde zoon Mark geboren. Toen de 
grens van de groei was bereikt aan de 
Parkstraat, verhuisde de bakkerij in 
1993 naar de huidige locatie aan het 
industrieterrein op Eeneind. De win-
kel zit nog op dezelfde oude locatie als 
onderdeel van de ‘vershoek’.
In 2008 werd Bakkerij Verhallen over-
genomen en kon Theo zich helemaal 
op zijn grote hobby richten: muziek. 
Naast het bakkersleven was muziek 
van jongs af aan de grote passie van 
Theo. Hij beheerste ooit gitaar, orgel 
en de grote trom. Die laatste bespeel-
de hij bij Vierkant Rond en het Senio-
renorkest en werd daarmee een 
vertrouwd beeld in Nuenen.

Theo is 66 jaar geworden. Hij laat een 
vrouw, kinderen en kleinkinderen 
achter.

Wie komt Leergeld helpen   
a.s. Zaterdag 16 maart?
Via de NLdoet actie van het Oranje fonds kan Stichting Leergeld  zaterdag 
16 maart twee activiteiten organiseren: 
Bezoek aan Vincentre  
De kinderen en jongeren kunnen een 
bezoek brengen aan het Vincentre. 
Cultuur is een van de drie pijlers van 
Leergeld. Tijdens de rondleiding bin-
nen wordt het interessante verhaal 
verteld over het leven van Vincent van 
Gogh en de wereldberoemde schilde-
rijen die hij in Nuenen maakte.
Alle deelnemers krijgen bovendien in-
formatie over de vele, door Vincent 
geschilderde objecten die er nog 
steeds in Nuenen zijn.
Zoekt u nog een vrijwilligersklus op 
deze landelijke NLdoet zaterdag en 
wilt u een groepje begeleiden?
Leergeld kan zaterdag 16 maart a.s 

heel goed extra hulp bij deze klus ge-
bruiken, dus bel a.u.b.  06-23848755. 

Schoolfi etsen controleren  
Je schoolfiets opknappen, poetsen en 
controleren op veiligheid kun je leren.
Leergeld gaat zaterdag 16 maart deze 
klus klaren. 
Samen met Veilig Verkeer Nuenen, 
dus onder deskundig toezicht, wordt 
er voor gezorgd dat de schoolfiets er 
weer piekfijn uit ziet
Zoekt u nog een vrijwilligersklus op 
deze landelijke NLdoet  zaterdag en 
hebt u ervaring in fietsen nakijken?
Extra hulp is zaterdag 16 maart zeer 
welkom, dus bel a.u.b. 06-23848755.      

Start onderzoek naar 
ruimtebehoefte op 
bedrijventerrein Eeneind-West
Bedrijfshuisvesting op maat, met een kavel en pand dat geheel voldoet aan 
de wens van de ondernemer is ook in de huidige markt nog steeds een 
schaars goed. Dit geldt echter niet voor ondernemers die zich in de nabije 
toekomst in de gemeente Nuenen willen vestigen. 
De gemeente is op het moment samen 
met ontwikkelende marktpartijen be-
zig met een stedenbouwkundig plan. 
Daarvoor vragen zij de Nuenense on-
dernemer naar zijn toekomstige wen-
sen voor wat betreft haar  huisvesting. 
Dit helpt de gemeente bij het vaststel-
len van een plan dat toekomstbesten-
dig is. 

Eeneind West
Eind 2011 hebben de gemeente Nue-
nen en de ontwikkelcombinatie Een-
eind-West een overeenkomst gesloten 
voor de ontwikkeling van het nieuwe 
bedrijventerrein Eeneind-West. Het 
gaat in zijn totaliteit om circa 27,5 
hectare die gefaseerd, vanaf 2014, 
wordt uitgegeven. Eeneind-West moet 
een modern-gemengd bedrijventer-
rein worden. Dat betekent dat het ter-
rein bestemd is voor kleine en 
middelgrote bedrijven in de milieuca-
tegorie 2 t/m 4.
 
Op dit moment wordt er door de ge-
meente en de projectgroep Eeneind-
West gewerkt aan de uitwerking van 

het bestemmingsplan en het beeldkwa-
liteitsplan. Van groot belang daarbij is 
de inrichting van de hoofd-infrastruc-
tuur en de daarmee gepaard gaande 
verkaveling (kavels vanaf 1000 m2). Om 
aan de wensen van de markt te kunnen 
voldoen wordt een zeer flexibele basis 
als uitgangspunt genomen. Daarbij 
wordt balans en versterking gezocht 
met de aangrenzende natuur d.m.v. een 
landschappelijke inpassing. 
Voor de ontsluiting van het nieuwe 
terrein, dat direct tegenover het be-
staande industrieterrein Eeneind II 
Zuid komt te liggen, wordt de Collse 
Hoefdijk aangepast. Er komt onder 
andere een rotonde voor ontsluiting 
van het nieuwe terrein. De start van de 
(weg)werkzaamheden zijn rond de zo-
mer gepland.

Enquête
Om zo goed mogelijk aan de wensen De 27,5 hectare die gebruikt gaat worden als duurzaam Industrieterrein Eeneind-West.

Muziek op 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 17 maart van 14.00 
uur tot en met 17.00 uur verwelkomt 
Weverkeshof het Nuenens duo Ale-
gria met de virtuoos dwersfluitende 
Laurence Bilger en een toontje lager 
zingende, gitaar plukkende Marjolein 
ten Cate. Reis mee door muzikaal La-
tijns Amerika, zing of tik mee en word 
blij op de klanken van Alegria. Wat 
betekent “besame mucho” ook al 
weer? En hoe zeg je “blijf op het padje” 
in het Spaans? Voor de komende va-
kantie pik je ook wat woorden Spaans 
mee. De Weverkeshof is een geweldi-
ge plek om te luisteren naar de ontroe-
rende Boleros of swingende Salsa van 
het duo Alegria. Het is er bij de hout-
kachel behaaglijk warm en de muziek 
is een streling voor hart en ziel. Entree 
is gratis. Weverkeshof bevindt zich 
aan de Hugo van Berckellaan 5 te Nu-
enen. www.Weverkeshof.nl

Rabobank schenkt Catharina Ziekenhuis 
oplaadzuilen voor elektrische voertuigen
De Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven een cheque ter waarde van 20.000 euro overhandigd. Met het 
geld plaatst het ziekenhuis oplaadzuilen voor elektrische voertuigen. Met 
deze - volledig door zonne-energie opgeladen - zuilen kunnen patiënten, 
bezoekers en medewerkers hun elektrische fi ets, scooter of scootmobiel 
heel eenvoudig opladen. Het Catharina Ziekenhuis wil met dit initiatief 
milieubewust gedrag stimuleren.

van de toekomstige gebruikers tege-
moet te komen is door de ontwikke-
lingscombinatie Eeneind-West en de 
gemeente Nuenen gekozen voor een 
onderzoek naar de ruimtebehoefte. 
Dit onderzoek zal onder begeleiding 
van het bureau BRO medio maart uit-
gevoerd worden. Ondernemers in Nu-
enen worden benaderd en er zal 
gevraagd worden naar hun (specifieke) 
wensen. Met de uitkomsten van het 
onderzoek wil men de verdere inrich-
ting en gebruiksmogelijkheden van het 
terrein optimaliseren. Het is dus van 
het grootste belang dat ondernemers, 

ook al speelt er op dit moment geen 
ruimtevraagstuk in hun bedrijf, hier-
over nadenken en reageren op de brief 
die de gemeente hen binnen enkele 
weken zal toesturen. 
De uitkomsten van het onderzoek 
worden  naar de geënquêteerden te-
ruggekoppeld.

Communicatie en informatie
Voor informatie kunt u terecht bij me-
vrouw S. Brouwer, bedrijfscontact-
functionaris van de gemeente Nuenen. 
Telefoon: 040-2631587 of s.brouwer@
nuenen.nl.

 

Het gebruik van elektrisch aangedre-
ven fietsen, scooters en scootmobie-
len neemt explosief toe. “We zien 
meer en meer patiënten op een scoot-
mobiel naar het ziekenhuis komen. En 
ook de elektrische fiets is niet meer uit 
het straatbeeld weg te denken,”aldus 
hoofd Marketing & Communicatie 
Hugo van den Berk van het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze 
extra service hoopt hij het gebruik van 
de elektrische voertuigen te stimule-
ren en daarmee een steentje bij te dra-
gen aan een beter milieu. 
De oplaadzuilen genereren middels 

zonnepanelen stroom die in de laad-
zuilen opgeslagen wordt. Ook op een 
bewolkte dag tappen de zuilen energie 
uit daglicht in plaats van elektrische 
voeding. Een milieuvriendelijke en 
duurzame manier van energie opwek-
ken. Aan één zuil kunnen vier elektri-
sche voertuigen tegelijkertijd worden 
opgeladen. Het opladen is gratis.
Het geld voor de oplaadzuilen is door 
de Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
beschikbaar gesteld uit het Coöpera-
tiefonds van de bank. In dat fonds 
wordt een deel van de winst van de 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven ge-

stort om projecten die de vitaliteit en 
de kwaliteit van de regio verbeteren, te 
financieren. Leden van de bank is ge-
vraagd mee te beslissen welke projec-
ten beloond zouden moeten worden 
met een geldbedrag. Het Catharina 
Ziekenhuis kwam als één van de win-
naars naar voren.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website:	www.nuenen.nl

COLLECTE
In de week van 17 t/m 23 maart 2013 wordt gecollecteerd door Stich-
ting Simavi.

VERGADERINGEN
Vergadering Dorpsraad Gerwen
Op	maandag	18	maart	2013	is	er	een	openbare	vergadering	van	de	
Dorpsraad Gerwen om 19.45 uur in 't Huysven, Huikert 35 te Gerwen. 
De	koffie	staat	klaar	en	belangstellenden	zijn	welkom.	Op	de	agenda	
staan onder andere de volgende onderwerpen: het jaarverslag 2012, 
Stand van zaken iDOP-projecten en iDOP-Feest vrijdagmiddag 22 
maart,	Werkgroep	Leefbaarheid	Gerwen	(WLG):	programma	en	ac-
tiviteiten.

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Algemene Kamer
Op dinsdag 19 maart 2013 is er een hoorzitting van de algemene ka-
mer	van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeentehuis.	
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	J.	Bijsterveld	en	P.	Asveld	

tegen	het	besluit	van	18	september	2012	waarbij	het	verzoek	om	
planschade is afgewezen.

•	 om	20.30	uur	bezwaar	ingediend	door	C.	Persoon	tegen	het	besluit	
van	24	september	2012	waarbij	het	verzoek	om	planschade	is	af-
gewezen.

•	 om	21.00	uur	de	bezwaren	ingediend	door	LEV	Groep,	bibliotheek	
Dommeldal, Stichting Kunstkwartier, Stichting peuterspeelzaal 
Gerwen, Stichting culturele activiteiten Nuenen c.a. en Stichting 
Leergeld	Nuenen	tegen	subsidiebesluiten.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

Raadsvergadering
Op	donderdag	21	maart	2013	is	er	een	openbare	vergadering	van	de	
gemeenteraad	vanaf	19.30	uur	in	Het	Klooster.	Agenda	en	bijbeho-
rende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het 
Gemeentehuis.

OPENING IDOP-PROJECTEN GERWEN
Op vrijdagmiddag 22 maart 2013 om 14.00 uur wordt het multifunc-
tionele dorpsplein De Tip te Gerwen feestelijk geopend. In de woon-
kern Gerwen zijn een vijftal projecten van het integrale Dorpsontwik-
kelingsprogramma	(iDOP)	gerealiseerd.	Vanaf	22	maart	worden	de-
ze	projecten	in	gebruik	genomen.	Het	gemeentebestuur	is	opdracht-
gever	voor	de	iDOP-projecten	in	Gerwen.	De	opening	gebeurt	samen	
met de schoolkinderen van de Brede School Heuvelrijk. Pastoor Freek 
Groot zal De Tip inzegenen en deze officiële handeling wordt opge-
luisterd door het Heilig Kruisgilde. Aansluitend gaan de schoolkinde-
ren	het	KUBB-spel	spelen.	De	opening	van	De	Tip	staat	symbool	voor	
de	ingebruikstelling	van	de	andere	projecten,	zoals		herinrichting	Ger-
wenseweg,	bushaltes	Gerwen-Kerkakkers,	nieuwe	keukenapparatuur	
in	dorpshuis	D’n	Heuvel	en	vernieuwingen	bij	het	jeugdhuis	’t	Huysven.	

Vitaal, mooi en schoon
De	projecten	zijn	mede	mogelijk	gemaakt	door	subsidies	van	de	pro-
vincie	Noord-Brabant	en	het	Samenwerkingsverband	regio	Eindhoven	
(SRE)	en	zijn	uitgevoerd	door	aannemer	Jansen	Infra	in	opdracht	van	
de	gemeente	Nuenen	c.a.	De	inwoners	van	Gerwen	zijn	bij	de	plannen	
betrokken	via	klankbordgroepen	en	openbare	vergaderingen	van	de	
dorpsraad. 
 
De	iDOP-projecten	dragen	bij	aan	een	vitaal,	mooi	en	schoon	Brabants	
platteland, aldus de missie van de reconstructie De Peel. Na de ope-
ning	van	De	Tip	wordt	een	busrit	gemaakt	langs	de	andere	projecten.	
Aansluitend kunnen de inwoners van Gerwen onder het genot van een 
hapje en een drankje gezellig met elkaar napraten in de gymzaal van 
Brede School Heuvelrijk.  

INZAMELEN SNOEIHOUT
In maart houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoei-
hout.	Wanneer	u	snoeihout	wilt	aanbieden,	kunt	u	hiervoor	één	of	
meerdere	stickers	kopen	bij	de	afdeling	Publiekszaken	op	het	gemeen-
tehuis.	Een	sticker	kost	€	8,30.	Voor	dit	bedrag	kunt	u	1	collo	snoeihout	
laten	ophalen.	Een	collo	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5*0,5*1,5m.	
Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet	meenemen.	Leg	het	snoeihout	veilig	maar	wel	bereikbaar	voor	
de vrachtwagen neer. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 27 maart 2013.
Natuurlijk	kunt	u	uw	snoeihout	ook	brengen	naar	de	Milieustraat,	De	
Huufkes	48-50	te	Nuenen.	Voor	het	aanleveren	van	snoeihout	moet	
u	bij	de	Milieustraat	een	entreetarief	van	€	5,10	betalen.

HONDENFOLDER
Deze	maand	krijgt	u	in	de	brievenbus	de	folder	“Wat	elke	Nuenenaar	
moet	weten	over	honden”.	Om	iedereen,	hondenbezitters-	én	niet-
hondenbezitters	tegemoet	te	komen	heeft	de	gemeente	Nuenen	ge-

leend	aan	het	plaatsen	van	een	kraampje	t.h.v.	het	informatiebord	
aan de Nieuwlandweg op tweede paasdag, 1 april 2013 t.g.v. Dag 
van het Landschap (verzenddatum 6 maart 2013);

•	 aan	Stichting	Jongens	en	Meisjes	Jeugdwerk	Gerwen,	Jong	Neder-
land Gerwen is een stookontheffing tot wederopzegging verleend 
voor de stookplaats, gelegen aan de achterzijde van de accom-
modatie aan De Huikert 35 (verzenddatum 7 maart 2013);

•	 aan	Scouting	Panta	Rhei	is	een	stookontheffing	tot	wederopzeg-
ging	verleend	voor	de	kampvuurcirkel,	gelegen	bij	de	blokhut	aan	
Pastoorsmast 12 (verzenddatum 7 maart 2013);

•	 aan	mevrouw	K.	Schröer-van	der	Vleuten	is	een	vergunning	verleend	
voor	 de	 uitoefening	 van	 het	 horecabedrijf	 in	 het	 pand	 Berg	38	
(verzenddatum 8 maart 2013). 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	
kunnen	belanghebbenden	binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen	geldt:	na	publicatiedatum)	van	het	besluit,	op	grond	
van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000, 5670 GA Nuenen.
Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend	en	tenminste	bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b.	 de	dagtekening;
c.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
d.	 de	gronden	van	het	bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90	125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch,	worden	verzocht	terzake	van	het	bestreden	besluit	een	
voorlopige voorziening te treffen.  

PUBLICATIE
UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 
OMGEVINGSRECHT 2013 VASTGESTELD
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	en	de	burgemeester	heb-
ben	in	de	vergadering	van	5	maart	2013	het	uitvoeringsprogramma	
handhaving omgevingsrecht 2013 gemeente Nuenen c.a. vastgesteld. 
Hiermee maken wij inzichtelijk wat wij in dit jaar aan toezicht en hand-
having gaan doen.

Een	programma	is	nodig	omdat	het	met	de	huidige	personele	capa-
citeit niet mogelijk is om elk jaar op alle terreinen alles te handhaven. 
Daarom zijn prioriteiten gesteld. Handhavingverzoeken en spoedsi-
tuaties	die	onmiddellijk	optreden	vragen	hebben	ongeacht	het	onder-
werp prioriteit.

Voorop	staat	dat	voorkomen	beter	is	dan	genezen.	Als	dit	niet	tot	het	
gewenste resultaat leidt, wordt handhavend opgetreden.

Het	werkgebied	is	onderverdeeld	in	vier	aandachtsvelden:
1. milieu;
2.	 bouwen	en	ruimtelijke	ordening;
3.	 brandveilig	gebruik	bouwwerken;
4.	 Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV)	en	bijzondere	wetgeving.

Advies
Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt dat wij handhavend moe-
ten optreden. Daarom adviseren wij u om op tijd voorafgaand aan 
een	activiteit	bij	de	gemeente	te	informeren	naar	de	regels.	Dit	geldt	
voor	alle	terreinen,	zoals	het	gebruik	van	de	openbare	ruimte	en	bou-
wen	en	gebruik	van	gebouwen	en	terreinen.	U	kunt	hiervoor	tijdens	
onze	openingstijden	bij	het	klantcontactcentrum	terecht.	Het	 tele-
foonnummer is 040-2631631.

Het programma ligt vanaf 14 maart 2013 vier weken kosteloos ter 
inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.

PUBLICATIE
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘NUENEN-NOORDWEST’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, in 
overeenstemming	met	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	ruimte-
lijke	 ordening,	 bekend	 dat	 het	 ontwerpbestemmingsplan	 ‘Nuenen-
Noordwest’ met ingang van 15 maart 2013 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage ligt.

Terinzageligging
Het	ontwerpbestemmingsplan	kan	worden	ingezien	op	het	gemeen-
tehuis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	 Nuenen.	 Het	 plan	 is	 daarnaast	
raadpleegbaar	via	de	landelijke	internetsite	www.ruimtelijkeplannen.
nl.	 Het	 ontwerpbestemmingsplan	 ‘Nuenen-Noordwest’	 kan	 recht-
streeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPNuenenNoordwest-C001.	Omdat	de	 landelijke	website	op	26	en	
27	maart	2013	buiten	werking	is,	zal	het	plan	ook	in	pdf-formaat	op	
de	gemeentelijke	website	worden	gezet.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

kozen voor duidelijke regels voor het uitlaten en het los laten lopen 
van honden. In deze folder leest u over deze regels. De gemeente Nu-
enen heeft hondenlosloopwegen en -paden aangewezen. Daar gelden 
andere regels. Welke regels daar van toepassing zijn leest u ook in 
deze folder. 

De folder staat ook op de site van de gemeente, www.nuenen.nl / huis 
en	uw	buurt/	huisdieren/	hondenlosloopgebieden.	Heeft	u	er	vragen	
over,	 dan	 kunt	 u	 bellen	 of	 mailen	 met	 de	 gemeente	 Nuenen,	 040	
2631631 of gemeentehuis@nuenen.nl 

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	algemene	
bepalingen	omgevingsrecht	maken	burgemeester	en	wethouders	van	
Nuenen	c.a.	bekend	aanvragen	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer    

Regulier	 04/03/	 N-HZ-2013-	 Constantijnstraat	 Wijzigen	bestaande	gevels		
 2013 0022 59 en voorzien van isolerend  
    stucwerk   
 

Regulier 08/03/ N-HZ-2013- Berg 58 Oprichten woning en   
 2013 0025  5 penanten in voortuin  

Regulier 08/03/ N-HZ-2013- Cockeveld 3 D Wijzigen voor- en   
	 2013	 0026	 	 achtergevel	bedrijfspand	
  

Deze	aanvragen	liggen	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	geen	bezwaarschrift	
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

Aanvragen	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Muziekkapel	Vierkant	Rond	voor	het	organiseren	van	

het	muziekfestival	“Primavera	2013”	in	het	Park,	Parkhof,	Park-
straat op 21 april 2013;

•	 Aanvrager:	De	verhuurspecialist	voor	het	exploiteren	van	een	ter-
ras en het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de 
Van	Goghmert	op	9	juni	2013	ter	hoogte	van	“de	Lindeboom”	aan	
de Berg;

•	 Aanvrager:	Stichting	van	Goghmert	voor	het	organiseren	van	de	
Van	Goghmert	in	het	centrum	van	Nuenen	(Parkstraat,	Park,	Berg	
en	Vincent	van	Goghstraat),	op	9	juni	2013.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen	twee	weken	na	deze	publicatie	zijn	of	haar	zienswijze	in	te	dienen	
bij	 het	 college	 van	 Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	 is	 ingevolge	 het	 Besluit	 Algemene	 Voorwaarden	 en	 Bepalingen	
Machtiging	en	Mandaat	
een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
05/03/	 N-HZ-2012-	 Nieuwe	Dijk	1	 (Ver)bouwen		 Wijzigen	 05/03/	
2013	 0179	 	 bouwwerk	 bijgebouw	naar	 2013		
	 	 	 Gebruik	gronden		 accommodatie	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken	in		 vakantiehuis	 	 	
   strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	

06/03/	 N-HZ-2013-	 Steenbroeken	 Gebruik	van		 Tijdelijk	bewonen	 07/03/	
2013	 0004	 10	 gronden	of		 bijgebouw	 2013		
	 	 	 bouwwerken	in		 	 	 	
   strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	

07/03/	 N-HZ-2013-	 Oude		 (Ver)bouwen	 Oprichten	brug	 07/03/	
2013	 0005	 Torendreef,		 bouwwerk	 over	Dommel	 2013		
  verlengde van      
	 	 betonpad	 	 	 	 	

07/03/	 N-HZ-2013-	 Nuender-	 (Ver)bouwen	 Uitbreiden	 08/03/	
2013	 0006	 beekselaan	51	 bouwwerk	 woning	 2013		

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Truckers	Day	Stiphout	1990	is	medewerking	verleend	

voor de doorkomst van Truckersday op 9 juni 2013 door Nuenen 
(verzenddatum 5 maart 2013);

•	 aan	Loopgroep	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	Van	Goghloop	op	zaterdag	
1 juni 2013 in het centrum van Nuenen (verzenddatum 6 maart 
2013);

•	 aan	Stichting	het	Noordbrabants	Landschap	is	medewerking	ver-



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 15 & 16 maart: 

Bospeen Spanje, per bos  ........... 0,99
Witlof België, 1/2 kilo  .................. 0,69
roseval aardappels, hele kilo  .. 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 18 maart:

Bleekselderij, per struik .............. 0,89
DINSDag 19 maart:

Savooiekool, panklaar ,1/2 kilo  ... 0,79
WOeNSDag 20 maart:

chinesekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,99
DONDerDag 21 maart:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 15 t/m 21 maart:

hollandse elstar, 2 kilo  .............. 2,49
rode grapefruit, 6 stuks  ............ 1,99
tomaatsalade, 250 gram  ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Oerhollandse
Weken!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Aanbiedingen KERSVERS

500 gram Verse Worst
500 gram Speklappen
150 gram Eiersalade 
100 gram Gebraden Gehakt 
en 1 Oerhollandse Schort 

samen, voor slechts 10,-
Voor Sfeer,
Kwaliteit 

en ouderwetse 
Gezelligheid!!! Proef de volle smaak van ambacht 

bij Bakkerij Verhallen.

Appelmeisje

Van € 1,50.  Voor € 1,25

Granerybrood 
 Van € 2,55  Voor € 1,99

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

SPRING FASHION
NU BIJ AANKOOP VAN EEN CHINO IN KLEUR EEN BIJPASSENDE RIEM 

IN KLEUR NAAR KEUZE MET €15,- KORTING

KOOPZONDAG 17 MAART
12.00 - 17.00 UUR

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Paas tulband

6,95

bedankt
voor die
bloemen

bedankt
voor die
bloemen

Actie geldig van 15 t/m 21 maart:

Paas tulband

6,95



Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl

   Nuenen, Berg 54 - 56

Op deze markante locatie in het centrum van Nuenen staat momenteel een 
vooroorlogse 2-onder-1-kapwoning. 
Deze locatie leent zich prima voor de bouw van een vrijstaande woning met 
garage of bijgebouw of een 2-onder-één-kapwoning. 
De getoonde impressie is een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp geeft schetsmatig 
aan wat zou kunnen worden gerealiseerd op deze locatie.

Op een zeer centrale locatie gelegen 
bouwkavel van maar liefst 1.033 m² 
voor de bouw van een vrijstaande 
woning. 
Vele voorzieningen zoals het gezellige 
centrum van Nuenen op loopafstand 
en dicht bij het buitengebied.

Prijs: op aanvraag

G.P. Kunststofkozijnen
Steenoven 6c
5626 DK Eindhoven
Industrieterrein Kapelbeemd
Tel. 040-2028803

www.gpkunststofkozijnen.nl
Openingstijden showroom: ma. en wo. 9.30 t/m 17.00 uur,
za. 10.00 t/m 14.00 uur, andere dagen op afspraak

OPEN DAGEN
ZATERDAG 16 & 17 maart

10.00 - 17.00 uur

G.P.KUNSTSTOFKOZIJNEN Daarom GP Kozijnen!
- Beste prijs -

kwaliteit verhouding
- Waarborgfonds

VKG keur
- Nederlands fabrikaat

VKG keur (Alkuplus)
- Géén aanbetaling

of GRATIS HR+/+ GLAS 

of GRATIS KLEUR 

of 21% KORTING

ACTIE 

Profiteer nu van de 6% BTW regeling
op montage i.p.v. 21%!

®

p
ro

ef
-1

1

Keur  | Merk het verschil  

Wie is de Mol finalist Carolien 
Borgers in Het Klooster
Carolien Borgers, mede finalist in ‘Wie is de mol?’, staat donderdag 21 
maart in Het Klooster op de planken met haar derde avondvullende pro-
gramma Happy End. Afgelopen jaar was zij al te bewonderen tijdens de 
presentatieavond waar zij Nuenen voor zich won.

In deze voorstelling werkt ze toe 
naar een Happy End. Zonder massa-
getafel maar met een dijk van een 
stem, een berg aan energie en een 
stortvloed aan verhalen en liedjes 
gaat ze het onvermijdelijke einde te 
lijf; het einde van de dag, van de lief-
de, van een ruzie, het einde van de rij 
en van het moment. Samen met mul-
ti-instrumentalist Chris Grem pakt 
ze in dit nieuwe programma muzi-
kaal uit. Je zou willen dat er geen 
eind aan komt; ‘Happy End’ wordt 
het einde!

Carolien Borgers (1983) studeerde in 
2005 af aan de Amsterdamse Toneel-
school en Kleinkunstacademie. Ze 
liep stage in de rockopera ‘Ren Lenny 
Ren’ van Acda en de Munnik en 
werkte na haar afstuderen aan haar 
eerste avondvullende voorstelling 
Snars. Daarmee speelde ze 120 keer 
en sinds 2010 staat ze in de theaters 
met haar veelgeprezen voorstelling 
‘Makkelijk Praten’. Daarnaast is Ca-
rolien sinds dit seizoen vaste colum-

Diverse muziekscholen en conserva-
toria hebben jonge talenten die deel 
uitmaken van de top. Door middel 
van de ‘Art in Listening’ concerten 
krijgen zij de gelegenheid hun mu-
ziekkunsten tentoon te spreiden, er-
varing op te doen en zo dus ook om 
hun talent verder vorm te geven en te 
ontwikkelen. De ontvangst is vanaf 

Carolien Borgers

nist bij het televisieprogramma 
‘Altijd Wat’ van de NCRV. Voor meer 
informatie kijk op de site www.het-
klooster.org. De voorstelling begint 
om 20.15 uur en toegangskaarten 
kosten € 18,00 inclusief pauzedrank-
je. Kaarten kunnen worden besteld 
via de website of telefonisch tijdens 
kantooruren 040 -284 33 99.

10.00 uur met een kopje koffie of thee 
en om 11.00 uur begint het daadwer-
kelijke concert met werken van Abel, 
Bach, Vivaldi, Quantz, Chopin, 
Cockroft, Debussy, Liszt en Grieg. 
Om 12.30 uur is het concert afgelo-
pen maar is er nog de kans om de 
musici te ontmoeten in een Meet & 
Greet.

Vincentre arrangement
Naast de standaard tickets is er ook 
een arrangement te boeken bij het 
Van Gogh Museum ‘Vincentre’. Dit 
arrangement bestaat uit het koffie-
concert, een lunch, een bezoek aan 
‘Vincentre’ en een wandeling met 
gids. Kijk voor meer informatie op: 
www.vangoghvillagenuenen.nl/ar-
rangementen/theater.aspx

Wilt u meer informatie over de voor-
stelling, kijk dan op www.hetklooster.
org Toegangskaarten kosten 9,50 in-
clusief koffie of thee voorgaand aan de 
voorstelling. Kaarten kunnen besteld 
worden via de website of telefonisch 
tijdens kantooruren 040-284 33 99.

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

Art in Listening

Koffieconcert op zondagochtend 
in Theater Het Klooster
De school voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven orga-
niseert, in samenwerking met Theater Het Klooster, vier keer per jaar 
een koffieconcert in de reeks ‘Art in Listening’. Deze vier concerten zijn 
verspreid over vier jaargetijden, zo is het concert van zondagmorgen 24 
maart een lenteconcert.
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Rabobank-Voice  of Nuenen
Voor de Rotaryclub Nuenen is het doorschuiven van de KleurenKaravaan naar 
volgend jaar ook een verrassing. De finale van de Voice op het grote podium 
bleek vorig jaar een gouden greep. Er is serieus gezocht naar een alternatieve lo-
catie maar een evenement met een soortgelijke uitstraling is niet voorhanden. 
Daarom heeft de organisatie besloten mee te verhuizen met de KleurenKara-
vaan. De voorrondes zullen eerder beginnen, met een grotere tussenpauze. De 
halve finale zal in Het Klooster plaatsvinden, voorjaar 2014.

Om er voor te zorgen dat alle kandidaten zich optimaal kunnen voorbereiden, 
zal er eind 2013 een workshop gegeven worden. Hierbij komen alle aspecten aan 
bod: zoals gebruik van het podium, gebruik van een microfoon, interactie met 
het publiek etc. Dit wordt verzorgd door ervaren artiesten.

Via Rond de Linde zal iedereen tijdig op de hoogte worden gebracht.

Volgende editie 
KleurenKaravaan in 2014
In 2009 startte Jos en Karina Stoop met een lang gekoesterde droom: een  
multicultureel festival in het park van Nuenen. De naam KleurenKaravaan 
klopte perfect bij het evenement: een bonte verzameling van verschillende 
culturen uit alle windstreken.  Allemaal trots op hun herkomst die uitbun-
dig getoond wordt door eigen kleding, eten, drinken, muziek en dans.
De bedoeling was om dit festival een-
malig te organiseren maar door het 
grote succes en enthousiasme van 
deelnemers en bezoekers is toen met-
een besloten om hier een jaarlijks te-
rugkerend evenement van te maken. 
De insteek: laagdrempelig, gratis en-
tree, deelnemers uit alle hoeken van 
de wereld en een vol programma met 
multiculturele optredens. Het bleek 
een succesvolle formule. 
In 2012 was de finale van de Rabo-
bank-Voice of Nuenen voor het eerst 
onderdeel van de KleurenKaravaan.
Dat Pinksterweekend bezochten maar 
liefst 20.000 bezoekers het Park in Nu-
enen.

Dit succes is meteen ook een pro-
bleem. Omdat de komende editie een 

lustrum wordt, de 5e keer, wil Jos 
Stoop uitbreiden vanwege de grote be-
langstelling bij de deelnemers maar 
tegelijkertijd ook de kwaliteit waar-
borgen.
Om dit verantwoord te doen is beslo-
ten om de komende editie van de 
KleurenKaravaan door te schuiven 
naar 2014, wederom in het pinkster-
weekend.

Deze beslissing is genomen vanwege 
de groei en toekomstplannen van dit 
evenement.

Rond de Linde zal u op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen van de 
KleurenKaravaan en in combinatie 
hiermee de finale van de Voice of Nue-
nen.

Foto’s Adessso fotografie.

Dorpswerkplaats 
gaat voor Oranje 
Kroonappels
Het Oranje Fonds organiseert ter 
gelegenheid van de kroning van 
Prins Willem Alexander een grote 
landelijke actie nl.: een overzicht en 
verkiezing van de mooiste sociale 
initiatieven in het Koninkrijk, t.w. 
de Oranje Fonds Kroonappels. 
De Stichting Dorpswerkplaats Nue-
nen en haar initiatieven en activiteiten 
stelt zich hiervoor graag kandidaat. 
Op de website www.kroonappels.nl 
kunt u onder de gemeente Nuenen c.a. 
de voordrachten lezen van alle gere-
gistreerde organisaties uit Nuenen c.a. 
in de categorieën Jeugd, Buurt en Hel-
pende hand. Op 15, 16 en 17 maart 
kunt u van invloed zijn op de toeken-
ning van het predicaat, door uw stem 
via genoemde website van het Oranje 
Fonds uit te brengen op die initiatie-
ven die u een warm hart toedraagt. 
Een moeilijke keuze binnen onze ge-
meente met zovele sociale initiatie-
ven. Nu kunt u dus ook stemmen op 
de initiatieven van de Dorpswerk-
plaats Nuenen! 

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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Het ontwerpbestemmingsplan kan tot slot ook worden ingezien bij de bibliotheek 
Dommeldal, vestiging Nuenen aan het Vincent van Goghplein 97.

Het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest’ betreft een conserverend (be-
heersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan is een actualisering van 
de bestaande en op grond van het nog geldende bestemmingsplan mogelijke situ-
atie. Ingrijpende nieuwe ontwikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.
 
Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde 
zienswijze met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer D. Senders 
van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen, 14 maart 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘NUENEN-CENTRUM 2012’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’ met ingang van 15 maart 
2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen worden ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenCentrum2012-C001 Omdat de 
landelijke website op 26 en 27 maart 2013 buiten werking is, zal het plan ook in 
pdf-formaat op de gemeentelijke website worden gezet: www.nuenen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden ingezien bij de bibliotheek Dom-
meldal, vestiging Nuenen aan het Vincent van Goghplein 97.

Het bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’ betreft een conserverend 
(beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan is een actualisering 
van de bestaande en op grond van het nog vigerende bestemmingsplan mogelijke 
situatie. Ingrijpende nieuwe ontwikkelingen (ontwikkeling Kloostertuin, terrein 
Schenkels) zijn in het plan niet meegenomen. Daarvoor zullen eigenstandige ruimte-
lijke plannen worden opgesteld.

Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde 
zienswijze met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan 
ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer D. Senders van de afdeling 
Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631641).

Nuenen, 14 maart 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Vervolg van pagina 3.

Open dag Jo van Dijkhof
Door Josine Janssen

Er hangt een gezellige sfeer in de Gasterij. Enkele mensen zijn aan het bil-
jarten en een paar vriendinnen zijn op de koffie bij een jarige vriendin. Er 
wordt gelachen en af en toe hoor je zelfs een schaterlach. Tussen de mensen 
door zie je Patricia lopen en vragen hoe het met iemand gaat of vragen of het 
kleinkind al is geboren. Patricia is teamleider facilitaire diensten bij de  Jo 
van Dijkhof, onderdeel van de Archipel.
Patricia geeft een heel andere kijk op 
de Jo van Dijkhof. Voor een buiten-
staander is de Jo van Dijkhof mis-
schien alleen maar een soort van be-
jaardencentrum waar alleen de 
bewoners iets mogen eten en drinken. 
Niets is minder waar. In een open ge-
sprek vertelt Patricia dat er veel, zelfs 
heel veel te doen is. 

“Eigenlijk kun je Jo van Dijkhof ook 
zien als een soort van wijkcentrum 
voor ouderen, de doelgroep van de 
Achipel. Het is de bedoeling dat de 
mensen die eventueel eenzaam thuis 
zitten zich hier welkom voelen en mee 
gaan doen aan de activiteiten zoals bil-
jarten, breien, kienen, vilten, bloem-
schikken.” aldus Patricia.
De Gasterij wordt ook “uitgeleend” 
aan ouderen om bijvoorbeeld de fami-
lie te ontvangen voor de verjaardag 
omdat het eigen appartement te klein 
is. Uiteraard geldt deze mogelijkheid 
alleen voor de mensen uit de doel-
groep van de Archipel. De Gasterij is 
geopend op 7 dagen in de week en er 
worden warme maaltijden geserveerd, 
ook voor mensen “van buiten”. 
Diverse clubs en verenigingen hebben 
al een gastvrije thuisbasis gevonden in 
de Jo van Dijkhof. Ook Zorg aan Huis 
(met o.a. fysiotherapie, ergonomie, 
een diëtiste en persoonsalarmering) 
en de prikdienst werken vanuit deze 
locatie maar ook Dagbesteding heeft 
een eigen stek. 

Archipel, waar Jo van Dijkhof bij 

hoort, biedt een combinatie van zorg, 
welzijn en wonen die de cliënten in 
staat stelt hun leven zo lang mogelijk 
in te richten op de manier die zij kie-
zen. Archipel biedt een breed scala 
aan zorgvormen. Cliënten en hun fa-
milie kunnen door de zorg van de me-
dewerkers en vrijwilligers zoveel mo-
gelijk op zichzelf vertrouwen, maar 
zijn nooit op zichzelf aangewezen. Dat 
is het gevoel van samen!

“Dat is het 
gevoel van 

Samen”

Patricia van Boerdonk (staand) in gesprek met enkele dames in de Gasterij van de 
Jo van Dijkhof.

De samenwerking met de cliëntenraad 
vindt Patricia heel prettig en het levert 
veel op. De cliëntenraad is goed op de 
hoogte van de wensen van de cliënten 
en vertegenwoordigt de belangen op 
een correcte wijze. Op die manier kan 
Patricia en haar team alert reageren 
op wensen van de gasten.

Patricia is nog niet uitgepraat over alle 
activiteiten maar het is duidelijk dat 
de Jo van Dijkhof veel meer biedt dan 
de meeste Nuenenaren weten. Tijd om 
dat te veranderen, tijd voor een Open 
Dag.

Open Dag
De Open Dag op zaterdag 16 maart 
van 14.00 -16.30 uur wordt georgani-

seerd samen met vele partijen die in 
de buurt actief zijn op de locatie aan 
de Jo van Dijkhof. Tijdens de Open 
Dag kunnen bezoekers zien wat er 
wordt georganiseerd, maar ook wat de 
inwoners van Nuenen zelf kunnen 
doen om de buurt samen met Archi-
pel en haar partners nóg leuker te ma-
ken om te wonen en leven. Er zijn in-
formatiestands, met informatie over 
zorg en er zijn stands van de KBO, van 
de bewonerscommissie en van Vrien-
den van de Akkers/Jo van Dijkhof. 
Ook de afdeling HR (personeelszaken) 
is aanwezig dus geïnteresseerden in 
een baan of stage in de zorg of in vrij-
willigerswerk zijn van harte welkom 
om even kennis te maken en te kijken 
welke mogelijkheden er zijn.

Maar tijdens de open dag wordt niet 
alleen informatie gegeven, er zijn ook 
activiteiten en workshops waaraan 
kan worden deelgenomen. Er is voor 
iedereen wat te doen. Ook kinderen 
zijn van harte welkom! Het speelkus-
sen staat klaar! Mocht u geen tijd heb-
ben om op 16 maart de Open Dag te 
bezoeken, dan kunt u altijd contact 
opnemen middels telefoonnummer 
040-2845229 of kijken op de website 
www.archipelzorggroep.nl.

Grote 
vlooienmarkt in 
Lieshout 
Op 7 april organiseert het Sint Ser-
vatius gilde voor de 18e keer weer 
een echte vlooienmarkt. De vlooi-
enmarkt is geopend van 10.00 uur 
tot 14.30 uur en ligt aan de weg van 
Lieshout naar Mariahout bij tennis-
baan de Raam.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar weer van 
alles wordt aangeboden, dus zoekt u 
een onderdeeltje of wilt u uw verza-
meling uitbreiden? Kom dan zoeken 
op deze vlooienmarkt. Voor de verza-
melaar het walhalla van het zuiden.
Het hele jaar hebben leden van het gil-
de al spullen ingezameld. Voor infor-
matie bel naar 06-25444759.

Dorpsfeest met 
stratenspelshow
Vrijdagavond 22 maart 2013 orga-
niseert KPJ Nederwetten in de Kop-
pelaar, een dorpsfeest. Het feest 
begint om 18.30 uur voor de kinde-
ren die op de basisschool zitten. Zij 
kunnen deze avond leuke spelletjes 
spelen en natuurlijk gezellig dansen 
met onze DJ.
Om 20.30 uur begint de avond voor de 
ouderen/volwassenen. Er zijn diverse 
korte spelletjes die in straten-team-
verband gespeeld worden. Rond 22.00 
uur zal de nieuwe naam van de KPJ 
bekend gemaakt worden! De DJ zorgt 
de hele avond voor een gezellige muzi-
kale noot! Iedereen is van harte wel-
kom! Toegang is gratis!
Meer informatie over deze avond staat 
ook op www.kpjnederwetten.nl



  

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

dienSten en inFORMAtie 11-03-2013

LINDEBLAADJES

REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nlErvaren huisarts verricht 

rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

Rond de Linde digitaal 
www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

INBRAAKGOLF NUENEN e.o.
NOVEmBER mEER dAN 

25 INBRAKEN
Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist 

en kans op inbraak wordt 
met 95% gereduceerd

www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

JAN vAN ‘t hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 040 - 241 90 92.

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

Problemen met belas-
tingaangifte 2012? Bel 
06-13412419 en ik kom 
bij u thuis. Ook voor kleine 
bedrijven.

opENhAARD hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Hier wordt er aan je geknabbeld 
en niet gevreten, waar je gezien 
wordt en niet bekeken.
Bel voor ‘n ‘knabbelavontuur’ 

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Aangifte inkomsten-
belasting 2012 bij u 
thuis.  Alleenstaanden 
€40,-  Fiscale partners €50,- 
Tel: 06 - 36 56 07 96. www.
vhfiscaaladvies.nl

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

CLICk gastouderopvang 
zoekt in Nuenen gastou-
ders voor opvang in eigen 
huis. Info bij Ellen v. Buu-
ren: (06) 126 75 123. Of: 
info@clickgastouder-
opvang.nl

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

Uw hond toe aan een 
trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
WWW.ALApLuto.NL

GLAzENWASSERIJ 
Ook dakkapellen en rei-
nigen van goten. Tel. 06-
53410692, 040-2838856. 
Ruiterweg 13, Gerwen. www.
glazenwasserij-jbbal.nl

zoNDAG 17 MAARt 
GRotE SpIRItuELE 
BEuRS 11 - 17 uur. 4 
gratis lezingen no-nosland. 
Irislaan 7, Leende. Entree 
€ 5,-. Kortingsbon op site 
www.stichting-deva.nl

GEzoCht: Voor 4 uren 
per week: Hulp in de huis-
houding, in Nuenen-Zuid. 
Kan je goed poetsen? Inte-
resse? Bel: 06 - 15 47 92 94.

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteenreno-
vatie  - Voegwerken  - Im-
pregnering. Vrijblijvende 
offerte 06 - 23 70 36 91 / 
040 - 283 29 57.

hoNDENuItLAAt-
SERvICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Wij halen bij u thuis op 
alle bruikbare spullen,  elek-
trische apparatuur,  fietsen 
en bromfietsen, tevens alle 
bruikbare spullen. Tel. 040-
2856809.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

Belast u uzelf…….?
Of gaat u voor belastingvoordeel !
Janssen Belastingadvies voor belastingaangifte particulier en scheiding 

Kijk op  www.janssenbelastingadvies.nl of bel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Lid College Belastingadviseurs 

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

geRARd MeuRS
Breugel. 06 - 51 66 92 20
g.meurs.1@kpnmail.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

17 MAARt vLooI-
ENMARkt.  Sporthal 
Bisschop Bekkers. Avig-
nonlaan 1 Eindhoven. 80 
kramen bomvol. 9-16 uur. 
06 - 20 29 98 24.

B I J v E R D I E N S t E : 
SChoLIER GEzoCht 
voor kattenoppas aan huis, 
in Gerwen. 1 uur per dag, 
van 27 april tot 19 mei. Mail 
info@pictureyes.com of bel 
06 - 52 47 58 26.

Nagelstudio ALtA GRACE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

tE koop:  vooR-
JAARSAANBIEDING 
5 m3 eiken gekloofd hout 
voor € 300,-. Kleine pakjes 
hooi van 20 kg € 3,-. Grote 
rollen hooi voor € 30,-. Bij 
fam. Van Baren, Boord 30 
Nuenen. tEL. 040 - 283 
62 70.

architectuurcursus

iconen 
van het 

moderne 
wonen

Wie architectuur kan ‘lezen’ geniet overal. in deze 
cursus laat rob heesakkers u niet alleen de huizen,
maar ook de mensen erachter zien. alle grote namen 
die nog altijd van invloed zijn op onze woonomgeving. 
in zes avonden of middagen (aan u de keuze) leert u 
ze kennen. Op een ontspannen en eigentijdse manier. 

SchriJF nU in!
Ga naar www.nestoo.nl 

en klik op cursus.

Startdata: dinSdaGavond 9 en woenSdaGmiddaG 10 aPriL in eindhoven
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Kees Burtner ontvangt 
zilveren KBO-Speld 
Op 1 januari jl. heeft Kees Burtner, na bijna 14 jaar vrijwillig alle voorko-
mende administratieve diensten te hebben verricht op het KBO-secretari-
aat, afdeling Nuenen c.a., zijn werkzaamheden beëindigd. Overeenkomstig 
zijn eigen wens werd op maandag 11 maart jl. op het eind van de wekelijkse 
vergadering van het dagelijks bestuur op informele wijze afscheid van hem 
genomen.
Samen met zijn echtgenote Nellie en 
in aanwezigheid van het dagelijkse be-
stuur en de overige twee administra-
tieve medewerksters, werd hij met lo-
vende woorden toegesproken door 
KBO-voorzitter Co van Miltenburg. 

Voor al zijn verdiensten voor KBO-
Nuenen werd hem de Zilveren KBO-
speld, beschikbaar gesteld door KBO-
Brabant, opgespeld.
Zijn vrouw ontving een prachtig boe-
ket bloemen. 

In zijn toespraak memoreerde de 
voorzitter de vrijwillige en belangelo-
ze verdiensten van Kees, die 14 jaar lid 
is van de KBO maar ook 14 jaar lang 
vrijwel dagelijks te vinden was op het 
secretariaat achter de computer met 
enkele andere vrijwilligers, de leden-
administratie en bijkomende secreta-
riaatswerkzaamheden te verrichten. 

Kees was ook altijd bereid onverwach-
te en haastklussen te doen en was niet 
te beroerd thuis computerproblemen 
verder uit te vogelen om daags daarop 

OCN-Inloopcafé 
voor ondernemers
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen. Op 
donderdag 11 april 2013 zijn zij te 
gast van 17.00 – 19.00 uur bij Busi-
ness Cuisine Eindhoven, de Culinai-
re Zakenclub aan de Duivendijk 1F 
in Nuenen (rechts naast de ingang 
van de Praxis)  tel. 040-290 6390.

Business Cuisine Eindhoven (BCE) is 
een zakenclub die, ondanks haar 
naam, gevestigd is in Nuenen. In eigen 
professionele keuken leven de leden 
en hun introducés zich culinair uit. In 
het restaurant worden de culinaire 
hoogstandjes, begeleid door een glas 
goede wijn, geproefd en besproken. 
Gezelligheid, contacten leggen en sa-
men genieten, is waar het om gaat bij 
BCE: laagdrempelig met een hoge 
kwaliteit.
In deze gezellige ambiance kunnen 
ondernemers uit het Nuenense met 
elkaar bijpraten onder het genot van 
een borrelhapje en een drankje. Het 
inloopcafé is ook toegankelijk voor 
ondernemers die (nog) geen lid zijn 
van het OCN. De eigen bijdrage van     
€ 10,- kan bij binnenkomst worden 
betaald. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het OCN-se-
cretariaat 013-5944422.

Foute WOZ-waardebepalingen
Onlangs verscheen in uw blad een gemeentelijk bericht dat het niet veel zin 
zou hebben om bezwaar te maken tegen de OZB aanslag 2013. Men kon 
hoogstens bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
In het kader van objectieve berichtge-
ving, past het ons inziens niet om het 
verkregen recht van burgers om be-
zwaar te  maken op deze wijze te beïn-
vloeden. Uit de zeer vele reacties die 
wij ontvangen naar aanleiding van      
de WOZ-beschikking / OZB aanslag 
2013, blijkt juist dat de door de ge-
meente vastgestelde WOZ-waarden 
in een groot aantal gevallen veel  ho-
ger uitvallen dan volgens de officiёle 
cijfers zou moeten. 

Een voorbeeld: 
Voor iemand, hierna te noemen X, 
met een vrijstaand huis wordt door de 
gemeente een WOZ waarde bepaald 
op 670.000 euro peildatum 1.1.2011 
en op 649.000 euro peildatum 
1.1.2012. Waardedaling in 1 jaar van 
21000 euro van ca 3%. Echter volgens  
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars bedraagt de gemiddelde 
prijsdaling van huizen over  die perio-
de 6 procent. Dat betekent dat voor X 
de WOZ waarde op 1.1.2012  niet op 
649.000 bepaald zou moeten worden, 
maar op 629.800 euro. Scheelt toch 

ruim 20.000 euro. Dus minder o.z.b., 
maar dat werkt ook door in de inkom-
stenbelasting. Het is dus de moeite 
waard om een bezwaarschrift in te 
dienen. Weet u niet meer hoeveel de 
WOZ waarde van uw huis op 1.1.2011 
bedroeg, vraag dit dan op bij de ge-
meente. Sluit uw bezwaarschrift altijd 
af met de zin: Op grond van het bo-
venstaande verzoek ik u de WOZ 
waarde van mijn huis te verminderen 
met (invullen wat redelijk is) 10.000, 
15.000, 20.000, 30.000, etc. Kijk ook 
op www.nuenensbelang.nl voor een 
bezwaarschrift. 
Voor vragen bel tel. 2835891 Jacques 
Leemans fractievoorzitter Nuenens 
Belang of Marijke Moviat raadslid   
Nuenens Belang tel. 2835000.

Open brief aan Minister Plasterk  
van Binnenlandse zaken
 
Geachte Minister,
Waarom kijkt u in uw streven om de Nederlandse gemeenten efficiënter en goed-
koper te maken niet naar het bedrijfsleven? In ons Nederland anno Nu is reeds 
langere tijd een centralisatie van het backoffice met een klantgericht frontoffice 
aan de gang. Dit model zou prima passen bij de “gemeente anno nu”. Naar buiten 
toe blijft de “look en feel” van de gemeentes voor de inwoners gelijk, maar aan de 
binnenkant hebben we de noodzakelijke kwaliteitsverhoging en efficiency.
 
Hopelijk kunt u dit meenemen in uw overwegingen. Ondergetekende is graag be-
reid tot het geven van meer informatie indien gewenst.
 
Met vriendelijke groet,
een kostenbewuste burger, werkzaam bij die ex-gloeilampen fabriek in het zuiden 
des lands. ir. Tom van den Boomen CFPIM CIRM

Het is eigenlijk niet te bevatten…
we zijn er stil van….

Ongeloof, verdriet en verslagenheid…
onze Theo is er niet meer

Hij is met de stille trom vertrokken…
Wij zullen Theo heel erg missen !

Hannie, kinderen, kleinkinderen 
en familie heel veel sterkte !

VierkantRond

dat op het secretariaat te effectueren. 
Kees werd vorig jaar uitverkozen tot 
‘Vrijwilliger 2011’ van KBO-Nuenen 
c.a. .

Koor De Walnoten 
bestaat 15 jaar
Vissersvrouwenkoor De Walnoten uit 
Nuenen bestaat uit enthousiaste vrou-
wen, die zingen over het lief en leed 
van de vissers op zee en de vrouwen 
die eenzaam achter blijven. Hun re-
pertoire bevat behalve Nederlands- 
ook Engels- en Franstalige liederen.
Zondag 24 maart wordt het 15-jarig 
jubileum gevierd met een optreden in 
het Klooster in Nuenen. Aanvang: 
15.00u. Vrij entree.

‘Geef voor de 
natuur’: collecte door 
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten organiseert 
dit jaar van 1 tot en met 6 april een 
collecte. Ook in Nuenen gaan in de 
week na Pasen collectanten op pad 
voor de natuur.

Natuurmonumenten is een vereniging 
van meer dan 732.000 leden met een 
gezamenlijk doel: zorgen voor natuur 
in Nederland door het verwerven en 
beheren van inmiddels 365 natuurge-
bieden, totaal ruim 100.000 hectare.
De opbrengst van de collecte maakt 
het mogelijk onze natuurgebieden te 
verrijken met nieuwe fiets- en wandel-
paden, kanoroutes, uitkijkpunten en 
informatiepanelen. Zo houden we Ne-
derland open en groen en kunnen we 
blijven genieten van de natuur.

Landelijke Opschoondag
Éen van de helpers tijdens de ‘Landelijke Opschoondag’  op 9 maart bij de Al-
bert Heijn aan de Parkstraat. Bart Swinkels, supermarktmanager: “We maken 
iedere week al wel wat schoon, maar tijdens deze ‘Landelijke Opschoondag’ be-
sloten we om een stapje verder te gaan. Iedereen was welkom om een handje te 
helpen.” Het slechte weer op die dag zorgde er overigens wel voor dat de op-
komst van de vrijwilligers niet al te groot was. Op het eind van de actie kon men 
desondanks tevreden terug zien op het resultaat.
 

Nieuw in Nuenen
“De Koffi  edrinkers”
Voor de 17-jarige Nuenense Evelien Schroer komt deze week een droom uit. 
Want met ‘de Koffi  edrinkers’ opent een gloednieuwe zaak, waarin een 
belangrijke rol ligt voor de dove Evelien. Samen met haar ouders en zus 
zocht Evelien een passend alternatief voor een toekomst in de dagbeste-
ding. Zij vonden het met hulp van gemeente en van Evelien’s school, Kenta-
lis Compas in Sint-Michielsgestel, en schiepen inmiddels een fraaie eigen 
werkomgeving voor Evelien, ‘De Koffi  edrinkers’. 

Klaar voor de grote stap vlnr: Evelien, Karin Schroer en Marjolein.

Pal naast de oude lindeboom, aan Berg 
38, op luttele deuren afstand van Vin-
cent van Gogh’s oude woonhuis is 

ruim honderd vierkante meter omge-
toverd tot een gastvrij koffiehuis an-
nex lunchroom. De plaats waar een 

opgewekte Evelien voortaan haar gas-
ten met genoegen ontvangt en be-
dient. Gasten hebben de keuze uit een 
assortiment met heerlijke Nespresso 
koffie en gebakjes, muffins of zoete 
sushi. Bovendien serveert ‘De Koffie-
drinkers’ broodjes, warme pannini of 
heerlijke soep. Voor de gezonde trek 
zijn er diverse smaken smoothies. 

‘Het Koffiehuis’ is een bijzonder en 
uniek particulier initiatief vanuit de 
familie Schroer. 
Ouders en dochters speurden naar 
een manier om de dove Evelien haar 
sterke kwaliteiten volop te kunnen be-
nutten. Een omgeving met veel con-
tact met mensen. Daar ligt Evelien’s  
kracht. Waar beter dan in het eigen 
gezellige Nuenense dorpscentrum 
met het eigen aangenaam publiek, 
dacht de familie. Dat stond aan de 
kiem van ‘De Koffiedrinkers’. Eerder 
deed Evelien al wat ervaring op met 
winkelwerkzaamheden tijdens een 
stage bij Sweet Surprise. Vooral het 
contact met mensen sprak haar erg 
aan. Haar zus Marjolein zal op de tij-
den dat zij geen verplichtingen heeft 
aan school, graag assisteren. 

Het idee kreeg volop steun van zowel 
de gemeente Nuenen als van Evelien’s 
school. De verbouwing van de zaak 
voltrok zich in vlot tempo. Het  resul-
taat geeft ruimte voor maar één con-
clusie: een frisse zaak met een gega-
randeerd hoog gehalte aan 
gastvrijheid. Verzekerd door onder 
meer de 17-jarige Evelien Schroer. Zo-
wel met horenden (via spreken) als 
met doven (in gebaren) kan Evelien 
volop communiceren, onder meer ge-
holpen door een ultramodern hoorap-
paraat.

‘De Koffiedrinkers’ is ook een ideaal 
verzamelpunt om het Vincentre ( in-
focentrum van Van Gogh aan de over-
kant) te bezoeken, of om per elektri-
sche fiets de omgeving te verkennen 
en mooie, historische plekjes van Nu-
enen te ontdekken. ‘De Koffiedrin-
kers’ verzorgt ook een complete pick-
nick voor kleine groepen.
‘De Koffiedrinkers’ is van dinsdag t/m 
zaterdag  geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Bij mooi weer op zondagen is de 
zaak ook geopend.
Op 22 maart zal de zaak officieel ge-
opend worden maar de komende week 
zal er op onregelmatige
tijden al ’proefgedraaid’ worden.
Op internet is ‘de Koffiedrinkers’ te 
vinden onder www.dekoffiedrinkers.
nl ; via een like op Facebook blijven 
belangstellenden op de hoogte van 
nieuwtjes en aanbiedingen. 
De Koffiedrinkers, Berg 38, Nuenen. 
Tel. 040 785 08 31.

Slecht weer tijdens de Landelijke Opschoondag.
Beeld en tekst: Marieke Suters

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Wil je vlak voor de vakantie nog graag 
een aantal kilo’s kwijt? Start dan van-
daag nog met het SanaSlank weekpak-
ket waarin zeven heerlijke dagmenu’s 
voor je zijn samengesteld.
Het enige dat je nog nodig hebt zijn 
verse groenten. Daarnaast neem je 
twee keer per dag 200 gram verse 
groente. In het boek “Afvallen met het 
eiwitdieet” vind je heerlijke recepten 
voor een frisse salade, maar ook vele 
andere recepten om de SanaSlank 
producten nog lekkerder te maken.
De Sanaslank producten zijn eiwitrijk 
en koolhydraatarm. Door de lage hoe-
veelheid koolhydraten moet het li-
chaam op zoek naar een andere ma-
nier van energie en worden de 
opgeslagen lichaamsvetten aange-
sproken. Daarnaast zijn eiwitten ook 
verzadigend en heb je tijdens het dieet 
geen last van hongergevoel. Dit maakt 
het een stuk makkelijker om het dieet 
vol te houden.

Tijdens het dieet sta je er niet alleen 
voor. Ik maak als dieetcoach samen 
met jou een plan om tot een succesvol 
resultaat te komen en samen zorgen 

 

Nieuws met zaken
Acties voor caravan- en camperbezitters 
bij Autobedrijf van den Wildenberg
Door Gerrit van Ginkel

Bij Autobedrijf van den Wildenberg lopen op dit moment verschillende 
acties die interessant zijn voor de caravan- en camperbezitters.
”Vooral in het voorjaar als de caravans 
en de campers uit de stalling worden 
gehaald is het raadzaam ze te laten in-
specteren op alle essentiële onderde-
len”, zegt Jan van den Wildenberg van 
het gelijknamige autobedrijf en ver-
antwoordelijk voor de caravan en 
schade afdeling.
”Ieder jaar opnieuw horen we de ver-
halen van caravan- en camperbezit-
ters, waarvan de vakantie in duigen is 
gevallen door pech op de buitenlandse 
autowegen door uitgesteld onder-
houd”.

Zijn bedrijf voert onderhoudsbeurten 
uit en repareert schades aan alle mer-
ken caravans en campers, alles onder 
Focwa en Bovag garanties en voorzien 
van een inspectierapport.
Men werkt al meer dan 10 jaar aan ca-
ravans en campers en heeft voor de 
laatste groep een speciale lange en 
brede brug in gebruik om een totale 
inspectie of reparatie gedegen te kun-
nen uitvoeren. Bij een afspraak voor 
een onderhoudsbeurt of schaderepa-
ratie ontvangt de klant tijdens de hui-
dige actieperiode 10% korting naast 
een gratis Makra was setje en een gra-
tis exemplaar van het caravan en cam-

Ben jij al bikiniproof?
Heb je je bikini al uit de kast gehaald of ben je nog niet helemaal bikini-
proof? Je bent vast niet de enige die aarzelt. 60% van de Nederlanders kampt 
met overgewicht en zou graag willen afvallen. Pak daarom nu snel je over-
gewicht aan en val zichtbaar en gemakkelijk af met SanaSlank.

we ervoor dat je snel weer in je bikini 
past. Uit onderzoek is nu eenmaal ge-
bleken dat je met begeleiding drie keer 
beter resultaat boekt, dan zonder be-
geleiding. 

Uit ervaring weet ik dat het ook echt 
werkt. Ik ben namelijk zelf 4 jaar gele-
den 10 kilo afgevallen en niet onbe-
langrijk…nog steeds op gewicht!
De SanaSlank producten zijn gemak-
kelijk en snel te bereiden en hebben 
een verrassend lekkere smaak! Op dit 
moment kun je kiezen uit 230 ver-
schillende eiwitrijke producten, waar-
onder ook veel kant- en klare produc-
ten, zowel zoet als hartig. 

Ik ben enthousiast over het dieet en 
over mooie dingen. Daarom is een uit-
breiding van mijn dienstverlening met 
een nagelsalon een logische stap.. Die 
heet niet voor niets Beauty and nails!

Bel voor meer informatie over het ei-
witdieet, of voor het maken van een 
afspraak naar Beauty and Nails, Ange-
la van Rijt 06-13735013 aan de wede-
rikdreef 9 in Nuenen.

Nieuwe voorzitter 
en beheerder voor 
D’n Heuvel
Het bestuur van stichting gemeen-
schapshuis D’n Heuvel in Gerwen 
heeft per 1 februari jl. een nieuwe 
voorzitter in de persoon van de heer 
Frans van Maasakkers. 

De vorige voorzitter, de heer Thiele-
mans, nam afscheid in juni 2012. Sinds 
die tijd was het bestuur van D’n Heu-
vel op zoek naar een vervanger. Ook 
heeft de stichting sinds 1 februari jl. 
een nieuwe beheerder: Gerard van 
den Brink. Het vinden van vrijwilli-
gers voor deze functie bleek niet een-
voudig, mede in verband met de tijds-
investering die deze functie vraagt.
Alle leden van het stichtingsbestuur 
staan achter de benoemingen en zijn 
verheugd over de aanstelling van de 
nieuwe voorzitter en de beheerder. De 
contactgegevens zijn: F. van Maasak-
kers, tel. 06-38812248 E: f.vanmaasak-
kers@onsnet.nu en de heer G. van den 
Brink, tel. 06-19548426 E: gvanden-
brink@gmail.com/

Pauselijke 
onderscheiding in 
Nuenen
Vrijdag jongstleden is tijdens de jaar-
lijkse feestdag van de broeders in be-
jaardenhuis De Akkers te Nuenen één 
van de laatste onderscheidingen van 
de emeritus Paus uitgereikt door de 
Nuenense pastoor Vossenaar. De on-
derscheiding ging naar de 84-jarige di-
rigent van het paterskoor, Harrie van 
den Boomen. Hij kreeg deze zogehe-
ten Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt 
voor zijn jarenlange inzet voor de 
kerkmuziek.
Van den Boomen is op jonge leeftijd 
begonnen en was met 18 jaar al vol-
waardig lid van het Kerkkoor in Ger-
wen. Hij wilde graag bij de fanfare in 
Nuenen, maar dat was nog niet moge-
lijk voor Gerwenaren in die tijd. Na 
verhuizing naar de Kerkstraat in Nue-
nen, werd Harrie lid van het plaatse-
lijke kerkkoor in Nuenen.
Zijn hoogtepunt bereikte hij onder 
pastoor Swinkels, die hem op dirigen-
ten cursus stuurde bij de Gregorius 
vereniging. Op dit moment leidt Har-
rie, naast het paterskoor te Nuenen, 
ook nog een koor in Best. Recent is hij 
gestopt bij de Paulus parochie in Eind-
hoven in verband met het opheffen 
van het kerkgebouw.

Architect Rob Heesakkers geeft architectuurcursus  

Niets zo leuk als enthousiasme 
overbrengen
De architectuur beleeft zware tijden. Sinds 2008 is de omzet van architecten 
meer dan gehalveerd. En de dalende trend gaat in 2013 nog wel even door. 
Grotere bureaus zoeken hun toevlucht tot opdrachten in het buitenland en 
in het verkleinen van hun personeelsbestand. Maar wat moeten de kleinere 
bureaus? Architect Rob Heesakkers, eigenaar van Nestoo, een klein bureau, 
wil zijn liefde niet loslaten. 
Sinds kort geeft hij een architec-
tuurcursus over de “Iconen van het 
moderne wonen”.  De cursus leert 
mensen op een andere manier naar de 
architectuur van het wonen te kijken. 
Deelnemers maken ‘persoonlijk’ ken-
nis met de belangrijkste architecten 
van de laatste eeuw en ontdekken de 
invloed die ze ook nu nog hebben op 
onze woonomgeving. Het gaat over 
vormgeving en verbanden, over in-
vloedrijke en spraakmakende ideeën. 
Over hoe belangrijk het is dat we te-

ruggaan naar de basis: de wensen van 
de gebruiker, het maken van een plek 
waar mensen zich prettig voelen. Leu-
ke kennis, waarvan deelnemers voort-
aan overal plezier kunnen hebben. 
Rob Heesakkers heeft gekozen voor 
een ontspannen en interactieve opzet. 
Dat blijkt goed aan te slaan, gezien de 
reacties op de zojuist afgeronde eerste 
serie. ‘Niets is zo leuk als je enthousi-
asme overbrengen’, zegt hij, ‘mensen 
wilden steeds meer weten’.
De nieuwe reeks van de cursus ‘iconen 
van het moderne wonen’ start 9 april 
(dinsdagavond) en 10 april (woens-
dagmiddag) aanstaande in Eindhoven. 
Voor meer informatie gaat u naar 
www.nestoo.nl en klikt u op cursus.
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De “Kroonappel” 
met 6 grote parels in Nuenen
In Nuenen zal dit jaar een prachtig plan uitgevoerd gaan worden waar zes 
organisaties bij betrokken zijn. De Voedselbank, Leergeld, Plusminus, 
Vluchtelingenwerk, De Vlinder en het Jongerenwerk organiseren samen 
een RUILMARKT. Bovendien krijgen leerlingen de kans om maatschappe-
lijke stage-uren te maken. In opzet en uitvoering is dit een unieke actie.

Ondernemen in turbulente tijden
Brabant in Dialoog heeft de intentie om maandelijks een informatieve bij-
eenkomst te houden voor Brabantse ondernemers in een informele setting. 
Vandaar dat er wordt gekozen voor een gastvrij Brabants c afé en dat is het 
Nuenense café Ons Dorp, Parkstraat 1 in Nuenen
Het thema van de 1e bijeenkomst die 
op woensdagavond 27 maart gehou-
den wordt is: " Ondernemen in turbu-
lente tijden".

Door de ontwikkelingen in de markt 
worden ondernemers steeds vaker ge-
confronteerd met een (dreigend) fail-
lissement. Onlangs is gebleken dat 
hierbij meestal de holding en vaak ook 
de ondernemer privé aangesproken 
gaat worden, ondanks allerlei BV 
structuren. 
Op deze  bijeenkomst zal er informa-
tie verstrekt worden over de gevolgen 
van een faillissement en de mogelijke 
bescherming tegen deze risico’s vanuit 
de praktijk.

Om u in te schrijven voor deze bijeen-
komst, is een email naar info@braban-
tin.nl voldoende. U kunt dan aange-
ven met hoeveel personen u komt. 
Deze bijeenkomst is uitsluitend toe-

gankelijk voor ondernemers, direc-
teuren en (groot)aandeelhouders.
Voor deelname aan deze bijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden.
Uiteraard wordt er gezorgd voor kof-
fie, een drankje en een hapje !

Vanaf 19.30 uur is er de ontvangst met 
koffie en thee waarna om 20.00 uur 
een welkomstwoord en uitleg door 
Marc Sol (initiatiefnemer).
Daarna is er een interactieve sessie 
"Ondernemen in turbulente tijden", 
door o.a. Jeroen Schellekens met aan-
sluitend gelegenheid tot netwerken.
Om 22.30 uur is het einde van de bij-
eenkomst gepland.

Meer info via Marc Sol, Berkenbos 2b, 
5672 AK  Nuenen.
Telefoon: 040- 750 24 24. Fax: 040-750 
24 28. Mobiel: 06-31 95 65 35
Email: msol@solbusiness.nl  Internet: 
www.solbusiness.nl

Onthulling 
winnende 
prullenbak van 
Malou v.d. Velde
In de week van de landelijke schoon-
maakactie heeft wethouder Henk 
Pero op donderdag 7 maart de win-
nende prullenbak, met kinderkunst 
van Malou v.d. Velde uit groep 7, 
onthuld op het schoolplein van 
basisschool De Rietpluim, locatie 
Ouwlandsedijk.

Ontwerpwedstrijd
Er is door de gemeente Nuenen een 
ontwerpwedstrijd georganiseerd bij 
de basisscholen. De jury, die bestond 
onder andere uit wethouder Pero, 
heeft het ontwerp van Malou v.d. Vel-
de als winnaar gekozen. Onder leiding 
van Rene de Laat van het bedrijf De 
Laat Belettering is de prullenbak van 
het winnende ontwerp voorzien. Met 
deze wedstrijd gaat er meer aandacht 
naar de prullenbak en dit helpt om 
zwerfafval te voorkomen.
De gemeente werkt samen met het ba-
sisonderwijs en de wijkverenigingen 
om het zwerfafvalprobleem aan te 
pakken. Samen doen we meer. Ook 
voor zwerfafval.

Kijk in de klas op 
OBS de Rietpluim
Op donderdag 28 maart tussen 18.00 
- 19.00 uur kunt u op de school  ko-
men kijken in de verschillende groe-
pen. Op beide locaties kunt u in alle 
groepen zien hoe er in de afgelopen 
weken gewerkt is aan verschillende 
thema's. De school is een bruisende 
tentoonstelling met presentaties, 
werkstukken, foto's, speelhoeken en 
informatie. Wordt uw kind het ko-
mend jaar 4 en mag hij/zij dan naar de 
basisschool? Loop ook dan binnen om 
een kijkje te nemen en proef de sfeer 
op school.Bent u niet in de mogelijk-
heid om op 28 maart te komen kijken, 
neem dan contact  op om op een ander 
moment kennis te maken met OBS de 
Rietpluim. OBS de Rietpluim, Hoofd-
locatie: Van Duynhovenlaan 15 Nue-
nen , Bredeschool Oude Landen: 
Ouwlandsedijk 27 Nuenen. www.de-
rietpluim.nl      Tel. 040-2834981

Jan van den Wildenberg voor schades en inspecties aan caravans en campers

permagazine KCK.
De onderhoudsbeurt omvat o.a. con-
trole van de banden, verlichting, kop-
peling, remmen en wiellagers.
Daarnaast vindt een controle plaats op 
gasvorming door controle van ver-
warming en kooktoestellen en kan er 
tegen meerprijs een vochtmeting ge-
daan worden.
Er is een uitgebreide keuze aan Movers 
en speciaal is een actie als Sim-Parc 
dealer waarbij de montage en afstel-
ling van de mover met een complete 
onderhoudsbeurt voor de caravan uit-
gevoerd zal worden voor € 1750,00.
De caravan of camper kan compleet 
gewassen worden door het bedrijf 
(ook de bovenkant) tijdens de actie 
periode voor € 75,00.  
Ook staat deze vakman garant voor de 
vakkundige montage van fietsdragers, 
schotels en antennes.
Het is raadzaam om eerst een afspraak 
te maken met Jan van den Wildenberg 
van het Nissan Autobedrijf van den 
Wildenberg wegens de drukte in het 
voorjaar.

Autobedrijf van den Wildenberg, Eu-
ropalaan 2, 5674 CA  Nuenen. Tel. 040 
283 17 74. Of www.wildenberg.nl.

Angela van SanaSlank en Beauty and nails.

Wat gaat er gebeuren?
Onder het motto, mag ik van jou… 
dan krijg jij van mij, komt er een ruil-
markt van zelfgemaakt producten, ei-
gen handigheden, goede materialen 
en deskundige diensten. Alles kan ge-
ruild worden. Deze Nuenense ruil-
markt is aangemeld als een project bij 
de eenmalige actie kroonappels van 
het Oranjefonds en te vinden in de ca-
tegorie Helpende Hand. 

Uw stem op 15-16-17 maart is drin-
gend nodig voor de eerste stemronde 
Daarom vragen alle deelnemers van 
alle 6 organisaties om uw helpende 

hand. Als uw hand dit weekend stemt 
op het Nuenense project RUIL-
MARKT dan helpt u daarmee alle zes 
de organisaties op een fantastische 
manier. Via www.kroonappels.nl en 
uw postcode komt u direct in Nuenen 
terecht. Ieders steun en vooral ieders 
stem is voor alle zes de organisaties ui-
terst belangrijk. 
Wilt u meer informatie? Mail naar: 
truus.houtepen@onsnet.nu of bel 06-
23848755.
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Citaat van de Week

‘Ik reageer pragmatisch. Als de markt werkt, ben ik daar-
voor. Als de overheid nodig is, ben ik dáár voor. Ik sta zeer 

wantrouwig tegenover iemand die zegt: ‘Ik ben voor privati-
sering’ of ‘Ik ben sterk voor publieke eigendom’. Ik ben voor 

dat wat werkt in dat specifi eke geval.’

John Kenneth Galbraith – 
econoom (1908-2005)

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw en 
daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

Ophaaldag Neuzelmarkt 
Scouting Rudyard Kipling
Zaterdag 16 maart en zaterdag 23 maart zullen de scouts van Scouting 
Rudyard Kipling tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs komen om Neuzelwaar 
bij u op te halen.

Neuzelwaar zijn spullen die de Scou-
ting kan verkopen tijdens de Neuzel-
markt. Denk aan elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. Grote spullen, zoals 
banken, kasten, tafels en koelkasten 
zal de scouting niet meenemen. Wan-
neer u niet thuis bent, laten de scouts 
een briefje achter met daarop de data 
en tijden waarop u zelf spullen naar de 
hal kunt brengen. U kunt de Scouting 

nog extra steunen door het kopen van 
steunbonnen aan de deur. Het geld dat 
de scouting op de verkoopdag en met 
steunbonnen ophaalt, wordt besteed 
aan activiteiten voor de leden. De 
scouting hoopt op uw steun en bijdra-
ge.

Zaterdag 16 maart halen de scouts 
neuzelwaar op in Nuenen-centrum, 
alle huizen ten noorden van de Euro-
palaan en ten oosten van de Smits van 
Oyenlaan.

De daarop volgende zaterdag, 23 
maart worden de spullen opgehaald in 
Nuenen-zuid, alle huizen ten zuiden 
van de Europalaan en Eeneind.

Op maandag 1 april, Tweede Paasdag, 
wordt de Neuzelmarkt gehouden in de 
hal aan de Duivendijk 7 in Nuenen. 
Hebt u de scouting mis gelopen, dan 
kunt u zelf uw spullen brengen naar de 
hal. Kijk voor de openingstijden van 
de hal en meer informatie op de web-
site van de Neuzelmarkt www.neuzel-
m arkt.nl

Samen Verder
Samen Verder is een unieke actie in de regio Eindhoven, die nergens anders 
in Nederland bestaat. Het is een samenwerkingsverband tussen de Protes-
tantse en Katholieke kerken en aangevuld  met Simavi en Hivos. In de voor-
bereidingstijd voor Pasen komt er bij ons al 45 jaar geen afzonderlijke col-
lecte meer van bijvoorbeeld kerk in actie en of  de Vastenactie.
Het zal de mensen in ontwikkelings-
gebieden die op hulp zitten te wachten 
toch zeker niet uitmaken wie hen gaat 
helpen, als er maar hulp komt! Dat 
was en is nog steeds het idee achter 
Samen verder.

In de week voor Pasen komt weer een 
van de 250 vrijwilligers- collectanten- 
bij u aan de deur voor de actie Samen 
Verder.
Vorig jaar zorgde u samen voor een 
bedrag van ongeveer €  14.000 en zij 
nemen aan dat u dit jaar ook weer mee 
doet, want al deze euro’s worden be-
steed aan kleinschalige projecten 
waarvan een heel groot gedeelte, met 
naam en toenaam bekend is. 
Daardoor kunt u er ook verzekerd van 
zijn dat tot de laatste euro bekend is 
waar die blijft.

Allereerst gaat 50% van het opgehaal-

de geld naar een Nuenens  project dat 
ieder jaar opnieuw door Nuenense 
mensen wordt uitgekozen. Dit jaar is 
dat voor een kleine landbouwcoöpe-
ratie in Burundi waar de heer Frank 
Berding uit Nuenen nauw bij betrok-
ken is en waarover u in het vorige 
nummer van “Rond de kerk” heeft 
kunnen lezen.
De andere 50 % wordt  verdeeld over 
specifieke ontwikkelingsprojecten die 

Open dag St. Anna zorggroep 
In het kader van de landelijke Open dag van de Zorg op zaterdag 16 maart 
aanstaande, opent het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop haar deuren voor 
belangstellenden tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook de woonzorgcentra van 
Ananz, medisch sportgezondheids-centrum TopSupport en het St. Anna 
Ziekenhuis locatie Eindhoven zijn op deze dag in Geldrop vertegenwoor-
digd.

De bezoeker ontvangt een uitgebreid 
aanbod aan zorggerelateerde informa-
tie, demonstraties en activiteiten. Ver-
schillende deuren gaan open, die nor-
maliter gesloten blijven. Zo kan er 
onder meer een kijkje worden geno-
men in de nieuwe reiniging- en desin-
fectieruimte, het laboratorium en de 
technische ruimte. Er vinden ook ver-
schillende demonstaties plaats. Zoals 
een demonstratie met medewerking 
van LOTUS slachtoffers (Landelijke 
Opleiding Tot Uitbeelding Slachtof-
fers), die laat zien wat er gebeurt in 
een ziekenhuis indien zich een inci-
dent heeft voorgedaan, een demon-
stratie van een kijkoperatie in een 
baarmoeder en van het toedienen van 
een hartmassage. (* LOTUS: Landelij-
ke Opleiding tot Uitbeelding van 
Slachtoffers.)

Kinderstempelkaart
Voor de jonge bezoekers zijn diverse 
activiteiten opgezet. Kinderen kunnen 
met hun pop of knuffel naar de afde-
ling radiologie om een röntgenfoto te 
laten maken en deze te laten onder-
zoeken door de dokter, leren hechten, 
een tube vullen met crème, PSV Phoxy 
ontmoeten en nog veel meer! Er is een 
speciale kinderstempelkaart ontwik-
keld; bij elke kinderactiviteit kan een 
stempel verkregen worden. Een volle 
stempelkaart levert een mooie prijs 
op.
Tijdens de open dag is de fototentoon-
stelling ‘St. Anna Ziekenhuis 1931-
2000’ te bezichtigen in het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop. Fotomateriaal 
is aangereikt door (oud-) collega’s en 
mensen uit de regio. Ook worden tv-
beelden getoond uit het archief van de 
oude ziekenhuisomroep Studio 4. De 
tentoonstelling loopt tot 1 mei 2013.

Ananz verzorgt een uitgebreide pre-
sentatie over wonen-welzijn-zorg bin-
nen haar vier woonzorgcentra, alsook 
over het nieuwe Geriatrische experti-
se centrum. TopSupport informeert 
bezoekers onder meer over het uitge-

breide aanbod aan beweegprogram-
ma’s. Belangstellenden kunnen ook 
actief een ‘route fysiek’ afleggen om na 
te gaan hoe het is gesteld met hun fy-
sieke gezondheid als BMI en bloed-
druk.
Kijk op website www.st-anna.nl/open-
dag voor het volledige programma.

School!week
Van 18 tot en met 22 maart is het 
weer School!week. De schoolweek 
heeft als doel steeds meer mensen 
bewust te maken van de kracht van 
openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 

Overal in het land vestigen deze week 
de scholen voor algemeen toeganke-
lijk en openbaar onderwijs de aan-
dacht op hun uitgangspunten; kern-
waarden waar deze scholen trots op 
zijn. Algemene toegankelijkheid, we-
derzijds respect, waarden en normen 
en burgerschap, dat is wat de kinderen 
hier leren naast de gewone leervak-
ken. Waardering voor een ander, ook 
als die een andere opvatting heeft.
De zes kernwaarden van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs 
zijn: iedereen is welkom; iedereen is 
benoembaar; wederzijds respect; 
waarden en normen; van en voor de 
samenleving; levensbeschouwing en 
godsdienst.
In Nuenen wordt algemeen toeganke-
lijk onderwijs gegeven bij Basisschool 
De Mijlpaal, 040-2952279. Directeur: 
Marianne Boschman. Voor openbaar 
onderwijs: Basisschool De Rietpluim, 
040-2834981 of 040-2841111 . Direc-
teur: Lia Ringburg. Beide scholen val-
len onder het bestuur van  Stichting 
PlatOO, voor Openbaar en Algemeen 
Toegankelijk Onderwijs. 0492-
392112, Helmond.

Verkeerde datum 
bij open huis 
Wentelwiek
 
Door een foutieve aanlevering van de 
school is er een verkeerde datum ge-
noemd in onze vorige editie bij het ar-
tikel over de open dagen van de basis-
scholen in Nuenen-Zuid.
Op 20 maart a.s. zet Brede School De 
Wentelwiek haar deuren wijd open 
voor iedereen die een kijkje wil nemen 
in onze school. Ouders van kinderen 
van 0-4 jaar worden in het bijzonder 
van harte welkom geheten. Op 20 
maart van 8.45-12.15 ontvangt groep 
8 u met een kopje koffie en ranja voor 
de kinderen. U kunt een kijkje nemen 
in de groepen en de leerlingen zullen u 
vertellen wat ze leren en doen op 
school en hoe ze de school ervaren. 
Uiteraard staat ook het team voor u 
klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Ook aan de kleintjes is gedacht, de pe-
dagogisch medewerksters van Korein 
(BSO) zorgen samen met de leerlingen 
van groep 8 voor de kinderopvang.Vallestappers sponsoren 

Doctors for Mozambique
Wandelgroep ` de Vallestappers’ is een groep van vijf mannen die sinds 2003 ge-
zamenlijk wandelingen maakt. Inmiddels hebben zij al meer dan 2100 kilometer 
samen gelopen.  Naast het wandelen doneren zij ieder per wandeling een bedrag 
voor het goede doel. Afgelopen zondag is dit opgespaarde bedrag uitgekeerd en 
werd de stichting Doctors for Mozambique verrast met een sponsorgift van 500 
euro. Pauline van Empel, voorzitter van de Stichting, mocht een cheque in ont-
vangst nemen die volledig ten goede zal komen aan het opleiden van dokters in 
spe in Mozambique. Voor meer informatie www.vallestappers.dse en www.doc-
torsformozambique.org

De Vallestappers overhandigen hun sponsorgift aan Doctors for Mozambique

door de vier hiervoor genoemde  or-
ganisaties uitgekozen zijn. 
U  kunt er dus verzekerd van zijn dat 
alles wat u aan de actie Samen Ver-
der geeft ook echt daar komt waar 
het thuis hoort. Het is jammer dat 
niet alle straten in Nuenen bezocht 
kunnen worden omdat ondanks de 
vele vrijwilligers er toch te weinig 
zijn. Wilt u  Samen Verder helpen en 
dit jaar ook een paar uur deze actie 
steunen  belt u dan even met Carel 
Bergman tel. 2913042.
Aan alle vriendelijke gevers van dit 
jaar reeds nu heel hartelijk dank voor 
uw deelname aan Samen Verder en 
wij zullen u laten horen hoeveel wij 
samen in Nuenen over hadden voor 
deze projecten. 

Ophaalschema Neuzelmarkt

Waterschapsmedaille voor Nuenense schrijvers
 
Waterschap de Dommel viert dit jaar het 150-jarig bestaan .In het kader van dat jubileum geeft het Waterschap een 
speciale jubileummedaille  aan personen en instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de doelstellin-
gen van het Waterschap . 

Een van de nominaties voor die me-
daille is het boek “de Dommel door 
Eindhoven” van de Nuenense auteurs 
Piet van den Heuvel en Jan Vlemmix, 
die samen met de Eindhovense stads-
archeoloog Nico Arts dat bijzondere 
boek hebben samengesteld.

Op maandag 4 maart is de jubileum-
medaille door Watergraaf Peter Glas 
aan de schrijvers uitgereikt in het Wa-
terschapshuis in Boxtel.
Het boek “de Dommel door Eind-ho-
ven” is nog te koop bij boekhandel van 
de Moosdijk.

In het midden Watergraaf Peter Glas 
en rechts van hem Jan Vlemmix. 
Links staat een van de schrijvers 

van het boek “de Dommel”
dat eveneens genomineerd werd.



Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

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

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis Nieuw in ons
assortiment

Tafels - Accessoires - Banken - Stoelen - Kunststof vloeren - Kasten - Salontafels
Dressoirs - TV-meubels  -  Karpetten - Lampen  -  Spiegels  -  Schilderijen - Lokale kunst

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

OPEN DAGEN
ZONDAG 17 mrt. 11.00 tot 16.00 uur

MAANDAG 18 mrt. 18.30 tot 21.00 uur

Presentatie: PAAS en VOORJAAR WORKSHOPS
Henk en Petra DraaD

De HaverkamP 34, Gerwen. 

Tel: 040 - 283 56 92
e-mail: hepelier@onsneT.nu
WebsiTe: WWW.hepelier.nl    

hepelier

CreaTief

Geniet van de magie van ‘n uitzonderlijk 
weldadig Schoonheidsprogramma en ga 

als herboren de deur weer uit. 
 

-Schoonheidsbehandelingen 
-Massage’s, Manicure 
-Make-up advies 
-Bruidsmake-up & kapsel 
-Beauty-arrangementen 
-Workshops & Meidenfeestjes 

WELLBEING BOUTIQUE 

Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   

tel: 06-13701730 

Openingstijden         “Loop gerust eens binnen” 
Di - Wo- Vr.        9:30-17:30 uur        Za:11:00-16:00 uur 
Di-  Wo   Avond & Do: uitsluitend op afspraak 

Uw specialiste : 
Marie-louise  

Rooijakkers -Billekens 

HÉT EIWITDIEETHÉT EIWITDIEETHÉT EIWITDIEET

afvallen

op-

bouwen

in 

balans

snel 

afvallen

Afvallen met meer 
eiwitten en minder 

koolhydraten

• Zichtbaar afvallen
• Intensieve begeleiding
• Goede voorlichting en 
  ondersteuning
• Lekker en gevarieerd eten
• 6 eetmomenten per dag
• Meer dan 250 heerlijke
  eiwitproducten

Kom snel langs 
voor meer informatie

Beauty and Nails 
Angela van Rijt, Wederikdreef 9, 5672 BS Nuenen

06 - 13 73 50 13. angelavanrijt@onsnet.nu.

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* 100% KORTING 
 op HR++ glas in alle kozijnen

*VERRASSINGSKORTING
 zie onze website: www.kura.nl

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Verwenmiddag 
voor Plusminus-
groep via NL-Doet
Vrijdagmiddag 15 maart wordt een 
bijzonder prettige middag voor de 
vrouwengroep van Stichting Plusmi-
nus. Ze zullen samen naar Valkens-
waard gaan en daar in één gebouw 
drie interessante musea bezoeken: 
Het Valkenmuseum, het Sigarenmu-
seum en het Steendrukmuseum. 

De dames zullen genieten van de 
rondleidingen en lekkere traktaties. 
De NL-Doet actie heeft er voor ge-
zorgd dat er extra vrijwilligers zijn om 
de dames in de rolstoel of met rollator 
goed te begeleiden. De dames van de 
Plusminus-groep zullen er volop van 
genieten.

Enquête over afsluiting 
Soeterbeekseweg
Het Comité Bezwaar Afsluiting Soeterbeek wil middels een enquête de 
mening van alle inwoners van Nederwetten over de gevolgen van deze 
afsluiting, te weten komen. Met de uitslag van de enquête kan een toekom-
stig gesprek met de gemeente Nuenen een betere onderbouwing krijgen. 
In Nederwetten is in het weekend van 
9 maart een enquêteformulier huis 
aan huis verspreid. In dit enquêtefor-
mulier wordt een aantal vragen over 
de gevolgen van deze al maanden du-
rende afsluiting van Soeterbeek ge-
steld. De inwoners kunnen hun me-
ning over de gevolgen van deze 
afsluiting kenbaar maken. 

Het Comité heeft in de zomer van 
2012 bezwaar aangetekend tegen de 
afsluiting, maar is door de bezwaar-
commissie niet ontvankelijk ver-

Feestelijke opening  
dorpsplein De Tip Gerwen
In de kleine kern Gerwen zijn een vijftal projecten van het integrale Dorps-
ontwikkelingsprogramma (iDOP) gerealiseerd. Vrijdagmiddag 22 maart 
worden die projecten in gebruik genomen. 

Uitnodiging iDOP-Feest Gerwen

In de kleine kern Gerwen zijn de projecten van het integrale Dorpsontwik-
kelingsprogramma (iDOP) gerealiseerd. Vrijdagmiddag 22 maart worden 
deze projecten feestelijk in gebruik genomen. 

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in de gymzaal 
van Brede School Heuvelrijk, Heuvel 5 5674 RR in Gerwen, 

aanvang 13.00 uur (koffie staat klaar vanaf 12.30 uur).  

Die middag wordt het multifunctionele dorpsplein De Tip feestelijk 
geopend. Dat gebeurt samen met de schoolkinderen van de Brede School 
Heuvelrijk. Deze opening staat symbool voor de ingebruikstelling van 
de andere projecten, zoals herinrichting Gerwenseweg, Bushalte Gerwen, 
nieuwe keukenapparatuur dorpshuis D’n Heuvel en vernieuwing 
jeugdhuis ’t Huysven. 

Deze iDOP-projecten dragen bij aan een vitaal, mooi 
en schoon Brabants platteland (reconstructie De Peel).

De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de 
provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband regio Eindhoven 
(SRE) en zijn uitgevoerd door aannemer Jansen Infra in opdracht van de 
gemeente Nuenen c.a. De inwoners van Gerwen zijn bij de plannen 
betrokken via klankbordgroepen en openbare vergaderingen van de 
dorpsraad. 

Na de feestelijke opening van De Tip wordt een busrit gemaakt langs de 
andere projecten. Aansluitend kunt u onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig met elkaar napraten in de gymzaal. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het comité iDOP-Feest Gerwen
 
Jan Bekkers, 06 - 50 62 81 34
Ton Tenback, 06 - 53 25 87 28 
 

iDOP-Projecten Gerwen

 
Om 14.00 uur wordt het multifunctio-
nele dorpsplein De Tip feestelijk ge-
opend. Dat gebeurt samen met de 
schoolkinderen van de Brede School 
Heuvelrijk. Pastoor Freek Groot zal 
De Tip inzegenen en deze officiële 
handeling wordt opgeluisterd door 
het Heilig Kruisgilde. Aansluitend 
gaan de schoolkinderen het KUBB-
spel spelen. 

De opening van De Tip staat symbool 
voor de ingebruikstelling van de ande-
re projecten, zoals de herinrichting 
van de Gerwenseweg, de bushaltes 
Gerwen-Kerkakkers aan de Smits van 
Oyenlaan, de keukenapparatuur in het 
dorpshuis D’n Heuvel en de diverse 
vernieuwingen bij het jeugdhuis ’t 
Huysven aan de Huikert.

Vitaal, mooi en schoon
De projecten zijn mede mogelijk ge-
maakt door subsidies van de provincie 
Noord-Brabant en het Samenwer-
kingsverband regio Eindhoven (SRE) 
en zijn uitgevoerd door aannemer Jan-
sen Infra in opdracht van de gemeente 
Nuenen c.a. De inwoners van Gerwen 
zijn bij de plannen betrokken via 
klankbordgroepen en openbare verga-
deringen van de dorpsraad. De iDOP-
projecten dragen bij aan een vitaal, 
mooi en schoon Brabants platteland, 
aldus de missie van de reconstructie 
De Peel.

Na de opening van De Tip wordt een 
busrit gemaakt langs de andere pro-
jecten. Aansluitend kunnen de inwo-
ners van Gerwen onder het genot van 
een hapje en een drankje gezellig met 
elkaar napraten in de gymzaal van 
Brede School Heuvelrijk. 

KBO-algemene 
ledenvergadering 
met Wim Daniëls
Donderdag 21 maart houdt de 
KBO-afdeling Nuenen c.a., vanaf 
14.00 uur in de raadzaal (Het Kloos-
ter), de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering.

Naast de gebruikelijke agendapunten 
van het vaststellen van het jaarverslag, 
de financiële stukken en bestuursmu-
taties, zal er een gastoptreden plaats-
vinden van schrijver en neerlandicus 
Wim Daniëls, o.a. bekend van zijn 
veelvuldig optreden in het tv-pro-
gramma Pauw & Witteman. Wim Da-
niëls houdt een voordracht over taal, 
in het bijzonder over het heden en de 
toekomst van het Nederlands en de 
dialecten. Er is daarbij volop gelegen-
heid tot het stellen van vragen.

Nuenen duurzaam ?    
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week D66.
Iedere paar maanden krijgt D66 de ge-
legenheid in deze rubriek de lezer aan 
te spreken. In deze editie was het ge-
plande onderwerp: duurzaamheid en 
de mooie resultaten in de gemeente 
sinds 2010. Helaas past ons dat nu 
niet. De recente crisis in de gemeente-
raad stelt dat opeens in de schaduw.

D66 ziet met lede ogen hoe vervelende 
conflicten - in de raad en met het col-
lege - Nuenen bestuurlijk verlammen. 
Gevolg is dat broodnodige maatrege-
len, zeker in deze economisch zorge-
lijke tijden, blijven liggen en er dus 
(opnieuw) grote financiële schade 
dreigt.

Duurzaamheid is ook stabiliteit en 
continuïteit
D66 zet zich daar steeds krachtig voor 
in, wil geen voortdurende wisseling 
van stoelen. Dus aandacht voor de be-

langen van de burger, in plaats van 
voor politieke belangen. De (privé) 
animositeit in de raad is D66 een 
doorn in het oog. Op samenwerking 
mag niet bezuinigd worden, het is een 
voorwaarde voor onze welvaart in de 
toekomst.

De agenda:
Hebt u D66 gemist bij de actie ‘Nue-
nen schoon’ op 9 maart j.l.?
In Eindhoven’s Beursgebouw vond     
op dezelfde dag het landelijke D66 
voorjaarscongres plaats; een boeiende 
bijeenkomst, met veel ruimte voor     
levendige discussie en nuttige infor-
matie, ook over de spannende lande-
lijke politieke situatie, waar D66 een 
(sleutel-?) rol in kan spelen.

Dit thema komt zeker ook terug op 
dinsdagavond 19 maart. Dan houdt 
D66 Nuenen zijn ledenvergadering, 
als opstap naar de gemeenteraadsver-
kiezing over precies een jaar. De Nue-
nense actualiteit zal echter het voor-
naamste agendapunt zijn. En, echt 
D66, elke Nuenenaar is welkom om de 
plannen mede vorm te geven vanuit 
het motto: ‘horen.. zien.. zeggen’. U 
bent dus van harte uitgenodigd (SCA-
RABEE bovenzaal, 20.00 uur). www.
d66nuenen.nl 
Tenslotte, 15-16 maart zijn de “NL-
doet” landelijke vrijwilligersdagen. 
D66ers helpen in dit verband Nuenen-
se projecten. Sluit u daarbij aan? Kijk 
op www.nldoet.nl.

Fractie voorzitter D66 Nuenen, 
Nico Pijnacker Hordijk

Foto’s Cees van Keulen. 

Samenwerking met Platform 
Gehandicaptenbeleid loont
Bij nieuwbouw, verbouwingen maar ook bij aanpassingen van bestratingen 
in tuinen komt het nogal eens voor, dat de toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking onwetend negatief wordt beïnvloed. Oorzaak hiervan is 
veelal het gebrek aan kennis van de problematiek.
De opdrachtgever gaat er vanzelfspre-
kend vanuit, dat de uitvoerder op de 
hoogte is van zijn toegankelijkheids-
wensen en van de consequenties die 
deze op de realisatie hebben, maar dat 
blijkt in de praktijk voor beide geval-
len vaak niet het geval te zijn. Om mis-
verstanden achteraf te voorkomen is 
belangrijk, dat tussen opdrachtgever 
en uitvoerder over en weer vooraf dui-
delijkheid wordt gegeven.

Voorbeeld hiervan is onder meer de 
aanpassing van het voorterrein van 
Chinees Restaurant Tong  Ah, enkele 
jaren geleden. In lijn met de wens van 
de opdrachtgever voor optimale 
bruikbaarheid van de ruimte voor gas-
ten, werd een ontwerp gerealiseerd, 
waarbij men voor de toegang tot het 
pand de keuze heeft uit een trapje en 
een hellingbaan. Beide waren niet 
voorzien van een leuning waardoor ie-
mand die slecht ter been is onvol-
doende houvast heeft. De hellingbaan 
bleek bovendien nogal steil voor men-
sen met een rolstoel. Met een scoot-
mobiel is de helling te bestijgen, maar 
dan moet je momenteel achteruit de 
helling weer af. De mogelijkheid voor 
een mindervalide om bij Tong Ah uit 
eten te gaan was voorbij, reden voor 
het Platform Gehandicaptenbeleid 
Nuenen om hierover contact op te ne-
men met het bedrijf.

Onlangs werd het Platform geïnfor-
meerd, dat Tong Ah leuningen had la-
ten plaatsen, een hoeraatje waard. 
Ook degenen die slecht ter been zijn 
kunnen bij Tong Ah weer hun hart op-

halen.

Om te voorkomen, dat ook in de toe-
komst door gebrek aan kennis derge-
lijke fouten en tekortkomingen ont-
staan, verwijst het Platform  graag 
naar de website van Nederlands Insti-
tuut voor Rolstoeltoegankelijkheid 
www.rolstoeltoegankelijkheid.nl waar 
een gratis abonnement op het maan-
delijkse Infomagazine Rolstoeltoegan-
kelijkheid kan worden genomen. Ge-
adviseerd wordt, dat iedereen die zich 
bezig houdt met bouwplannen, zowel 

als opdrachtgever uitvoeder, zich hier-
op kostenvrij abonneert. 

Op de site kan het gratis e-book “Rol-
stoeltoegankelijkheid, hoe makkelijk 
het mis kan gaan…. en hoe u dat kan 
voorkomen” worden besteld. Ook kan 
op de site om gericht advies worden 
gevraagd. 

Het Handboek Toegankelijkheid 
schrijft voor de openbare ruimte 
dwingend voor aan welke eisen moet 
worden voldaan. De studentenversie 
ervan, Mens en Maat, kan via de site 
www.uitgeverijstilinovi.nl/129.html 
worden besteld. Een uittreksel van het 
Handboek Toegankelijkheid is op 
http://home.telfort.nl/batutrecht/
richtlijn/handboek.htm te vinden. 
Voor hoveniers en diegenen die op ou-
dere leeftijd willen blijven tuinieren is 
er de site www.gehandicaptentuin.nl/
Tuinen%20website.

Tong Ah heeft op advies van Platform Gehandicaptenbeleid Nuenen leuningen 
laten plaatsen, een voorbeeld van goede samenwerking.

klaard. Vervolgens heeft B&W het be-
sluit van de afsluiting van Soeterbeek 
gehandhaafd. Tegen dit besluit heeft 
het Comité bij de rechtbank een ver-
zoek tot ontbinding van dit besluit in-
gediend.

Het Comité Bezwaar Afsluiting Soe-
terbeek roept alle inwoners van Ne-
derwetten op om de enquête in te vul-
len en in te leveren, voor 17 maart, bij 
de vermelde adressen.

50.000 bezoekers Vincentre
Op 8 maart heeft het Vincentre de 50.000ste bezoeker mogen ontvangen. 
Aziatische gasten van Philips Intellectual Property & Standards kregen een 
warm onthaal. In hun midden bevond zich de 50.000ste bezoeker van het Van 
Goghmuseum Vincentre in Nuenen. Burgemeester Marten Houben overhan-
digde een oorkonde aan de hele groep, terwijl directeur Simone van der Heiden 
aan alle gasten het boekje ‘Out and about with Vincent’ uitreikte.

Vincentre laat op een moderne wijze de periode zien, waarin Vincent van Gogh 
130 jaar geleden in Nuenen woonde en werkte. Daar maakte hij zijn eerste we-
reldberoemde schilderij De Aardappeleters. Een speciale film en een tentoon-
stelling gaan over dit schilderij. Meer info www.vgvn.nl.

Een groep Aziatische gasten van Philips Intellectual Property & Standards is de 
gelukkige. In hun midden bevindt zich de 50.000e bezoeker van het Van Goghmu-
seum Vincentre in Nuenen. Burgemeester Houben overhandigt een oorkonde aan 
de hele groep, terwijl directeur Simone van der Heiden voor alle gasten het boekje 
‘Out and about with Vincent” heeft.
Vincentre laat op een moderne wijze de periode zien, waarin Vincent van Gogh 
130 jaar geleden in Nuenen woonde en werkte. Daar maakte hij zijn eerste we-
reldberoemde schilderij De Aardappeleters. Een speciale film en een tentoonstel-
ling gaan over dit schilderij.

Karen Claassen een schakel 
tussen publiek en kunsteducatie
Karen Claassen is sinds mei 2012 webmaster bij Kunstencentrum CAN. Ze 
doet dit werk als vrijwillig medewerker, naast haar eigen bedrijf Mo.kca. 
(www.mokca.nl/) Mo.kca is de afkort2ing van Multimedia Ontwerper Karen 
Claassen. Als zelfstandig ontwerper en illustrator werkt ze veel voor de 
zorgsector (e-learning animaties) en maakt websites en huisstijlen. Voor en 
tijdens de opleiding 'mens en informatie' aan de Design Academie te Eind-
hoven is zij werkzaam geweest als creatief dtp-er en webdesigner bij onder 
andere uitgeverij Malmberg.

Hoe heb je kunstencentrum leren 
kennen?
Het CAN hoort bij Nuenen, we zien 
de advertenties en de programma-
krant! Nadat we hier zijn komen wo-
nen wilde ik meer mensen leren ken-
nen en heb ik bewegingslessen gevolgd 
bij Anneloes Philippo en hebben mijn 
kinderen bij Marjo van Meer gete-
kend. Later heb ik zelf ook een cursus 
gevolgd bij José Jansen (portretteke-
nen).

Waarom doe je het of wat betekent 
kunsteducatie voor je?
Als vormgever en illustrator ben ik al-
tijd met tekenen bezig en het is fijn om 
met andere technieken te leren en te 
experimenteren.

Wat deed je besluiten om er als vrij-
willige medewerker te gaan werken?
Een gevoel ik wilde al langer wat meer 
doen dan alleen commercieel bezig 
zijn. Er stond in de zomervakantie een 
advertentie van de LEV-groep voor 
webmaster in de Rond de Linde en dat 
leek me een mooie combinatie.

Hoe zie je dat: schakel tussen 
publiek en kunsteducatie?
De website is er niet alleen om de cur-
sussen te tonen, er komen links naar 
de docenten, werk van leerlingen en 
cursisten wordt beter belicht en je 
wordt uitgebreider geïnformeerd over 
amateurkunst in Nuenen. Daardoor 
gaat het meer leven voor de bezoekers 
en cursisten! 

Wat doe je als webmaster?
Ik beheer de website, plaats nieuwsbe-
richten en houd de agenda bij. Verder 
een stuk technisch beheer zoals e-mail 
adressen. En daarnaast heb ik de web-
site een nieuw ‘smoel’ gegeven. Dat zal 
in het begin ook nog onderhoud geven.

Hoe zou je het werken bij Kunsten-
centrum CAN willen aanbevelen? 
Wat ‘haal je er zelf uit’ als 
medewerker?Het is heel leuk en inspi-
rerend om met kunst bezig te zijn. Het 
klooster is een bijzonder gebouw en de 
lokalen van Kunstencentrum CAN 
zijn goed geoutilleerd en je werkt er 
met een warme club mensen!
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Zondag 17 maart
11.00-17.00

Paranormale beurs
De Pelgrim Mariahout

Zaterdag 16 maart 
14.00-16.30 uur

Open Dag Archipel
Jo van Dijkhof

Vrijdag 15 maart 
19.00-22.00 uur

Tienerdisco
Sportlaan 12, Nuenen

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00-16.00 uur Rode kruishandwerken

Jo van Dijkhof

Donderdag 14 maart 
14.00-16.00 uur Creatieve middag

Jo van Dijkhof
20.00 uur Liberaal Café VVD

Café Ons Dorp

Zaterdag 16 maart 
20.00 uur

Country Dance Party met Country-DJ Henk
Buurthuis Mariahout

Vrij/zaterdag 15 +16 maart
NL Doet 

Zaterdag 16 maart 
15.30-17.00 uur

Inschrijven Oranjemarkt
Dinercafé Zinn

Vrijdag 15 maart 
Nationale Pannenkoekdag

Zondag 17 maart
14.00-17.00 uur

Nuense duo Alegria
Weverkeshof

Elke zondag in maart
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Zaterdag 16 maart 
11.00-13.00 uur

Verkoop bladmuziek
bibliotheek Nuenen

Vrijdag 15 maart 
14.00 uur

“Het Andere Iran” dialezing 
door John Peeters 

Scarabee, Hongerman

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

 Donderdag 14 maart 
09.30 uur computercafé 

Bibliotheek Dommeldal (zijingang)
10.00-12.00 uur Computerondersteuning 

Jo van Dijkhof

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag-donderdag
19.30 uur Bridge

Jo van Dijkhof

Donderdag 21 maart 
09.30 uur

computercafé iPad toepassingen
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Vrijdag 22 maart 
17.45 uur

Solidariteitsmaaltijd
Pleincollege Nuenen

Donderdag 21 maart 
19.30 uur LETS ontmoetingsavond 

(www.letsnuenen.nl)
Weverkeshof

Vrijdag 22 maart 
10.00 uur Opening Werkcafe Nuenen 

voor werkzoekenden
De Luistruik, Sportlaan 12

Zaterdag 23 maart 
13.30 - 21.00 uur

Fiets je eigen Alpe d’HuZes
Laco Sportcentrum De Drietip

Zaterdag 23 maart 
20.30u

Single Party 35+
Laco Strandbad Nuenen

Zat/Zondag 23+24 maart
13.00 uur

1e Lustrum Smeulders = Open
Beekstraat 23

Vrijdag 22 maart 
vanaf 18.30 uur

dorpsfeest in MFA De Koppelaar Neder-
wetten

www.kpjnederwettten.nl

Donderdag 21 maart 
20.15 uur

Carolien Borgers - Happy end 
Het Klooster

Donderdag 21 maart 
20.00-22.00 uur

PF Thomese leest voor
Boekhandel van de Moosdijk

DANKBETUIGING

Het heeft ons erg goed gedaan om zoveel warmte
en medeleven te mogen ontvangen, tijdens  

het ziek zijn en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, 

ons mam en oma

MARIA BROUWERS-KOOIJMANS 

Theo, Jordy en Mirella, Daan Iris
Jolanda en Will, Niels

René en Jasmijn

Groot is de leegte die zij achterlaat!

Zondagochtendmis 
vanuit De Akkers
Wist u dat elke zondag de mis van 
10.00 uur vanuit De Akkers door het 
LON in Nuenen volledig wordt uit-
gezonden? 

De mis van 10 m aart werd   extra opge-
luisterd door een kleine delegatie van 
het seniorenkoor “De Vrolijke Samen-
zang”.
U bent van harte welkom in de kapel, 
maar…. ook thuis vanuit uw huiska-
mer, kunt u de mis volgen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 16 maart 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, vormselvoorbereiding, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
past. werker J. Deckers.
Zondag 17 maart  09.30 uur:  Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J.  Vossenaar.
Zondag 17 maart 11.00 uur:  Eucharis-
tieviering, volkszang, kinderwoord-
dienst, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 16 maart 18.30 uur: Mieke 
Heijnen-Linssen; Mia Béguin (vanwe-
ge verjaardag en sterfdag).
Zondag 17 maart 09.30 uur: Theo-
dorus Kortstee; Bernardus Ramaaker; 
Henri v. Waesberghe.
Zondag 17 maart 11.00 uur: Uit dank-
baarheid voor een 85-ste verjaardag; 
Wim van Eijk; Frans en Trina van Ke-
menade-van Maasakkers; Mieke Heij-
nen-Linssen; Christ van de Donk; 
Henk Vrijaldenhoven; Tine van Lier-
Vrijaldenhoven; Martien de Groot; 
ouders Vrijaldenhoven- van Moorsel; 
Ouders van Keulen-Endevoets; Nard 
en Anna Rooijakkers-van Wiechen; 
Harrij van der Velden; Sjaak, Annie, 
Koos en Ding Borrenbergs; Theo Teu-
wen (vanwege sterfdag); Julia Moo-
nen-Kwinten; Harrie van Soest-Raes-
sens; overleden ouders Raessens-van 
Soest en schoonouders Merkelbach-
van Cuijck; Toos Nijssen-van Lies-
hout.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden Cisca 
van Bree-van den Elsen, Eeneind 5, 
Betsie van Stipdonk-Keeris, Wever-
straat 45 en Riet Hermens-Janssen, 
Erasmusstraat 9. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De Parochie Nuenen vraagt vrijwil-
ligers voor het schoonhouden van 
de kerk
De groep mensen die ervoor zorgt dat 
de H. Clemenskerk in Nuenen cen-
trum schoon blijft, de ‘poets-engelen’, 
heeft dringend behoefte aan uitbrei-
ding. De mensen die het nu doen zijn 
bijna allemaal boven de 70 jaar. Zij 
willen graag wat jongere mensen erbij, 
nu ter ondersteuning en om het lang-
zamerhand van hen over te nemen. Er 
wordt in groepjes van 3 of 4 personen 
gewerkt. Elke groep werkt 1 ochtend 
of middag in de maand. Voor verdere 
inlichtingen en aanmelding kunt u 
contact opnemen met het secretariaat 
van de Parochie Nuenen 040-2831210.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 17 maart, 10.00 uur. Dit is vijf-
de zondag in de veertigdagentijd. In de 
dienst voor Schrift en Tafel gaat voor: 
ds. C. Crouwel. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst. Medewerking van 
jongerenkoor Jocanto o.l.v. Anouk 
Demos. De collecte is voor het Diaco-
naal werk in Nuenen.
Maandag 18 maart is er 'Samen aan ta-
fel', opgave uiterlijk 16 maart bij Inge 
Huizing. 

Woensdag 20 maart is er een oecume-
nische thema-avond rond liederen 
van Huub Oosterhuis. Aanvang 20.00 
uur. Vrijdag 22 maart is de Solidari-
teitsmaaltijd in het Pleincollege. Aan-
vang 18.00 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor F. Groot.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Overleden Ouders Willem en An-
na Rooijackers-de Louw; Jan en Truus 
van Rooij-van Lieshout; Gido van 
Rooij; Janny Kerkhof-van Rooij; Mar-
tien Timmermans; Jan en Riek de 
Goei-van Rooij.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor m.m.v. Ger-
wense dorpsmuzikanten, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet de Louw; Thea Maas; levende en 
overleden leden van de Gerwense 
Dorpsmuzikanten; Piet en Miet Maas-
van Berlo; Martinus en Hanneke Don-
kers-van Agt; Johannes en Hendrika 
Verhagen-van Zutphen en een mis uit 
dankbaarheid.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Donderdag 14 maart: 17.30 H. Lof; 
18.30 H. Mis. 
Vrijdag 15 maart: 07.15 H. Mis, 18.00 
Kruisweg.
Zaterdag 16 maart: 11.00 H. Mis; bij-
eenkomst van de Derde Orde van de 
Priesterbroederschap St. Pius X.
Zondag 17 maart: 10.30 gezongen 
Hoogmis, Passiezondag; bijeenkomst 
Eucharistische Kruistocht. 
Maandag 18 maart: kloosterstilte.
Dinsdag 19 maart: 18.30 H. Mis, feest 
van de H. Jozef, echtgenoot van de H. 
Maagd en patroon van de Kerk. 
Woensdag 20 maart: 07.15 H. Mis.
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Eucharistieviering 
met De Gerwense 
Dorpsmuzikanten
Blaaskapel ‘De Gerwense Dorpsmu-
zikanten’ luistert op zondag 17 
Maart de Eucharistieviering op in 
de Clemenskerk van Gerwen. De 
dienst begint om 11.00 uur en tij-
dens de dienst zal weer een aantal 
leuke nummers uit het repertoire 
ten gehore worden gebracht. Deze 
muzikale mis wordt elk jaar opnieuw 
goed gewaardeerd.

De blaaskapel is ook naarstig op zoek 
naar aanvulling van muzikanten. We 
kunnen muzikanten gebruiken op alle 
soorten instrumenten maar vooral op 
trompet, klarinet en bariton. Ben je 
geïnteresseerd ?? Wil je wat meer in-
formatie over de bezetting of optre-
dens en kom je uit de omgeving Nue-
nen? Kom gerust een keertje luisteren 
tijdens een repetitie in D’n Heuvel op 
maandagavond van 19.45-22.00 uur.
Of neem contact op met E. de Groot 
040-2834615 of e.degroot @onsbra-
bantnet.nl
 

André van der Maat dag 

1500 kg zwerfvuil opgeruimd  
tijdens Gerwen Schoon!
 
Zo’n veertig vrijwilligers hebben afgelopen weekeinde op een regenachtige 
middag Gerwen en omgeving 1500 kg zwerfvuil lichter gemaakt. De start 
van de actie ‘Gerwen Schoon!’ op deze André van der Maat-dag, was zater-
dag 9 maart om 13.00 uur op de kiosk op het Heuvelplein onder het toeziend 
oog van burgemeester Maarten Houben. Onder de vrijwilligers ook wet-
houder Martien Jansen die gehuld in hesje en met een afvalgrijper en vuil-
niszak het motto ‘Samen doen we meer’ in praktijk bracht. 
Het verzamelde vuil omvat 2,5 kubie-
ke meter op een vrachtauto. De 160 
zakken zwerfvuil, stenen, puin en acht 
autobanden wegen gezamenlijk 1500 
kilogram. De doorweekte vrijwilligers 
lieten zich de koffie en soep in ’t Huys-
ven goed smaken. Gerwense kinderen 
hebben vrijdag al een schoonmaak-
rondje gemaakt rond de Brede School 
Heuvelrijk. 
De organisatoren kunnen terugkijken 
op een succesvolle schoon-maakactie. 
De organisatie is een samenwerking 
van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG) met dorpsraad Gerwen 
en de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. 

Vrijwilligers in actie met afvalgrijper 
en vuilniszak langs de Gerwenseweg 

(foto Cees van Keulen)
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P R O G R A M M A

Zwemmen

ZAALVOETBAL 
SPORTHAL DE HONGERMAN
Zaterdag  16 maart  
Mei Wah -Heintze / Impact fc ...... 18.45
Klezie Boys - all Stars ..................... 19.30
Auto v/d Heijden-Egdom Security  20.15 

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 16 maart
Someren-Nuenen  ........................... 20.00
Nederwetten-Veteranen A  ........... 16.30
Veteranen B-RKGSV  ..................... 16.15
Zondag 17 maart 
Nuenen 2-OJC Rosmalen 2  .......... 12.00
Nuenen 3-Braakhuizen 2   ............. 12.00
DBS 2-Nuenen 4  ............................. 11.00
Brabantia 4-Nuenen 5  ................... 12.00
Nuenen 7-Best Vooruit 9  .............. 10.00
Nuenen 8-Nieuw Woensel 9  ........ 12.00
Nuenen 9-Acht 8  ............................ 10.00
Nuenen 10-Beerse Boys 7  ............. 10.00
Nuenen 11-Beerse Boys 9  ............. 14.00
Terneuzen VR1-Nuenen VR1  ...... 12.30
Essche Boys VR1-Nuenen VR2  ... 10.00

EMK
Zaterdag 16 maart 
Waalre - EMK .................................. 16.30
Zondag 17 maart 
Eindhoven av 1 - EMK 1 ................ 14.30
WODAN 3 - EMK 2  ...................... 12.00 
EMK 3 - Geldrop/Houta Bouw 6 . 11.30
EMK 4 - WODAN 7   ..................... 11.30
ODC 8 - EMK 5   ............................. 10.00 

RKGSV 
Zaterdag 16 maart
Vet Nuenen B - Vet RKGSV .......... 16.15
Zondag 17 maart
Tuldania 1 -  RKGSV 1 ................... 14.30
LEW  2 - RKGSV 2 .........................  11.30
RKGSV 3 - Gestel 4......................... 12.00
RKGSV 4 -  Wilhelmina Boys 6 ..... 11.30
Acht 7 -  RKGSV 5 .......................... 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 16 maart
Vet.: Nederwetten - Nuenen ......... 16.30
Zondag 17 maart 
Nederwetten 1 - LEW 1 ................. 14.30
Nederwetten 2 - Braakhuizen 3 ... 12.30
Wodan 6 - Nederwetten 3 ............. 12.00
Nederwetten 4 ..................................... vrij
Nederwetten Da1 - DOSL Da1 .... 10.00
Nederw.Da2 - Valkenswaard Da1 10.15

Z&PV Nuenen haalt hoogste 
eindklassering ooit
Met een 13e plaats in de eindstand van A-competitie heeft Z&PV Nuenen 
de hoogste klassering uit haar historie behaald. Met nog 15 verenigingen in 
de ‘eredivisie’ van het zwemmen boven hun huidige klasse, betekent het dat 
Nuenen zich in dit seizoen de 28e vereniging van Nederland mag noemen.
Tijdens de laatste ronde in Tilburg 
kwam de mooie klassering niet meer 
in gevaar, vooral door een sterk optre-
den in de breedte. Een mooie graad-
meter daarvoor zijn nieuwe limieten 
voor de Brabantse Kampioenschap-
pen komende mei. Die worden vaak 
door de specialisten op een afstand 
gehaald, maar ook andere zwemmers 
beginnen zich steeds vaker te kwalifi-
ceren. 

Zo pakte Britt Bogers (1999) haar 6e 
limiet, dit keer op de 100m rugslag in 
1.20.88. Voor Lot Sauren en Frederiek 
Geurts (beiden uit 2000) waren er li-
miet 5 en 8 op de 400m vrijeslag, waar-
bij Lot met 5.29.70 net voor Frederiek 
met 5.30.12 wist te eindigen. Robin 
Goossens was op dezelfde afstand met 
5.16.20 nog behoorlijk wat sneller en 
haar 14e limiet betekent dat zij nu alle 
afstanden mag zwemmen bij de BZK. 
Bij de dames was er een tweede limiet 
voor Meike Nauta op de 200m wissel-
slag in 2.42.39 waar ze 2.43.00 nodig 
had. Ook Joeri Phaff voegde een extra 
limiet toe aan zijn lijst (nummer 8), 
ditmaal op de 100m rugslag in 1.10.17. 
Zijn zusje Merel (2001) scherpte met 
1.11.33 haar limiet op de 100m vrijes-
lag verder aan, een mooi vervolg op de 
2 limieten voor de Nederlandse Junio-
ren Kampioenschappen van een week 
geleden. Toen plaatste ze zich op de 
100 en 200m rugslag direct bij de eer-
ste wedstrijd in een 50m bad voor het 
NJK van komende juni. Voor Danila 
van den Hoogenband betekende de 
1.19.43 nog geen limiet voor de BZK 
maar wel een verbetering van haar 
persoonlijke record uit 2008! Bij de 
jongste jeugd waren er hele dikke per-
soonlijke records te melden voor Sade 
Adetunji (100vrij min 6 seconden), Si-
mone Rietbergen (50m vlinderslag 

min 5 seconden), Lennart van Sas 
(50vlinder min 6 seconden), Ashley 
Stevens (100vrij min 5 seconden), Ma-
rit Verspaget (50vlinder min 6 secon-
den) en Suzanne Voets (100vrij min 4 
seconden). De klapper was echter 
voor Evi Tijs op de 100m vrijeslag, zij 
verbeterde haar 1.57.84 van de vorige 
keer naar 1.36.60 nu, een verbetering 
van dik 21 seconden.

Overige persoonlijke records:
50m vrijeslag Tobias Geurts 27.79, Ry-
anne  Senden 29.45, Thomas van Ekert 
29.48, Jens van Lierop 30.31, Meike 
30.74, Nikki Cruts 31.83, Inge Ded-
ding 32.48, Kari van Zwol 32.70, Em-
ma van Diepen 35.76, Suzanne Voets 
43.68, Joep Dedding 44.28, Evi Tijs 
44.52, Marit Verspaget 45.19, Emma 
Vianen 48.96 100m vrijeslag Nienke 
Langerak 1.07.83, Kari 1.10.13, Ashley 
Stevens 1.22.90, Victor de Kousemae-
ker 1.23.27, Marit 1.34.40, Emma V 
1.48.79 200m vrijeslag Joeri 2.10.13 
400m vrijeslag Thomas 4.53.27, Britt 
5.36.15, Gijs van Leeuwen 6.20.02, 
Tom van Eijk 6.23.44, Mateusz Kool 
7.08.52 50m rugslag Joep 51.36 100m 
rugslag Jeroen Schelling 1.14.59, Bas 
Gibbels 1.23.00, Celine Gorren 
1.23.29, Marjolein Wijnen 1.29.86, 
Joep 1.45.64 200m rugslag Joris Wil-
lems 2.24.79, Anne Gibbels 2.42.23 
50m schoolslag Joeri 39.48, Tom 46.05 
100m schoolslag Thomas 1.21.69, 
Tom 1.39.34, Celine Verspaget 1.32.36, 
Renee van Lierop 1.42.33 200m 
schoolslag Bas 2.54.27, Joeri 2.59.80, 
Maayke Voets 3.08.87, Celine V 
3.14.67, Celine G 3.19.66, Marjolein 
3.22.42, Rahman Tataev 3.28..65, Re-
nee 3.31.26 50m vlinderslag Milan 
Meurs 43.04, Evi 52.95, Victor 53.02, 
Lennart van Sas 58.20 200m vlinder-
slag Wouter Sijmons 2.26.00.

Beginnersgroep      
Bridge Club Nuenen
Bent u een thuisbridger en overweegt u om lid te worden van een bridge-
club? Of speelt u al bij een club, maar denkt u erover om lid te worden van 
een tweede club, met meer begeleiding en/of meer uitdaging? Dan is nu het 
moment gekomen om kennis te maken met Bridge Club Nuenen.
Van 2 april tot en met 11 juni kunt u 
zich vrijblijvend aansluiten bij een be-
ginnersgroep. Deze groep krijgt voor-
gestoken spellen en speelt drie of vier 
spellen per ronde, afhankelijk van het 
speeltempo. Bovendien is er begelei-
ding aanwezig. U kunt zich met een 
partner aanmelden, maar ook alleen. 
In dat geval zullen we proberen een 
geschikte partner voor u te vinden. De 
kosten zijn 10 euro per persoon voor 
de hele cyclus.

Als het spelen op onze club u bevalt, 
kunt u ook de hele zomer elke dins-
dagavond spelen op onze zomer-
drives. Op deze zomerdrives zijn alle 
bridgers welkom. De kosten hiervan 
zijn 3 euro per paar per keer. In sep-
tember kunt u dan besluiten of u lid 
wilt worden van onze club. Bij BCN 
kunnen na afloop van een speelavond 
altijd vragen gesteld worden over een 
bepaald bied- of spelverloop, boven-
dien hebben we vier keer per jaar een 
biedwedstrijd, waarbij je met je part-
ner spellen kunt bieden onder begelei-

30e van Gogh 
bridgetoernooi
Afgelopen zaterdag vond voor de 30e 
keer het van Gogh bridgetoernooi 
plaats. In 1984 was in Nuenen het “van 
Goghjaar” omdat Vincent van Gogh 
100 jaar eerder in Nuenen woonde en 
werkte. Bridge Club Nuenen heeft er 
een traditie van gemaakt en dit jaar 
was de organisatie in handen van Han-
nie Munnik en Bart Rijnen. 

Het aardige van dit toernooi is dat jong 
en oud en rijp en groen door elkaar 
speelt. Men speelde maar liefst  42 
spellen. Het was een gezellig samen-
zijn van 84 paren in Het Klooster, maar 
er werd ook serieus gebridged. Op 
grond van de uitslag van de ochtend-
zitting werden de paren voor de mid-
dag op niveau ingedeeld. Zo had ieder-
een kans op een prijs in zijn eigen lijn.

De uitslag:
Lijn A     
1. Sjef van Rooij en Herman Feiters  
Lijn B
1. Els van Uden en Joost Brouwer 
Lijn C     
1. Ben v.d. Meerakker en Peter van 
Dijke
Lijn D 
1. Martin Quadflieg en Wim Zwart
Lijn E     
1. Han en Coen de Haas   
Lijn F
1. Gonnie Tongeren en Antoinette 
Koster

ding van een bridgedocent of A speler.

Mocht u interesse hebben dan kunt u 
bellen of mailen naar:
Noortje van den Broek 06-19419324, 
noortjevdb@onsnet.nu of Hans Mun-
nik 040-2837119, j.munnik@onsnet.
nu

Country-dansen  
in Mariahout
Zaterdagavond 16 maart organiseert 
The Black Longhorn weer de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek in de zaal van het Buurthuis in 
Mariahout.

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door hun eigen Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus. 

Aanvang is 20.00 uur in Buurthuis, 
Bernadettestraat 43, Mariahout. Tele-
fonische info: 0499-422088. Website: 
www.blacklonghorn.nl of email: in-
fo@blacklonghorn.nl.

Ingezonden brieven
Snoeiwerk-
zaamheden 
De bijgevoegde foto betreft het resul-
taat van snoeiwerkzaamheden die vo-
rige week in de Juffr. Tempelmanlaan 
in Nuenen zijn verricht; de boom staat 
voor huisnummer 7, tegenover num-
mer 6. 

Een en ander is overigens zonder ken-
nisgeving vooraf aan de bewoners ge-
daan. De bomen in de Juffr. Tempel-
manlaan zijn altijd al iel en weinig 
bladdragend in de zomer en na enkele 
weken verliezen de bomen vieze rotten-
de appeltjes hetgeen ons al jaren tegen 
de borst stuit.

Vorige week is er kennelijk besloten te 
snoeien...wellicht zijn uit veiligheids-
overwegingen dode takken uit de bo-
men verwijderd, maar om een boom 
dan met dit snoeiresultaat te laten 
staan is mij toch een doorn in het oog.

E. Heijmen, Juffr. Tempelmanlaan 6, 
5673 AD Nuenen

Heeft Scouting Panta Rhei 
een Kroonappel in handen ?
Waarschijnlijk hebt u via diverse media in het land al wel gehoord van de 
actie Kroonappels ter gelegenheid van de kroning van het nieuwe konings-
paar. Ook Scouting Panta Rhei uit Nuenen heeft zich hiervoor aangemeld. 
Sinds twee jaar zitten wij op een nieuwe locatie aan de Pastoorsmast en 
hebben volop plannen om ons buitenterrein om te toveren tot een avon-
tuurlijke en natuurlijke speelplek. Een plek die uitnodigt naar buiten te 
gaan want binnen zitten gebeurt al te veel en kan overal.
Het terrein is nog volop in ontwikke-
ling maar begint al vorm te krijgen. 
Door de inzet van (natuurlijk) vrijwil-
ligers maar ook door belangeloze ma-
teriaal- en dienstensponsoring heb-
ben we al een en ander weten te 
realiseren Er is een unieke kampvuur-
cirkel gebouwd in de vorm van ons ei-
gen logo. Er aan vast ligt een klim- en 
klauterheuvel met uitzichtpunt en een 
tunnel. Natuurlijk is er een groot veld 
voor sport en spel en om te kamperen. 
Maar er is ook een ruiger gedeelte om 
torens te bouwen, te graven, te ver-
stoppen en primitief te koken. De al-
lerkleinsten kunnen zandkastelen 
bouwen in de zandbak. Het bosplant-

soen aan de achterzijde van ons ter-
rein is ingericht om zoveel mogelijk 
verschillende dieren een mooi thuis te 
bieden. Eigenlijk een speelplek zoals je 
die vroeger overal wel kon vinden 
maar waar kinderen in verband met 
veiligheid nu niet meer zelfstandig 
naar toe kunnen. En dat het werkt we-
ten we! Naast de gewone scoutingpro-
gramma’s kunnen onze scoutingleden 
zich prima buiten vermaken als ze 
even vijf minuten vrij spel hebben.
Deze aantrekkingskracht van ons ter-
rein willen we graag vergroten door 
een uitbreiding van de klim en klauter 
mogelijkheden. We willen er een grote 
zonnewijzer maken met een uitge-

breid weerstation. Een overkapping 
op het terras zal dienen als buitenlo-
kaal en keuken zodat zelfs met slecht 
weer we buiten kunnen werken. Alle-
maal zaken die onze jeugd op een on-
gedwongen een stuk dichter bij de na-
tuur brengen en het nog avontuurlijker 
zal maken.
Deze ideeën zullen in de toekomst al-
lemaal wel gerealiseerd gaan worden 
al is momenteel tijd en geld de groot-
ste belemmering om dit goed en veilig 
te doen. Uw stem op ons Kroonappel 
initiatief kan dit proces in een stroom-
versnelling brengen.
In het weekend van 15, 16 en 17 maart 
kunt u uw stem uitbrengen op www.
kroonappels.nl U kunt hier nu al ons 
initiatief bekijken. En als u ons terrein 
eerst wel eens wilt zien voordat u uw 
stem uitbrengt, kan dat op zaterdag 16 
maart. We zijn dan de hele dag bezig in 
het kader van NL Doet. Kijk dan ook 
eens even binnen, want ook daar is on-
dertussen van alles gedaan om de fan-
tasie van onze jeugd te prikkelen. Meer 
informatie over ons terrein, blokhut of 
groep in het algemeen kunt u vinden 
op www.scoutingpantarhei.nl.

VLAM  low 
budget 
datingbureau 
doet kick-off
Diana Baggermans en Evelein van den 
Boogaard zijn onlangs gestart met het 
VLAM datingbureau. De bedoeling 
van het bureau is erg sociaal. Ze willen 
de grote hoeveelheden vrijgezellen in 
Nuenen tot elkaar brengen. Low bud-
get, laagdrempelig en gewoon leuk. 
Het zou zo leuk zijn als Nuenenaren 
elkaar nog met de lente vinden. De 
kick-off is in Café René op 28 maart. 



Tennishal Eindhoven-Noord, Vijfkamplaan 10, 5624 EB Eindhoven, (040) 238 88 81, www.sen.eindhoven.nl

Data 
Vrijdag 5 april   
Zaterdag 6 april   
Zondag 7 april
Maandag 8 april  
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april 
Donderdag 11 april 

Vooraf aanmelden via 
tel (040) 238 88 81.

Eindhoven heeft ‘t! Een fijne hal met zes banen en een 
gezellig paviljoen. In Tennishal Eindhoven-Noord kun 
je banen huren, deelnemen aan tenniscompetities en 
tennisles nemen.

Gratis kennismaking
Kom de banen van Tennishal Eindhoven-Noord uitproberen! Van 5 tot en met 
11 april 2013 kun je op nog beschikbare tijden gratis kennismaken en met andere 
geïnteresseerden een balletje slaan. Tennisleraren van Marell Sports geven op 
verzoek les. Ook is vrijblijvend aanvullende informatie verkrijgbaar. Let op: vooraf 
aanmelden voor een van onderstaande dagen is verplicht!

Tennishal Eindhoven-Noord 
Indoorbaan huren - tenniscompetities

Gratis kennismaking!
Gratis kennismaking tennis!

Dat vinden wij bijzonder normaal

het gevoel van samen

Archipel Jo van Dijkhof werkt graag aan een leuke, actieve woonomgeving in Nuenen. Dit 
doen we al samen met vele partijen die in de buurt actief zijn. Maar daar hebben we óók u bij 
nodig! Daarom organiseert Archipel een Open Dag op 16 maart 2013 van 14.00 tot 16.30 uur, 
waarbij u zelf kunt zien wat er wordt georganiseerd in de buurt, maar ook wat u zelf kunt doen 
om de buurt samen met ons nóg leuker te maken.

Activiteiten:
• Drink een kop koffie en proef de heerlijke gerechten in de sfeervolle Gasterij
• Bezoek de informatiestands over de diensten van Archipel 
• Bezoek de informatiestands over werken, vrijwilligerswerk en leren bij Archipel
• Ontdek welke clubs, verenigingen, organisaties, bonden en 
 winkels in Nuenen actief zijn
• Kinderen zijn ook van harte welkom, er zijn diverse kinderactiviteiten!
• Bezoek de informatiestands over werken, vrijwilligerswerk en leren bij Archipel

Wanneer   Waar
Zaterdag 16 maart 2013  Archipel Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur  5672 DA Nuenen, T 040 284 52 29

Kijk voor meer informatie en het exacte programma op www.archipelzorggroep.nl

Open Dag
 Samen Beter in de Buurt?

Opwettenseweg 81 • Nuenen • Tel. 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl • www.tijdvoorkwaliteit.nl

De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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