
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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van 29 april t/m 3 mei

Huisartsen 
J.G.J.M. te Dorsthorst 

J. Kroon en I.R. Steenstra
info waarneming via telnr. eigen praktijk

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Speeltuin   
De Kievit Nuenen 
dankt alle 
sponsoren

Heeft u 
ze ook al 
gemist?

Seizoensopening 
Jeu de boules-baan 
D’n Busser

Er moet nog een nieuwe versie komen
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PRESENTEERT

Ook dit jaar organiseert Vierkant Rond weer een muziekfestival voor blaaskapel-
len en samba-bands. Dit festival onder de naam PrimaVera zal plaatsvinden zon-
dag 21 april a.s. in en rond het park van Nuenen. Op de verschillende podia 
zullen continue optredens verzorgd worden door in totaal maar liefst 300 muzi-
kanten.
Op het hoofdpodium in het park door o.a. drumband Eckartdal, slagwerkgroep 
Juliana uit Waalre en Bigband Jazzcape uit Geldrop. Daarnaast nog 8 blaaskapel-
len en 5 samba-bands waaronder de bekende groep Os Malandros.
Een gezellige muzikale happening waarbij ook dit jaar weer de winkels in het 
centrum geopend zullen zijn met doorlopende mode-shows op 2 podia. Het 
gehele centrum zal zondag a.s. in het teken staan van flitsende muziekoptredens.
Vierkant Rond nodigt iedereen van harte uit om te komen genieten van dit gratis 
festival.

Nieuwe coalitie: Op weg naar 
een sterk en stabiel Nuenen 
Afgelopen vrijdag presenteerde de nieuwe coalitie het verkorte coalitieak-
koord met daarbij de bekendmaking van het nieuwe college dat tot aan de 
verkiezingen in maart 2014 beschikbaar is.
De fracties van VVD, De Combinatie, 
Nuenens Belang, lijst Pijs/Van Brug-
gen en PvdA hebben in tien punten 
een verkort coalitieakkoord vastge-
legd. In het coalitieakkoord zijn af-
spraken gemaakt over 

1. Kadernota en begroting 2014 
2. Subsidie-en accommodatiebeleid 
3. Onderwijs 
4. Bouwprojecten 
5. HOV2 en VSP2 
6. Ontwikkeling recreatiepark Gul-

bergen 
7. Samenwerking Dommelvallei 
8. Transities jeugd, werk en AWBZ 
9. Minimabeleid 
10. Middenstand 

De gemeente Nuenen staat er niet best 
voor. Er zijn grote financiële tekorten 
en bestuurlijk is het onrustig. De coa-
litie hecht er grote waarde aan om 
beide te verbeteren. Dit is geen ge-
makkelijke taak en vraagt inspannin-
gen van de hele Nuenense politiek en 
de hele Nuenense samenleving. Het is 
ook geen dankbare taak, want naar 
verwachting zijn verdere omvangrijke 
bezuinigingen onontkoombaar. Be-
langrijk is de kernwaarden van Nue-
nen te behouden. Dit coalitieakkoord 
zet daarom onder meer in op een ac-
tief verenigingsleven, goede scholen 
en een gedegen minimabeleid. Verder 
geeft dit coalitieakkoord duidelijkheid 
over de richting van enkele belangrij-
ke dossiers voor de gemeente. 
Het Nuenense deel van het HOV2-
traject wordt uitgevoerd met instand-
houding van HOV-kwaliteit (o.a. 
snelheid, frequentie, uitstraling en 
comfort), maar de precieze uitvoering 
wordt nog eens kritisch tegen het licht 
gehouden. De ontwikkeling van het 
recreatiepark Gulbergen wordt zo 
spoedig mogelijk ter hand genomen. 
De samenwerking Dommelvallei 
wordt voortgezet. Ook komt er meer 
aandacht voor de Nuenense midden-
stand. Onderzocht wordt of de OZB-
tarieven kunnen worden herzien. 

Voor de uitvoering van het coalitieak-
koord zijn vier kandidaat-wethouders 
aangezocht. Dit zijn dhr. J. Dierckx, 
dhr. J. Ebberink, mw. M. Moviat en 
mw. A. Wijnands. 
Onderstaand treft u een korte be-
schrijving van de kandidaat-wethou-
ders aan.  

Dhr. J. Ebberink (kandidaat-wet-
houder Samenleving en is lid van 
De Combinatie) 
De heer Johan Ebberink woont circa 
dertig jaar in Nuenen en is werkzaam 
als docentenbegeleider aan het Stede-
lijk College te Eindhoven. Hij was in 
de gemeente Nuenen raadslid van 
1990 tot 2000, wethouder van 2000 tot 
2002 en van 2006 tot 2010. Sinds eind 
2010 is hij voorzitter van de cliënten-
raad van De Akkers, Ekelhof en Jo van 
Dijkhof, tevens lid van de centrale    
cliëntenraad van De Archipel. Hij stu-
deerde aan de Universiteit van 
Nijmegen. 

Mw. A. Wijnands (kandidaat-wet-
houder Ruimtelijke Ordening en is 
lid van de PvdA) 
Mevrouw Annegien Wijnands woont 
in Stiphout. Ze is sinds 2007 lid van 
Provinciale Staten, vanaf 2011 fractie-
voorzitter. Ze maakte onderdeel uit 
van de commissie Ruimte & Milieu, 
commissie Beleidsevaluatie en de pro-
grammaraad Zuidelijke Rekenkamer. 
Op dit moment maakt ze deel uit van 
de commissie Bestuur en Economi-
sche Zaken en is lid van het Presidium. 
Verder is ze onder meer 
bestuurslid van het Centrum voor Lo-
kaal Bestuur van de PvdA. Ze is als 
zelfstandig ondernemer eigenaar van 
een trainings-en adviesbureau en on-
dersteunt werkgevers en werknemers 
bij outplacementtrajecten, coaching, 
loopbaanonderzoek en loopbaanher-
oriëntatie. Ze studeerde Sociologie 
aan de Universiteit van Tilburg. 

Dhr. J. Dierckx (kandidaat-wethou-
der Financiën en is lid van de VVD) 
De heer Jan Dierckx is geboren en geto-
gen in Reusel en woont thans in Dessel 
(B). Hij genoot een fiscale en manage-
ment opleiding bij het Ministerie van 
Financiën. Hij was eerder wethouder in 
Reusel-De Mierden, Veldhoven en Hil-
varenbeek. Vervulde onder andere be-
stuursfuncties bij de WVK-groep, 
waterschap De Dommel en de Recon-
structiecommissie. Hij heeft een een-
manszaak Dierckx Advies. 

Mw. M. Moviat (kandidaat-wethou-
der Onderwijs en is lid van Nuenens 
Belang) 

Zondag 21 april 
Moda / PrimaVera festival
Zie advertentiepagina elders in dit blad

Koopzondag

ORANJE STRIK 
toegekend
Burgemeester Houben heeft aan twee 
organisaties de Oranje Strik toege-
kend voor hun initiatieven en bijdrage 
om van de komende troonswisseling 
op 30 april 2013 ook in onze gemeente 
een feestelijke gebeurtenis te maken. 
Dit zijn:
Kunstencentrum CAN Nuenen in 
verband met het project Koningen en 
Koninginnen: een teken- en ontwerp-
project voor de basisschoolleerlingen.
Oranje Comité Nuenen in verband 
met de Organisatie Festiviteiten 
Troonswisseling, onder andere: Ko-
ningsboom, Jeugdburgemeester en 
Oranjemarkt.
Zij mogen nu voor alle officiële uitin-
gen over deze festiviteiten het door 
het Nationaal Comité Inhuldiging uit-
gegeven logo voeren.

Mevrouw Marijke Moviat is woon-
achtig in Nuenen en op dit moment lid 
van de gemeenteraad. Zij bekleedt di-
verse bestuursfuncties onder meer als 
voorzitter van de Zonnebloem afde-
ling Nuenen, voorzitter van de Ge-
handicapten Vereniging Nuenen, lid 
van het bestuur sponsoring “Vrienden 
van de Kievit”, was tot en met 2011 
voorzitter van de vrijwilligersraad 
LEV en zat in het bestuur van het 
huiskamerproject tot en met 2005. 



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.

18 april 2013Rond de Linde  Nr.  16

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 21 t/m 27 april 2013 wordt gecollecteerd door Stichting 
Nationaal Fonds Kinderhulp.

VERKEER
Op zondag 21 april 2013 vindt in het park het muziekfestival Prima-
vera plaats. De straten rondom het park worden daarom afgesloten 
van	09.00	uur	tot	18.00	uur	voor	alle	verkeer.	Het	betreft	de	Kerkstraat	
ter hoogte van de pastorie, het Park vanaf de kiosk tot de kerk en de 
Parkstraat vanaf kruispunt Voirt tot kruispunt Boordseweg. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 21 april 2013 aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I	en	II.	Gebied	I	wil	zeggen	
alle	wegen	binnen	de	bebouwde	kom	van	de	kernen	Nuenen,	Gerwen,	
Nederwetten en Eeneind, uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Gebied	II	wil	zeggen	alle	wegen	buiten	de	bebouwde	kom	van	de	ge-
meente	Nuenen	c.a.	Alle	bedrijven	uit	gebied	I	en	II	mogen	op	deze	
dag geopend zijn.

DONORFORMULIEREN
247 Inwoners uit 1994 krijgen de vraag ‘Bepaal jij zelf of je donor wilt zijn?’
In	onze	gemeente	valt	deze	week	bij	247	van	onze	inwoners	geboren	in	
1994	een	brief	van	minister	Schippers	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	
Sport	op	de	mat.	Deze	brief	bevat	een	oproep	aan	de	18-jarigen	om	de	
keuze te maken of ze wel of geen orgaandonor willen worden en om 
deze keuze vast te leggen in het Donorregister. De gemeente Nuenen 
ondersteunt deze oproep van de minister. Want Nederland heeft meer 
orgaandonoren nodig. In heel Nederland ontvangen zo’n 200.000 jon-
geren	uit	1994	deze	week	de	brief	met	een	bijgevoegd	donorformulier.
Voor meer informatie wordt verwezen naar www.jaofnee.nl

UITNODIGING MINISYMPOSIUM
De gemeente zorg(t) voor burgers!
Op maandag 22 april 2013 van 15.00 tot 19.00 uur nodigen wij u graag 
uit in Het Klooster te Nuenen. De ontvangst is vanaf 14.30 uur. Die dag 
nemen de wethouders Ans van de Velden-Coolen en Paul de Witte af-
scheid met een minisymposium van 15.00 tot 18.00 uur en aansluitend 
tot	19.00	uur	een	receptie.	De	wethouders	hopen	dat	het	een	goedbe-
zocht symposium zal worden en dat zij die middag veel mensen tegen-
komen	waarmee	zij	al	die	jaren	prettig	samengewerkt	hebben.	Voor	het	
minisymposium kunt u zich aanmelden via gemeentehuis@nuenen.nl

RAADSVERGADERING
De	raad	houdt	een	openbare	vergadering	op	25	april	2013	vanaf	19.30	
uur	in	het	Klooster.	Agenda	en	bijbehorende	stukken	staan	op www.
nuenen.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

ORANJE STRIK 
Burgemeester	Houben	heeft	aan	twee	organi-
saties de Oranje Strik toegekend voor hun ini-
tiatieven	 en	 bijdrage	 om	 van	 de	 komende	
troonswisseling op 30 april 2013 ook in onze 
gemeente	een	feestelijke	gebeurtenis	te	maken.	
Dit zijn:
•	 Kunstencentrum	CAN	Nuenen	in	verband	met	het	project	Konin-

gen	 en	 Koningen,	 een	 teken-	 en	 ontwerpproject	 voor	 de	 basis-
schoolleerlingen.

•	 Oranje	Comité	Nuenen	in	verband	met	de	Organisatie	Festiviteiten	
Troonswisseling,	onder	andere	voor	de	Koningsboom	en	de	Jeugd-
burgemeester	activiteiten.

Zij mogen nu voor alle officiële uitingen over deze festiviteiten het door 
het	Nationaal	Comité	Inhuldiging	uitgegeven	logo	voeren.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Wielerbelang	Schijndel	 is	een	verklaring	van	geen	

bezwaar	verleend	voor	de	doorkomst	van	de	internationale	meer-
daagse	wieleretappe	“STER	ZLM	TOER	GP”	door	Nuenen	op	16	
juni 2013 (verzenddatum 10 april 2013);

•	 aan	Oranje	Comité	Gerwen	zijn	toestemming,	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het organiseren van een optocht met ver-
sierde	fietsen	en	een	spelletjesochtend	op	het	Heuvelplein	in	Ger-
wen op Koninginnedag, 30 april 2013 (verzenddatum 10 april 
2013);

•	 aan	de	heer	R.	van	de	Berk	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
inrichten van een terras op het trottoir aan de zijkant van de ho-
reca-inrichting Parkstraat 3 tijdens Nuenen Kermis in de periode 
van 12 tot en met 16 juli 2013 (verzenddatum 11 april 2013);

•	 aan	de	heer	P.	Maas	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	opstoken	
van	 snoeihout	op	het	perceel,	 kadastraal	bekend	A	3420	 in	de	
buurt	van	Stad	van	Gerwen	9,	op	20	en	25	april	2013	afhankelijk	
van de weersomstandigheden (verzenddatum 11 april 2013);

•	 aan	het	Oranje	Comité	Nuenen	zijn	vergunningen	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van de diverse activiteiten op Ko-
ninginnedag, waaronder een kinderoptocht, Oranjemarkt en au-
bades	in	het	centrum	van	Nuenen	op	30	april	2013	(verzenddatum	
16 april 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
College stelt handhavingsverslag 2012 vast

De gemeente houdt toezicht op en handhaaft zo nodig op de naleving 
van	wet-	en	regelgeving.	Wij	hebben	op	9	april	2012	het	verslag	vastge-
steld over de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken in 2012.
In het verslag staat onder andere dat:
1.	 tijdens	76	initiële	controles	op	het	gebied	van	milieu	bij	24	bedrij-

ven een overtreding is geconstateerd. Daarvan zijn 22 overtredin-
gen	voor	de	eerste	hercontrole	opgelost	en	bij	2	overtredingen	was	
een tweede hercontrole nodig. 

2.	 op	het	gebied	van	bouw,	ruimtelijke	ordening,	Algemene	Plaatse-
lijke	Verordening	 (APV)	en	bijzondere	wetgeving	 in	60%	van	de	
handhavingsverzoeken	geen	overtreding	is	geconstateerd.	In	88%	
van de gecontroleerde vergunningen is conform vergunning ge-
bouwd.	Dit	is	nagenoeg	gelijk	aan	2011	(87%).

3.	 de	opsporingsambtenaren	(boa’s)	de	meeste	tijd	hebben	besteed	
aan	parkeren	en	afval.	Het	aantal	meldingen	voor	de	boa’s	is	in	
2012	met	31%	gedaald	 ten	opzichte	van	2011.	 In	2012	zijn	765	
waarschuwingen	gegeven	en	372	boetes	opgelegd.	

Het	verslag	ligt	vanaf	18	april	2013	zes	weken	kosteloos	ter	inzage	bij	
de	Balie	Wonen	en	Openbare	ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.

Nuenen, 18 april 2013,
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders

van de gemeente Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning

B en W zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het navolgende plan:

•	 Nieuwe Dijk 6,	vergroten	van	een	biggenstal	(N-HZ-2012-0157).

De	 aanvraag,	 de	 ontwerp	 beschikking	 omgevingsvergunning	 en	 de	
daarop	betrekking	hebbende	stukken	liggen,	met	ingang	van	19	april	
2013	gedurende	6	weken	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeente-
huis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Tijdens	de	inzagentermijn	kunnen	belanghebbenden	een	zienswijze,	
bij	voorkeur	schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethou-
ders	van	Nuenen	c.a.,	postbus	10000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 
ontwerp	beschikking	deze	betrekking	heeft.	Mondelinge	zienswijzen	
kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	worden	gebracht	bij	de	
receptie	van	de	Gemeente	Nuenen,	telefoonnummer	040-2631	631.	

Nuenen, 18 april 2013

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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	 08/04/2013	 N-HZ-2013-0037	 Vincent	van		 Wijzigen	brand-	 	
	 	 	 Goghstraat	76	 compartimentering	
 
Regulier	 10/04/2013	 N-HZ-2013-0038	 Moorvensedijk	17	 Oprichten		 	
    garageschuur  

Regulier	 10/04/2013	 N-HZ-2013-0039	 Beatrixstraat	24	 Uitbreiden	woning	
 
Regulier	 10/04/2013	 N-HZ-2013-0040	 Eeuw		 Oprichten	dakkapel	
   Driessestraat 8 aan voorzijde woning

 
Deze	aanvragen	liggen	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnvelt-
laan	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:	Dinercafé	Zinn	voor	het	uitbreiden	van	het	reguliere	

terras	en	plaatsen	van	een	podium	met	geluid	tijdens	de	Van	Gogh	
Braderie op zondag 9 juni 2013;

•	 Aanvrager:	Dinercafé	Zinn,	Café	Schafrath	en	Comigo	voor	het	
organiseren van muziekfestival Blues’m Nuenen in het Park op 19 
mei 2013;

•	 Aanvrager:	Café	Ons	Dorp	voor	het	uitbreiden	van	het	reguliere	
terras met geluid tijdens de kermis van 12 juli 2013 tot en met 16 
juli 2013;

•	 Aanvrager:	Dinercafé	Zinn	voor	het	uitbreiden	van	het	reguliere	
terras inclusief overkapping, podium en geluid tijdens de kermis 
van 12 juli 2013 tot en met 16 juli 2013;

•	 Aanvrager:	De	heer	M.A.W.	Hems	voor	ontheffing	van	het	schen-
ken	van	zwak	alcoholische	dranken	op	het	uitgebreide	terras	van	
Café	Ons	Dorp	tijdens	de	Triatlon	op	30	juni	2013;

•	 Aanvrager:	De	heer	M.A.W.	Hems	voor	ontheffing	van	het	schen-
ken	van	zwak	alcoholische	dranken	op	het	uitgebreide	terras	tijdens	
de	Van	Goghmert	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	ook	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	in	het	gemeentehuis,	Jan	
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

AANHOUDEN BESLISSING OP AANVRAAG 
BOUWVERGUNNING

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier		 N-HZ-2013-0030	 Papenvoort	19	 Plaatsen	twee	poorten	  

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 

09/04/	 N-HZ-2013-	 Beekstraat	14	 (Ver)bouwen		 Verbouwen	woonhuis	 09/04/	
2013	 0012	 	 bouwwerk	 	 2013	
  
09/04/	 N-HZ-2013-	 Constantijn-	 (Ver)bouwen		 Wijzigen	bestaande	 10/04/	
2013	 0022	 straat	59	 bouwwerk	 gevels	en	voorzien	van		 2013	
    isolerend gevelstucwerk   
  

10/04/	 N-HZ-2013-	 Nuender-	 (Ver)bouwen	 Uitbreiden	woning	 10/04/	
2013	 0011	 beekselaan	25	 bouwwerk	 	 2013		

De	vergunningen	liggen	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.



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: 19 & 20 april: 

Bleekselderij, per struik .............. 0,89
courgette, 2 stuks  ........................ 0,99
Hollandse Tomaten, 1/2 kilo  ..... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 22 april:

kropsla, per krop  ........................... 0,69
DiNSDag 23 april:

raapstelen, 2 bosjes  ................... 1,49
WOeNSDag 24 april:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,89
DONDerDag 25 april:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 19 T/m 25 april:

NWO. comice peren, hele kilo  . 2,49
Bamipakket, panklaar, 1/2 kilo  .... 0,99
Wittekool-knoflooksalade, 250 gram . 1,59
perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Overheerlijke 
Slagroom-
Schnitte
Van € 6,75. Voor € 5,95

Tijger bruinbrood
Van € 2,25 Voor € 1,99

Voor de Lekkerste Broodjes 
en het Beste Vlees!!!

4 Runder
Minute Steaks ... 6,00 
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram .........................................2,45
Mini Varkens Rollade
Met GRATIS Champignonroomsaus
100 gram .........................................1,50
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Snijworst, samen ....2,00
Gevulde Paprika
100 gram .........................................1,15

Nieuw!!
Salami Scudetto

Super mager, zonder knoflook

Special

Special

Kom kennis maken met golf tijdens de Nationale Open Golfdag
op zondag 21 april a.s.

Golf De Gulbergen heet u van harte welkom !

Maak kennis met alle facetten van de golfsport, de vereniging, ons complex, de 
golfschool.

Alles binnen een gevarieerd en kosteloos programma.

Ontvangst • Rondleiding • Clinic • Demonstraties
en maak kans op een complete golfset.

Bekijk het programma op www.golfclubdegulbergen.nl 
en schrijf u in via nog@golfclubdegulbergen.nl

Heiderschoor 26, 
5731 RG  Mierlo
Mierloinfo@golfdegulbergen.nl

Heiderschoor 26, • 5731 RG  Mierlo

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

’n blik
waardig

Deze Koninginnedag wordt een dag om te onthouden.
Daarom hebben wij dit speciale ’Troonswisselingsblik’.
Leuk om cadeau te doen of gewoon lekker zelf te houden.

Actie geldig van 19 t/m 25 april:

kOOpJe

 

 

 

Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag   07.00 - 21.00 uur  
zaterdag                    07.30 - 21.00 uur  
zondag                      08.00 - 21.00 uur  

KERKHOFF autoservice 
service met een persoonlijke benadering….. 

Berg 64, 5671 CE  NUENEN 
Tel. 040 2913059 
www.kerkhoffautoservice.nl 

12 CENT KORTING 

OP ELKE LITER BRANDSTOF 

Deze actie is geldig van 

vrijdag 19 april tot en met zondag 21 april 2013 
 

ACTIE  ACTIE  ACTIE 



150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m zondag 21 april 2013.

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 16

Expert maakt 

ruimte tegen 

inkoopprijs!*

De laatste modellen voor 

bodemprijzen! 

OP=OP
Nu of nooit!

MEENEEM-
PRIJZEN!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

VOORJAARS
OPRUIMING

& SFEERWONEN 

KORTING 60%TOT

TAFELS - ACCESSOIRES
 BANKEN - STOELEN - KASTEN 

SPIEGELS - SCHILDERIJEN

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
Kromme Steenweg 4, Helmond  -  0492-525552  -  monique@helmond.vansantvoort.nl

Nuenen, 
Lieshoutseweg ong.

Perceel cultuurgrond in het buitengebied van Nuenen (Gerwen), aan de rand van de bebouwde 
kom en aan een doorgaande weg gelegen. Totale perceelsgrootte 8.413 m². 

Aanvaarding: in overleg, uiterlijk per 14 juni 2013.

De inschrijving moet uiterlijk op 8 mei 2013 voor 12.00 uur zijn ingeleverd bij Notariskantoor 
Gerrits & Van Gulick te Gemert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk van Santvoort of Monique van Mierlo, 
bereikbaar via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

VRIJWILLIGE VERKOOP 
BIJ INSCHRIJVING

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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Uitbreiding 
van onze lezerskring
Tot ver over onze landsgrenzen wordt met grote belangstelling de Rond de 
Linde gelezen! U ziet hier hoe Mohammed Zaroune zich verdiept in het 
artikel over Elvira Wersche, hoe zij "zand naar de woestijn" bracht. 
Wij beschreven in februari hoe onze 
wereldberoemde plaatsgenote was 
uitgenodigd door de Emir van Sharjah 
om haar kunst te tonen in zijn Muse-
um voor Islamitische Beschaving. 
Mohammed coördineerde dit kunst-
project.  Elvira heeft weer een won-
derschoon kunstwerk aan haar oeuvre 

toegevoegd. Dit kunstwerk kreeg de 
naam "Rihla" wat Arabisch is voor "De 
Reis".
Aan aandacht had Elvira met haar 
project niets te klagen. De kroonprins 
van Sharjah Salem bin Abdul Rahman 
Al Qasimi kwam met zijn gevolg om 
het werk officieel te openen. 5 TV 
zenders en minstens 20 kranten be-

Sunny Blues Nuenen
Britt Jansen Trio
Komende zondagmiddag treedt in 
het kader van Sunny Blues Nuenen 
het Britt Jansen Trio uit Helmond 
op. Britt Jansen begon op haar 
zevende met gitaar spelen en op 
haar elfde met zingen. 

Ze ontwikkelde al snel een grote pas-
sie voor muziek, vooral voor het spe-
len van blues. Samen met Pierre Hen-
drix (basgitaar) en Loes Reiling 
(drums en percussie) vormt ze het 
Britt Jansen Trio. Ze spelen eigen 
nummers en covers van onder andere 
Stevie Ray Vaughan, Bonnie Raitt, 
Muddy Waters en Nina Simone. In 
2013 kwam hun eerste plaatje uit, een 
EP met eigen nummers getiteld Come 
right back to bed. Verder studeert 
Britt klassiek gitaar bij Marlon Titre 
op het FHK conservatorium in Til-
burg.

Britt Jansen Trio, zondag 21 april, Di-
nerCafe de ZINN in Nuenen. Aan-
vang 15.30 uur, vrij toegang.

Politieberichten
CD-presentatie leidt tot meldingen geluidsoverlast
Op 6 april ontving de politie meldingen van geluidshinder. Aanvankelijk dachten 
de melders dat de overlast in het centrum van Geldrop veroorzaakt werd. Toen 
politiemensen op onderzoek gingen, bleek het geluid te komen vanaf de Collse 
Hoefdijk in Nuenen. Daar vond op dat moment een cd-presentatie plaats. Ter-
wijl de politiemensen daar aan het werk waren, werden zij verbaal agressief beje-
gend door enkele bezoekers. Twee van deze bezoekers gingen zelfs op de bumper 
van de politieauto staan. Andere bezoekers hebben deze lastige mannen meege-
nomen en met een auto afgevoerd. 

Winkeldiefstal
Een 49-jarige vrouw is aangehouden nadat ze een winkeldiefstal had gepleegd uit 
een supermarkt in het Kernkwartier. Ze had voor ruim € 7,- aan levensmiddelen 
gestolen. Het openbaar ministerie heeft haar een boete van € 200,- opgelegd. 

Diefstal vrachtauto
Vanaf een bedrijventerrein aan de Huufkes werd op 7 april een vrachtauto, DAF, 
ontvreemd. Alleen de trekker is gestolen welke voor de diefstal werd losgekop-
peld van de oplegger. 

Steekpartij - hennep
Op 7 april vond er een geweldpleging plaats in een woning aan de Bosweg. Deze 
ruzie leidde uiteindelijk tot een steekpartij waarbij een man werd verwond. Hij 
werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen bleken achteraf niet 
levensgevaarlijk. Bij het onderzoek stuitte de politie op hennepplantages op het 
terrein rond de woning en in de woning zelf. Omdat er elektriciteitsleidingen in 
het water lagen, werd er eerst gezorgd dat de veiligheid gegarandeerd werd. 
De hennepkwekerijen waarin 350 hennepplanten en 800 hennepstekjes stonden, 
werden ontmanteld en vernietigd. Aanvankelijk werden 3 verdachten aangehou-
den. Een van hen werd overgedragen aan het Openbaar Ministerie en is in bewa-
ring gesteld. 

Aanrijding met ree
Op 11 april werd op de Collse Hoefdijk een overstekende ree doodgereden door 
een auto. 

Fietsendiefstallen
De laatste maand vindt er een opvallend aantal fietsendiefstallen plaats in Nue-
nen. Vooral in de omgeving van het Park, Parkhof, Parkstraat en Berg is het aan-
tal fietsendiefstallen opvallend hoog. Dit jaar ontving de politie al 39 aangiften 
van fietsdiefstallen. Een groot deel van deze feiten zijn in het Nuenense centrum 
gepleegd.

Open dag bij Golfclub Son
Op Zaterdag 20 april aanstaande is de Golfbaan op sportpark “de Gentiaan” 
open voor  iedereen die kennis wil maken met de golfsport. Gratis en zonder 
verplichtingen.

Henny Groot 
Antink in Auberge 
Vincent
Op veler verzoek terug in Auberge 
Vincent op zondag 21 april: Henny 
Groot Antink. Deze  allround zange-
res en vakvrouw werkte jaren in Egyp-
te en op de Antillen, waar zij optrad in 
diverse formaties. Met haar warme 
stem en innemende persoonlijkheid 
doet zij samen met Bart een greep uit 
hun veelzijdige repertoire: van beken-
de popklassiekers en recente hits tot 
lekkere jazz-ballads. Twee fijne stem-
men en twee handen aan de piano; een 
garantie voor een heerlijke middag 
muziek.Auberge Vincent Nuenen, 
Sundays with Bart de Win, Henny 
Groot Antink. Van 15.00 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis.Fietsdiefstallen vinden vooral in het centrum van Nuenen plaats.

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.

18 april 2013Rond de Linde  Nr.  16

ReconstRuctie collse Hoefdijk

Dit jaar vindt de reconstructie van de Collse Hoefdijk plaats. Het gaat om het meest 
zuidelijke gedeelte van de Collse Hoefdijk, ongeveer tussen de Collse Hoeve en het 
Eindhovens kanaal. In dit artikel geven wij meer tekst en uitleg bij het plan en de 
komende werkzaamheden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Collse Hoefdijk te reconstrueren. 
De kwaliteit van dit stuk van de Collse Hoefdijk is namelijk zo slecht, dat de weg aan 
groot onderhoud toe is. De reconstructie is ook nodig om het toekomstige bedrij-
venterrein Eeneind-West te ontsluiten. In het bestemmingsplan voor bedrijventer-
reinen Eeneind is al jaren geleden vastgelegd dat de ontsluiting van het terrein zou 
plaatsvinden vanaf de Collse Hoefdijk, via een dubbelstrooks rotonde. Voor de 
nieuwe situatie zijn verschillende alternatieve schetsplannen opgesteld. Tot 15 febru-
ari heeft een schetsplan ter visie gelegen voor inspraak. De inspraak heeft ertoe 
geleid dat een aanpassing heeft plaatsgevonden bij de Collse Hoefdijk. Zo is aan de 
zijde van de Collse Hoefdijk 21 t/m 27 besloten alsnog een fietsstraat aan te leggen 
in plaats van een fietspad. Zodoende kunnen de aangelegen bedrijven goed ontslo-
ten worden voor bevoorrading met grotere voertuigen.

De plannen zijn te realiseren met behulp van een subsidie van het regionale financie-
ringsfonds. De werkzaamheden moeten dan wel nog dit jaar worden uitgevoerd. Het 
is daarom de planning dat de werkzaamheden al rond de zomervakantie starten. 
Ook zal gedurende de vakantie gewerkt worden, zodat de verkeershinder zo veel 
mogelijk beperkt blijft.

De Collse Hoefdijk is nu een onveilige weg. Afslaand verkeer en overstekend verkeer 
zorgen vooral voor de onveiligheid. Van de aanleg van rotondes wordt een grote 
verbetering verwacht. Het hele ontwerp moet voldoende capaciteit hebben, ook om 
de toenemende  verkeersbewegingen van en naar het nieuwe en de bestaande be-
drijventerreinen te kunnen afwikkelen. Maar het plan heeft ook volop aandacht voor 
de veiligheid van fietsers. De nieuwe fietspaden zijn beter geschikt voor de vele fietsers 
van en naar Geldrop. Tenslotte is ook gedacht aan een verbinding van de fietspaden 
langs het Eindhovens kanaal onder de bestaande brug. Vanaf 18 april 2013 liggen 
de verkeersbesluiten 6 weken tijdens de openingstijden op het gemeentehuis ter in-
zage. De verkeersbesluiten staan ook op de website van de Staatscourant.

Inmiddels zijn de bomen gerooid voor zover die moeten wijken voor de weg. Uiter-
aard zijn er veel fraaie bomen opgenomen in het groenplan. Vooruitlopend op de 
eigenlijke reconstructie zullen de komende maanden eerst nog “kleinere” werkzaam-
heden uitgevoerd worden, zoals het leggen en verleggen van kabels en leidingen en 
milieuwerkzaamheden etc. Deze kunnen verkeershinder veroorzaken. Het civieltech-
nische hoofdwerk aan de wegen is aanbesteed. Na selectie van de aannemer (eind 
april) wordt ook meer bekend over de exactere planning, omleiding en tijdelijke 
verkeersmaatregelen. 

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
Nuenen, 18 april 2013
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steedden aandacht aan haar grote cre-
atie van zand in geniale mathemati-
sche patronen. Mede als gevolg 
daarvan hebben duizenden gasten vol 
bewondering ervaren wat een schoon-
heid schuilt in gewoon natuurlijk 
zand. Zand dat Elvira van over de hele 
wereld verzamelt. 
Elvira laat zich bij haar patronen graag 
door eeuwenoude Islamitische patro-
nen inspireren... maar dit hadden ze 
nog nooit gezien!
Het was een groot succes en volgende 
week zal een groep Arabische danse-
ressen in een kwartier bij elkaar dan-
sen wat met noeste arbeid van bijna 
600 manuur heel precies op de vloer 
werd gestrooid.

De golfschool biedt op die dag drie-
maal de gelegenheid deel te nemen 
aan een oefenles en leden van de golf-
club begeleiden je bij de eerste ronde 
van 4 holes op de baan van Golfclub 

Son. Golfervaring is niet nodig. Ieder-
een vanaf een jaar of acht tot senior is 
welkom, alleen of met het hele gezin. 
Golfclubs en ballen zijn vrij beschik-
baar. Na de inspanningen van de golf-
les ontvangt de golfclub de deelne-
mers graag met een drankje in het 
gezellige clubhuis om je verder te in-
formeren over de mogelijkheden ook 
aan deze sport deel te gaan nemen. 
Voor slechts € 150,00 sluit je al een 
proeflidmaatschap af voor een half 
jaar. Op www.golfson.nl staat nog veel 
meer informatie, ook over de aanbe-
volen aanmelding voor de OPEN 
GOLFDAG op zaterdag 20 april aan-
staande. Golfclub Son is gelegen op de 
locatie van sportpark “de Gentiaan” 
Ingang 1: Vlielandlaan 12 te Son, In-
gang 2: Rooijseweg 11 te Son

Speeltuin De Kievit Nuenen dankt alle sponsoren

Samen werken aan een nieuw 
paviljoen voor Speeltuin De Kievit
De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt in Speeltuin de Kievit! Binnen 1 
jaar is er een nieuw paviljoen gerealiseerd, met financiële steun van Rabobank 
Coöperatiefonds, eigen middelen en heel veel bedrijven en organisaties uit de re-
gio van Nuenen. De hulp was niet alleen financieel van aard. Op vrijdag 12 april 
jl. werd deze unieke prestatie gevierd in de speeltuin met alle betrokkenen om 
samen met hen het eindresultaat te bewonderen. De opkomst was overweldi-
gend en de zon begon te schijnen. Het was geweldig  om alle betrokkenen bij el-
kaar te zien en te mogen bedanken voor hun inzet.  Enorm bedankt allemaal. 
Met dit mooie paviljoen is  de speeltuin voor vele jaren voorzien van een prach-
tige accommodatie waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

Alle betrokkenen bij elkaar. Samen kom je ver.

Rockin Billy in 
Bar van Gogh 
 
Op zondagmiddag 21 april vanaf 
16.00 uur treedt voor u op *Rockin’-
Billy* in de van Gogh Bar aan Park 
63A.

Rockin Billy (Bernhard Olenroot) is 
reeds in zijn jongere jaren geïnteres-
seerd in de muziek van Elvis Presley, 
Cliff Richard, Pat Boone, Del Shanon, 
The Platters etc.

Hij heeft in verschillende bands ge-
speeld zoals Deja Vu, de Blue Moon 
Boys en de band Sunrise. Hierna is hij 
solo verder gegaan onder de naam 
Rockin Billy. Zijn muziek is vooral ge-
baseerd op de jaren 50-60-70. Dit alles 
in gevarieerde stijlen van rock&Roll, 
evergreens, ballads, country en indo-
rock.

Dus vanaf 16.00 uur terug in de tijd bij 
van Bar van Gogh. Gratis entree.



Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Olijf bestaat vijf jaar en dat willen wij graag met u vieren.
Wij hebben een selectie van vijf heerlijke Olijfgerechten 
van de afgelopen vijf jaar gemaakt, met mooie wijnen 

die goed begeleiden.
Geniet dus van ieder gerecht en van elk passend glas wijn.

Gedurende de gehele maand april 
bieden wij dit 5 gangen 

Jubileummenu
in combinatie met 5 mooie bijpassende glazen wijn aan,  

voor € 55,55 per persoon.
* * *

Koninginnemenu
Op maandag 29 april én op Koninginnedag dinsdag

30 april serveert Olijf 
een koninklijk 8-gangen amusemenu.

Met een culinaire belevenis van 8 kleine gangen 
willen wij u avondvullend

verwennen en verrassen. De kosten van dit menu 
bedragen € 49,50 per persoon.

Op Koninginnedag zijn wij vanaf 12.00 uur geopend.
Uiteraard kunt u deze dagen ook gebruik maken 

van onze lunch- en dinerkaart.
 

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

  

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

• Stalling

Erkend leverancier

 

live muziek vanaf 14.30 uur 

Met muziek in de oliemolen van o.a. Michel Voncken, 
Mark Elbers (de Nuenense Elvis) en DJ Willie!

voor de kids
Voor de kinderen is er voldoende 
animatie aanwezig zoals: een 
springkussen, grimeerhoek  
en fruitlolly’s in stikstof!

30 april Koninginnedag  
bij Heerlyckheid de 
Opwettense Watermolen!

www.opwettensewatermolen.com

Heerlyckheid de Opwettense Watermolen
Opwettenseweg 203  •  5674 AC  Nuenen
T 040 - 263 63 20  •  E info@opwettensewatermolen.com

Openingstijden
Heerlyckheid de Opwettense 
Watermolen is 7 dagen per week 
geopend vanaf 11.00 uur.

Onze keuken
De keuken is geopend van zondag t/m donderdag van 
11.30-20.30 uur, vrijdag en zaterdag van 11.30-21.30 uur

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl

RUIM 700 M2 STOERE MANNENMODE IN MIERLO

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl

D
e gebruikte m

odebeelden zijn alleen ter inspiratie. 

DONDERDAG 11 APRIL TOT EN MET (KOOP)ZONDAG 21 APRIL

BROEKEN 10- DAAGSE
ELKE 2E LANGE BROEK HELFT VAN DE PRIJS!

KOOP

ZONDAG

21 APRIL
12.00 - 17.00

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Lentedag bij 
De Walburg
Voor wie de lange winter meer dan 
zat is…… is er voor de tuinliefheb-
ber een gelegenheid om dit tuinsei-
zoen op passende wijze te beginnen.

Op de grens van Nuenen en Eindho-
ven ligt de Walburg. Er is niet veel 
voor nodig om je lekker te voelen in 
deze oude, natuurlijke tuinen. Het ge-
varieerd programma zorgt dat de be-
zoeker tijdens zijn wandeling verrast 
kan worden door een verhalenvertel-
ster, een verdwaalde dichter of een 
klein concert. Ook is er gelegenheid 
om te proeven van producten van ei-
gen makelij of import. Geïnteresseer-
de bezoekers worden met plezier en 
vakkennis door de tuinmensen gead-
viseerd over de toepassing van vaste 
planten, de aanpak van een tuinpro-
bleem of de rol van insecten in de tuin. 
De Lentedag van de Walburg vindt 
plaats op 21 april en duurt van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Toegang € 5,- incl. 
koffie / thee. Meer info via  www.de-
walburg.nl of tel. 040-2449682.

Peeldag bij Brabantse Kluis
Op 21 april 2013 wordt de 8e editie van de Peeldag gehouden. De Peeldag vindt 
plaats bij de Brabantse Kluis te Aarle-Rixtel en wordt gecombineerd met het 
weidegangfeest.

Bezoekers kunnen tijdens de Peeldag een beeld krijgen van wat er allemaal gedaan 
wordt op het gebied van plattelandsontwikkeling. De verschillende standhouders 
laten op een creatieve manier zien hoe zij plattelandsontwikkeling invullen. Op 
deze dag wordt ook de Peeltrofee uitgereikt aan een project/persoon welke  een 
bijzondere bijdrage heeft geleverd aan plattelandsontwikkeling in de Peel. Het Rijk 
van Dommel en Aa en PURE Hubs zullen gezamenlijk deelnemen aan de Peeldag. 
De Peeldag in Aarle-Rixtel biedt diverse activiteiten voor jong en oud. Voor de 
kinderen is er een spel-parkoers uitgestippeld. Een route met zes verschillende 
spelletjes, na afloop krijgen ze hiervoor een klein cadeautje.

AdvocatuurTheo de Egel 
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

De Elfde.

Vrij val:
Nog steeds ben ik verbaasd. Beduusd. Ik smeer boter op de hagelslag en zie pas 
wanneer de melk over het aanrecht klotst, dat ik vergeten ben een glas te pakken. 
In shock.

Na maanden overleg is het kabinet er met de vakbonden en werknemers uitge-
komen. Er ligt een ijzersterk akkoord. Het is een soort snelweg uit de crisis. Het 
is, om met de woorden van Rutte te spreken, “revolutionair”. Europa heeft geïn-
formeerd naar de format van dit geniale akkoord. Het akkoord? “Heb vertrou-
wen en hou op met dat pessimisme”. Heb vertrouwen. Ik ben onthutst. Eerst 
praat hij ons een crisis aan en zes jaar later probeert diezelfde persoon ons die-
zelfde crisis uit het hoofd te praten. Totale verwarring. 

Komt ook omdat één of andere poelier uit Oss 50 miljoen kilo vlees kwijt is. Of ja 
kwijt, het is verkocht, maar hij is vergeten aan wie en wanneer. Ik ben onthutst.
Als je 50 miljoen kilo vlees verkoopt, onthoud je dat. Dat moment koester je, dat 
vergeet je nooit meer. Dat is een megadeal. 50 miljoen kilo… zoiets onthoud je én 
helemaal als het geen koe is, zoals op de factuur staat, maar paard... Hoe kan je 
dat vergeten?

En nu weet niemand in welke Iglo stoommaaltijd gemalen paardenbeen zit. 
Waarschijnlijk hebben wij het samen al omgezet in 15 miljoen kilo stront en is 
dat met 75 miljoen liter drinkwater doorgespoeld, dat is allang weer gezuiverd en 
zit momenteel in de hogedrukspuit van het slachthuis waarmee de Pool aan het 
eind van zijn werkdag de bebloede vloer zal schoonspuiten. 

De bodem van onze crisis in nog niet in zicht. Spartelend in de vrije val is er een 
vangnet geknoopt met de naam “Vertrouwen”. Volstrekt logisch. Het geld is op 
en vertrouwen is gratis. Heb vertrouwen! Het komt echt goed. Denk niet dat het 
niet goed komt. Hou op met dat pessimisme! Gewoon een beetje vertrouwen! 
Binnenkort is alles weer helder. Geloof me nou maar! Er komt een dag, ooit, dat 
rundvlees gewoon weer ouderwets voor 100% bestaat uit koe.

Ik wens u een zachte landing toe, Theo de Egel.

“Ladies on the Road” 
goes Orange! in Nuenen
Voor de vijfde keer organiseert de Vincent v. Goghstraat in Nuenen een 
uniek evenement: “Ladies on the Road” goes Orange! Op donderdagavond 
25 april van 19.00-22.00 uur!
Op deze speciale dames koopavond 
(heren zijn natuurlijk ook welkom!) 
worden er in òf buiten de winkels di-
verse activiteiten georganiseerd.
Onder andere: Gratis proeverijen en 
bubbels, stylingadvies, make-up ad-
vies, workshops, demonstratie’s etc.

Uiteraard presenteren zij ook hun 
nieuwe zomercollectie’s en alle nieu-
we trends voor aankomende zomer  
op het gebied van (kinder)kleding, lin-

gerie, woon-en slaapideeën, sieraden, 
kapsels en make-up!
In alle deelnemende winkels vind u 
ook spectaculaire aanbiedingen!
De toegang is geheel gratis! Ook maak 
je deze avond Gratis kans op een 
Oranje kado-pakket t.w.v. 349,-.
Dus neem je vriendin(nen) mee en 
maak er een gezellige avond van.
De winkeliers aan de Vincent van 
Goghstraat in Nuenen heten u van 
harte welkom!

Veel korfbaltalent 
op 30 april in Nuenen
 
NKV en KNKV organiseren 5-districtentoernooi in Nuenen op dinsdag 30 
april, Koninginnedag, wordt het 5-districtentoernooi georganiseerd in 
Nuenen. Op de kunstgrasvelden van NKV strijden de talenteams van de 5 
districten om de hoogste eer. 
Gespeeld wordt in 4 jeugdcategorieën: 
tot 12 jaar, tot 14 jaar, tot 16 jaar en tot 
19 jaar. In de talententeams worden de 
sterkste spelers en speelsters opge-
steld uit elk district. In de districtsse-
lecties spelen diverse korfballers uit 
de Nationale jeugdselecties.
 
Het evenement vindt jaarlijks plaats 
op Koninginnedag, steeds in een an-

der district. Het 5-districtentoernooi 
maakt deel uit van het programma 
‘Talentontwikkeling’ binnen het 
KNKV. Dit programma heeft als doel 
om jonge spelers op te leiden tot top-
korfballers in Nederland. 
De wedstrijden worden gespeeld tus-
sen 10.00 uur en 17:30 uur op sport-
park Wettenseind, Wettenseind 20 te 
Nuenen.
 

Korfbal

Nuenen E-4 Kampioen 
 
Als eerste elftal kon Nuenen E-4 afgelopen zaterdag kampioen worden in de 
voorjaarscompetitie en dit is nu dan ook een feit !

Vlnr:  Johan Ebberink, Annegien Wijnands, Marijke Moviat en Jan Dierckx. 

Derde thriller 
van Willem van Ravestijn
Na ‘In Tenebris Lucens’ (Licht in de duisternis, het thema van de Militaire 
Inlichtingendienst in de jaren ’70 en ’80) en ‘De Suomenlinna Affaire’, vraagt 
Van Ravestijn opnieuw aandacht voor de ondergrondse activiteiten van bui-
tenlandse inlichtingendiensten die in ons land operationeel zijn, met Het 
oog van Allah.
Hij zuigt het niet uit zijn duim, nog re-
cent speelde er een spionagezaak om-
trent een hoge ambtenaar van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken. 
Bovendien is Van Ravestijn goed geïn-
formeerd omdat hij zelf 29 jaar bij de 
militaire inlichtingendienst heeft ge-
werkt, onder andere in Harderwijk, 
Eibergen en Den Haag. 

Het oog van Allah 
Een van de medewerkers van NIS-di-
recteur en ex-geheimagent Johan de 
Witt wordt op vreselijke wijze ver-
moord. Een dag later ontvangt Johan 
een noodoproep vanuit China; een 
oude krijgsmakker is in nood. Beide 
zaken lijken geen relatie met elkaar te 

hebben. Johan snelt zijn krijgsmakker 
te hulp, loopt in de val en wordt gegij-
zeld door een hoge partijfunctionaris. 
Deze dwingt Johan tot het uitvoeren 
van een klus in Wit-Rusland. Gehol-
pen door zijn uitstekende team en ‘het 
oog van Allah’, komt het tot een apo-
theose boven de Chinese Zee, met een 
aangrijpend slot… 

In Tenebris Lucens, ISBN 978-90-484-
1506-9 en De Suomenlinna Affaire, 
ISBN 978-90-484-2065-0. Te bestellen 
bij Uitgeverij Free Musketeers, www.
freemusketeers.nl en alle internet 
boekwinkels zoals BOL, AKO, 
Selexyz, et cetera. Zie ook: www.van-
ravestijn.nl

Afgelopen zaterdag was het al snel 
duidelijk dat Nuenen E-4 de kampi-
oenswedstrijd tegen Best Vooruit E-4 
zou gaan winnen want na 5 minuten 
stond het al 2-0. De in grote getale op-
gekomen supporters die met spandoe-
ken en toeters voor een echte kampi-
oensstemming zorgden, zagen de E4 
dan ook naar een 9-4 overwinning 
gaan. 
Omdat de nummer 2 SBC E-4 haar 
wedstrijd verloor bleek Nuenen E-4 

na 8 wedstrijden de eerste kampioen 
van dit seizoen !   Na een geweldige 
huldiging met de knaller " We are the 
champions"  en broodjes frikandel en 
prik bleek ook nog namens de ouders 
en sponsoren een geweldig uitje in het 
verschiet: Met het hele elftal en bege-
leiding naar PSV-Groningen op 27 
april. Hulde aan allen die deze fantas-
tische dag voor de jongens onvergete-
lijk hebben gemaakt! Kampioensfoto 
op de sportpagina.

Voetbal

De kandidaat wethouders

Aan wie denkt u?
Collecteer met uw hart.

Collecteweek: 14 t/m 20 april 
hartstichting.nl/collectant

Zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan

“ Ik denk a a n mi jn 

broe r a ls ik collectee r. 

Hi j ove rle e fde een 

ha rti nfa rct.”
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



helder

Neon
Zoet

intens

pastel

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T (0)40-283 14 12

www.crooijmansmannenmode.nl

UNIEKE ZONDAGACTIE:

Laat uw kassabon van die dag 
achter in de Fiat 500 Station 

en maak kans op een Mc Gregor 
modecheque t.w.v. € 200,-

helder

NeonZoet
intens

pastel
 Wij gaan dit seizoen voor kleur

in onze mode en badmode

* Bij ieder mode artikel een gratis kleurige nagellak
* Bij een badpak of bikini een gratis kleurige badtas

Koopzondag 21-04-2013 van 12.00 uur tot 17.00 uur

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen
T 040 283 64 41 

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen
T 040 763 04 15

Winkels zijn geopend van 12.00 - 17.00 uur 
Met muziekfestival Primavera en 
doorlopende modepresentaties!

Winkelhartvannuenen

21 APril KOOPzOndAg!

Like en Share!
Bij iedere 150 likes 

verloten wij een waardebon 
ter waarde van € 30,-

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Nuenen

Moda PrimaVera
Zondag 21 april haken de ondernemers van het 

winkelhart van Nuenen aan met het muziekfestival
PrimaVera. Tijdens de koopzondag van 12.00 tot 
17.00 uur wordt een modefestival georganiseerd 

onder de naam Moda PrimaVera. Afwisselend 
worden op 2 podia in het centrum mode-shows 

gepresenteerd door een 12-tal mannequins.

De deelnemende bedrijven zijn: 
Shoeby fashion, Schijvens mode, Jose Cuypers mode, 

Crooymans mannenmode, Smolders schoenen 
en Optiek Verhoeven.

Vanaf 13.00 uur starten de presentatie' s op deze
podia, afgewisseld door muziek van verschillende 

live salsa bands.

Onder het genot van een gratis drankje kunt u dan
genieten van de kleurige voorjaarsmode.

De zomer komt eraan en daarom willen de 
ondernemers van winkelhart van Nuenen de festival-

tijd beginnen met een spetterend mode festijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanstaande 
zondag te komen genieten van de nieuwe 

voorjaarsmode.

Zondag 21 april
koopZondag

Onze winkel is geopend 
van 12.00 - 17.00 uur. 
Met Festival Moda PrimaVera, 
gegarandeerd een gezellige 
middag vol met muziek, 
mode en mannequins 
op diverse 
podia.

Bezoek ook eens onze 
facebook of twitter pagina!

Parkstraat 27 NueNeN | t 040 - 290 65 10 shOeBY.Nl

Modieuze
actie
zonnebril
in uw sterkte...

Spring in de Lente!

Parkstraat 24 • Nuenen • 040-283 22 23
www.optiekverhoeven.nl

al vanaf €99!
Ook hebben wij de nieuwe 
collectie zonnebrillen van  

Ray Ban, American Optical en 
vele andere topmerken! 

Komt u een kijkje nemen?
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Uit d’n hoek…

Citaat van de Week

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

‘Waar is de wijsheid die wij hebben verloren aan kennis? 
Waar is de kennis die wij hebben verloren 

aan informatie?’

T.S. Eliot – 
dichter (1888-1965)

Afscheid van Paul 
de Witte en Ans 
van der Velden als 
wethouder
Op maandag 22 april 2013 nemen 
Paul de Witte en Ans van der Vel-
den afscheid als wethouder van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. 

Het CDA betreurt zijn voortijdig ver-
trek en begrijpt nog steeds niet wat nu 
de werkelijke redenen  waren om in de 
raadsvergadering van 21 januari 2013 
een motie van wantrouwen tegen hem 
in te dienen, die ondertekend was 
door een ruime meerderheid van de 
raad. 

Is dit het belang van de burgers van 
Nuenen dienen? Onbestuurbaarheid 
van deze mooie gemeente, besluiten 
die nodeloos worden vertraagd en niet 
in de laatste plaats de extra kosten die 
hiermee gemoeid zijn, zijn het gevolg.

Het minisymposium dat Paul de Witte 
en Ans van der Velden organiseren 
onder de titel “De gemeente zorg(t) 
voor burgers” vindt plaats op maan-
dag 22 oktober in Het Klooster. 
Aansluitend is een receptie. Tijd: 15.00 
uur – 19.00 uur. 

Alle belangstellenden en burgers zijn 
van harte uitgenodigd.

Gemeentezaken?    
Altijd afspraak maken!
Vanaf 3 juni 2013 altijd op afspraak naar de gemeente Nuenen. Vanaf maan-
dag 3 juni 2013 schakelt de gemeente Nuenen volledig over op bezoeken op 
afspraak. Dat wil zeggen dat alle bezoekers van de balies in het gemeente-
huis van Nuenen van te voren een afspraak moeten maken.
Verbetering dienstverlening en effi-
ciënter werken
De gemeente werkt hard aan verbete-
ring van de kwaliteit van de dienstver-
lening. Tegelijkertijd wil de gemeente 
ook het werk efficiënter organiseren. 
Deze nieuwe manier van werken, is 
een belangrijke stap in deze verbete-
ringsprocessen. Met een afspraak heb-
ben bezoekers geen lange wachttijden 
meer en ze worden direct geholpen 
door de juiste specialist. Het perso-
neel wordt zo ook efficiënter ingezet. 
Op drukke momenten zijn er extra 
mensen en op rustige momenten kan 
het werk gedaan worden met minder 
personeel. Zo zijn we bezoekers aan 
de balies optimaal van dienst en tege-
lijkertijd besparen we op onkosten.

Openingstijden
De openingstijden van de gemeente 
Nuenen blijven, vooralsnog, ongewij-
zigd.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag van 08.30 tot 13.20 en van 
14.30 tot 18.00 uur (bevolking tot 
19.00 uur). Tijdens deze openingstij-
den kunnen bezoekers met een af-

De kroning van de koning!

Kroningsweek op brede school 
De Dassenburcht
In het kader van de troonswisseling gaan de kinderen van de Dassenburcht 
een hele week werken aan het thema “Hallo koning, dag koningin”.
Het betreft een project van de gehele 
brede school en zal op maandagoch-
tend geopend worden door een speci-
ale gast. Daarna zal er een toneelstuk 
opgevoerd worden door medewerkers 
van de school, de kinderopvang en de 
peuterspeelzaal. Ouders en andere be-
langstellenden zijn hiervoor van harte 
uitgenodigd. 

Gedurende de week gaan de kinderen 
aan de slag met het thema. Ze gaan 
van alles leren over de taken van de 
nieuwe koning, kroningsrituelen, de 

Nuenense Evie van Uden 
helpt Tiruchirappalli
Ze komt uit Nuenen, studeert aan de Hoge Hotelschool Maastricht en gaat 
voor een stage naar het zuiden van India. Evie van Uden en nog 5 andere 
studenten van de Hoge Hotelschool, willen daar met dove jongvolwassenen 
een restaurant starten.
Tiruchirappalli
Het dorp waar Evie naar toe gaat, luis-
tert naar de bijna onuitsprekelijke 
naam Tiruchirappalli. Daar gaan de 6 
studenten, geholpen door de organisa-
tie Young Professionals Overseas, de 
lokale mensen trainingen geven in 
hospitality en hygiëne. Ook helpen ze 
bij  de marketing en de financiën. Evie 
treft het dat ze in Nuenen woont, want 
daar is zojuist De Koffiedrinkers ge-
opend. 
Het is de zaak van Evelien Schroer, die 
doof is. “Nog voordat ik in India ben, 
heb ik al veel geleerd over de extra 
drempel, die dove mensen moeten 
overwinnen. Dat heeft Evelien me uit-

Leeftijd

Af en toe merk ik dat ik ouder begin te worden. Steeds vaker eigenlijk. Niet door 
het getal zelf, dat zijn maar twee cijfertjes. En ook niet omdat ik me zo bewust ben 
van mijn leeftijd. Het zijn de indirecte omstandigheden, dingen waar je het aan 
merkt.
 De hersteltijd na een avondje doorzakken wordt bijvoorbeeld groter, de 
hoeveelheid drank die je weg krijgt juist kleiner. En profvoetballers zijn voortaan 
jonger dan ik ben in plaats van ouder. De muziek waar ik graag naar luister, wordt 
steeds rustiger wat tempo betreft. De afstand tot de jeugd wordt groter. Zo moet 
ik van die sociale media niet veel hebben. Verspilling van tijd. Of ligt dat aan mijn 
karakter?
 Het verliezen van mensen uit je omgeving hoort ook bij ouder worden. 
Aan de onderkant komen er weer mensen bij. Zo ben ik behalve zoon nu ook va-
der. Mijn plekje schuift langzaam op naar achteren. Het zij zo.

Edwin Coolen

Country dansen in 
Mariahout
Komende zaterdagavond 20 april 
organiseert The Black Longhorn 
weer de maandelijkse Country 
Dance Party op CD muziek in de 
zaal van het Buurthuis in Maria-
hout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door onze eigen Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus en alleen kijken mag ook. Zater-
dagavond 20 april, Buurthuis, Berna-
dettestraat 43, Mariahout. Aanvang is 
20.00 uur. Telefonische info: 0499-
422088. Meer info? Website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

Seizoensopening 
Jeu de boules-baan D’n Busser 
Gezellig jeu de boulen op de zonovergoten banen van D’n Busser in Gerwen. Dat 
werd kort samengevat de seizoensopening van petanquevereniging D’n Busser 
op zondagmiddag 14 april. Zo’n 25 enthousiaste leden beleefden een mooi mid-
dagje boulen op de goed verzorgde banen. Voorzitter Jan Reijnen: “Je krijgt wat je 
verdient en dat fraaie zonnetje toverde een goed humeur tevoorschijn. En men-
sen die in verenigingsverband willen jeu de boulen kunnen zich als lid aanmel-
den bij onze vereniging ”.
D’n Busser beschikt over vier banen die ook te huur zijn voor belangstellenden. 
Voor meer informatie hierover en voor aanmelden als lid kan men terecht bij se-
cretaris Willy van Lierop, telefoon 283 5180 en w.vanlierop@onsnet.nu. 

Jeu de boules in het zonnetje foto: Cees van Keulen

gebreid verteld. Daar ben ik erg blij 
om want die kennis kunnen we prima 
gebruiken”, zegt Evie. Natuurlijk is fi-
nanciële hulp van harte welkom, zeker 
in India. Daarom is er voor de stich-
ting Young Professionals Overseas In-
dia het rekeningnummer 50.34.20.239 
t.n.v. E. van Uden geopend. Iedereen 
die een bijdrage levert, zal zij met een 
blog op internet en Facebook op de 
hoogte houden.

Citaat: 
- “Nog voor ik in India ben, heb ik al 
veel geleerd over de extra drempel die 
dove mensen moeten overwinnen “ -  
Evie van Uden

Team 2 basisschool De Nieuwe Linde 
winnaar Rabobank Bankbattle
Door: Edwin Coolen

De Bankbattle 2013 van Rabobank Dommelstreek is gewonnen door team 
2 van basisschool De Nieuwe Linde uit Nuenen. Dat werd afgelopen maan-
dag bekend gemaakt. De prijs is een bioscoopmiddag voor de hele klas.

spraak bij de balies terecht. Dat bete-
kent dat er dan dus geen vrije inloop 
meer is.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan altijd via de 
website: www.nuenen.nl, tijdens 
werktijd via telefoonnummer: 040-
2631631of tijdens openingstijden bij 
de receptie in de hal van het gemeen-
tehuis.

Miriam Eijsbouts en Jolanda Bakermans van Rabobank Dommelstreek overhan-
digen de prijs aan juf Judith van klas 8b.

De achtste ‘bankbattle’ vond een week 
eerder plaats, op maandag 8 april om 
klokslag 9.30 uur. Er deden negen 
teams mee van zeven verschillende 
scholen uit Geldrop, Heeze, Leende/
Strijp, Sterksel en Nuenen.
In een race tegen de klok moeten de 
teams elkaar verslaan op het gebied 
van praktijkopdrachten en het beant-
woorden van vragen. Iedereen doet 
dat vanuit zijn eigen klas of computer-

lokaal met gebruik van internetver-
bindingen op maximaal zes compu-
ters.
Binnen 45 minuten hadden de elf- en 
twaalfjarigen van team 2 van de Nieu-
we Linde de opdrachten volbracht. 
‘Drie kwartier is echt heel snel. Sa-
menwerking en tactiek zijn belangrijk 
om zo’n tijd te realiseren’, zegt Jolanda 
Bakermans van de Rabobank. De 
langzaamste tijd was twee uur.

naam van Oranje, het verschil tussen 
een republiek en een koninkrijk, ze 
gaan het Wilhelmus leren maar ook 
het volkslied van Argentinië. Bij een 
troonswisseling heb je te maken met 
een nieuwe munt en nieuwe postze-
gels. Deze gaan de kinderen ontwer-
pen en maken. Ook worden er vlag-
gen, wapenschilden en kronen 
ontworpen en gemaakt. 

Alle werkstukken worden op donder-
dag 25 april tentoongesteld. Van 17.30 
tot 19.00 is iedereen van harte welkom 
om te komen kijken. Tevens is dit een 
mooie gelegenheid eens binnen te kij-
ken bij basisschool De Dassenburcht, 
Kids Society Erica en bij peuterspeel-
zaal ’t Kwetternest. 

Op vrijdagochtend wordt het project 
afgesloten, met dank aan de Jumbo, 
met een gezamenlijke lunch op het 
schoolplein. Natuurlijk wordt er ook 
stilgestaan bij het afscheid van konin-
gin Beatrix.

Oranje Strik voor 
CAN
Burgemeester Houben heeft de Oran-
je Strik toegekend aan Kunstencen-
trum CAN Nuenen. Dit naar aanlei-
ding van het initiatief voor de 
Nuenense basisschoolkinderen met 
het tekenen schilderproject ‘Koningen 
en Koninginnen’ bij de komende festi-
viteiten rond de troonswisseling. Het 
Kunstencentrum CAN Nuenen kan 
nu voor alle officiële uitingen bij dit 
project het door het Nationaal Comité 
Inhuldiging uitgegeven logo voeren.

Koninginnedag
30 april 2013
Koninginnedag
30 april 2013

Koninginnenacht 
& -dag in Nuenen

Volg de komend weken
Rond de Linde…



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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE SHOWROOM!
Verrassende & Eigentijdse Keukens

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld 
maar één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat 

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

Ben je op zoek naar werk in 
de techniek, productie of logistiek?

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

Neem contact met ons op, of stuur alvast je CV door! 

Bedrijvencentrum de Pinckart 54, 5674 CC Nuenen
T 040 - 263 11 59  ■   F 040 - 283 56 15
E info@mhpd.nl  ■   W www.mhpd.nl

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

de Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 A

K 
Nu

en
en

 •
 T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F 

04
0-

28
3 

60
55

 •
 E 

dr
ij.m

es
@

iae
.nl

 •
 W

 w
ww

.dr
uk

ke
rij

me
ss

er
sc

hm
idt

.nl

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

A2 90 grams papier € 8,50
A2 120 grams papier € 9,00
A2 CANVAS € 40,00

(420 x 594 mm)

A1 90 grams papier € 12,50
A1 120 grams papier € 14,00
A1 CANVAS € 60,00

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

(prijzen exclusief 21% B.T.W.)

	  

	  
	  
U kunt bij mij terecht voor: 
 
Steunkousen, peelings, 
wondverzorging, huidadvies, 
klachten n.a.v. borstkanker 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

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

Een groot assortiment tuinplanten, 
groenteplanten en volop violen

Het plantenseizoen is weer begonnen!

Koopzondag  
21 april 

10.00 t/m 17.00 uur

De ideale
sfeermakers!

fietstocht
Voor  het  hele  gezin.  Deelname  is  gratis 

Wij  zorgen  voor  wat  lekkers  onderweg
± 33 km  - Met  leuke  opdrachten

hemelvaartsdag 9 mei 
Let op verdere publicaties of www.nkvkorfbal.nl

Rond de Linde nu compleet digitaal 
iedere donderdag op www.ronddelinde.nl 
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Koninginnedag
30 april 2013
Koninginnedag
30 april 2013

Beste vakantiegangers,

Na vorig jaar flink de boerderij op stel-
ten gezet te hebben, willen wij jullie nu  
graag meenemen op vakantie. En waar 
kunnen we dat beter doen dan ‘Op de 
Camping.’ Dit zal dan ook het thema 
van Koninginnedag 2013 gaan wor-
den. Op dinsdagochtend 30 april zal 
het Heuvelplein in Gerwen omgeto-
verd worden tot een heuse Camping. 
Op deze manier kunnen we alvast in 
de zomerse sferen komen voor de gro-
te zomervakantie.

Koninginnenacht + dag Nuenen 2013

‘We willen gewoon 
een keigaaf feest’
Door Edwin Coolen

‘Ik wilde niet meer op Koninginnedag naar Eindhoven en
met 20 man op een vierkante meter staan, dus vandaar.’ 
Koninginnedag gewoon thuis in Nuenen vieren. Een idee van 
Monique Gevers. ‘Toen ik enkele jaren geleden met dat voorstel 
naar het Oranje Comité ging, zeiden ze: ‘Dat is goed, mits je de 
horeca rond het Park mee krijgt’.
En dat is gelukt. Voor het vijfde ach-
tereenvolgende jaar organiseert Mo-
nique een groot Koninginnedagspek-
takel in Nuenen. Aanvankelijk waren 
de activiteiten alleen op  Koninginne-
avond. Sinds vorig jaar is er ook op 
Koninginnendag een compleet pro-
gramma in het Park.

Voor het eerst organiseert Monique 
Gevers het feest samen met Sjors 
Driessen. Hij is de opvolger van Jolan-
da van Ierland die er vorig jaar mee 
stopte. En ze hebben natuurlijk de 
steun en medewerking van horeca 
Nuenen.
Monique Gevers (42) uit Nuenen is 
geen onbekende in de Nuenense eve-
nementenwereld. In het verleden was 
ze intensief betrokken bij het organi-
seren van veel activiteiten en evene-
menten voor de gemeente Nuenen. 
Op dit moment concentreert ze zich 
op de Koninginnenacht en -dag.
Sjors Driessen is 23 jaar oud en komt 
uit Gerwen. Hij stond al enkele jaren 
achter de bar in het Park tijdens dit 
Oranjefeest. In Gerwen is hij al een 
aantal jaar betrokken bij de organisa-
tie rondom de Kindervakantieweek. 
Daarnaast is hij kartrekker van de acti-
viteitencommissie bij de plaatselijke 
voetbalvereniging RKGSV en organi-
seert hij, samen met anderen, de spel-

Verstuurd vanaf mijn iPad

Tand in de bil
Elwien Bibbe

Ik roep, ja, wat roep, ik eigenlijk. Houd je hond vast of zoiets. Maar de hond 
is niet van het luisterende type. Hij springt tegen mijn dochter op en bijt 
haar in de bil. Het speeksel staat op haar grijze jogbroek. Mijn dochter is op 
de skates en ik fiets er achteraan. 
Het fietspad is een loslopende hon-
denzone. ' En hij doet dat altijd, bij al-
les wat beweegt: fietsers, tractoren, 
auto's. ' Dat is het verweer van de eige-
naar. Hij stond erbij alsof het de nor-
maalste zaak van de wereld is, dat een 
hond iemand bijt! Een lachje, maar 
een verontschuldiging blijft uit.  ' Bind 
hem dan vast. Uw hond is helemaal 
niet geschikt om los te lopen. Ook niet 
op een terrein waarop dat wel mag!' 
De hond laat zich niet vangen en ver-
dwijnt een eindje verderop 

Ik had mijn iPhone niet bij. Want dan 
had ik de man en de hond, er was nog 
een tweede, even in mijn externe ge-

heugen opgeslagen. En op youtube ge-
zet of in de krant. Allemaal met zo'n 
zwart blokje voor de ogen. Een GOA 
is ook in geen velden of wegen te be-
kennen. Waar zijn die als je ze nodig 
hebt? Maar natuurlijk ben ik blij dat 't 
kind niet geheel ontveld op het fiets-
pad naast de velden van RKSV ligt. 

Thuis kijken  we nog even naar de bil. 
Er staat een tand in. Het is een echte 
beet en geen jolige hap! De zon is er 
nog niet, maar de lente zit nu echt in 
de lucht. We gaan nog even hardlopen 
met wat goede muziek en het positie-
ve geluid van Evy in de oren! “Start to 
run’ En niet te hard natuurlijk!

Nuenen en O.Z.B.  
Is WOZ-waarde de boosdoener?
Volgens wat wij in Rond de Linde hebben gelezen, is de WOZ-waarde in de ge-
meente Nuenen structureel 3% te hoog.  Dus iedereen AUB bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is ieders recht, gestimuleerd misschien 
door de bureaus die hun juridische diensten aanbieden om een lagere WOZ-
waarde te bedingen.  Maar, is het de moeite waard?  Je leest dat het om honderden 
euro’s kan gaan.  Is dat waar?  

Wij kunnen snel uitrekenen wat het voor een individueel huishouden kan beteke-
nen.  In 2013 is de gemiddelde WOZ-waarde in Nuenen € 316.000.  Een verlaging 
van 3% (= ongeveer € 10.000) levert de volgende besparingen op:

€ 16 minder onroerende-zaakbelasting (OZB) 
€ 1.50 minder watersysteemheffing 
€ 25 minder inkomstenbelasting (iemand met een hypotheek; 42% belastingschijf )

Zo maakt een gemiddelde Nuenen bezwaarmaker kans op € 42,50.  Natuurlijk 
hebben wij veel duurdere huizen in Nuenen.  Met een WOZ-waarde van (bijvoor-
beeld) € 650.000 loopt de mogelijke besparing op tot maar liefst € 85. Om honder-
den euro’s te besparen moet je WOZ-waarde tenminste € 60.000 (gemiddeld 20%) 
naar beneden zakken.  Ik zou er maar niet op wachten.

Volgens de verantwoordelijke wethouder kost elk bezwaar zo’n € 500 aan ambte-
narenuren.  De gemeente verwacht 500 bezwaren.  Waarschijnlijk wordt 20% toe-
gewezen.  Jij mag zelf uitrekenen wat 500 x € 42,50 (gemiddeld) x 20% betekend.  
Totale opbrengst: piepklein.  Totale kosten: € 250,000.  

Een Nuenens raadslid verwacht dat er in totaal zelfs 1000 bezwaren komen.  Als 
dat gebeurt lopen wij de kans dat de OZB in 2014 met € 500,000 weer omhoog 
moet gaan, simpelweg om deze onvoorziene kosten te dekken.  Dat is € 51 (gemid-
deld 10% OZB stijging) voor elk Nuenens huishouden.

In Nuenen maken wij ons heel druk over de WOZ-waarde, maar wij zeggen niets 
over het OZB tarief.  Onderstaand tabel geeft inzicht in de Nuenen gegevens ver-
geleken met de aangrenzende gemeentes:

Gemeente Gemiddelde OZB Gemiddelde WOZ-waarde       Tarief OZB
Geldrop-Mierlo € 248.000 0.0733% € 182  
Eindhoven € 223.000 0.08254% € 184  
Son en Breugel € 310.000 0.0816% € 253  
Nuenen c.a. € 316.000 0.16135% € 510  
      
Vanwege dit hoge tarief betalen Nuenenaaren in 2013 twee keer zo veel OZB als 
de Sonse buren, en richting drie keer zo veel als de inwoners van Geldrop-Mierlo.

In de Nuenense gemeentelijke begroting is een totale OZB-opbrengst (woningen) 
geraamd van ongeveer 5 miljoen euro.  Dat is 1,4 miljoen euro (=39%) hoger dan 
in 2012, en 3,25 miljoen euro meer dan opgenomen in de gemeentelijke begroting 
van Son en Breugel.  Daar ligt het probleem.  Hoe meer de huizen in waarde dalen, 
hoe verder het OZB tarief omhoog geschroefd moet worden om die 5 miljoen euro 
te dekken.  In de totale gemeentelijke belasting speelt WOZ-waarde absoluut géén 
rol.

Gemeente Nuenen schrijft de situatie aan ‘bad luck’ toe.  Dat is absurd.  Een stij-
ging van 39% is een gevolg van beleid.  In heel Nederland presteert maar één ge-
meente slechter dan Nuenen.  In Gemert-Bakel steeg de OZB met 86.7%.  Het ta-
rief steeg naar 0.178509%, de hoogste van alle 408 Nederlandse gemeentes.  
Nuenen zit op de tweede plaats.  Massaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde 
lost het probleem niet op, maar integendeel helpt ons misschien sneller naar de 
eerste plaats toe.
Dus, geen averechts werkend bezwaar tegen een ietsje te hoge WOZ-waarde.  
Geen moties van wantrouwen tegen een paar wethouders.  Liever een capabel ge-
meentebestuur.

Jim Callus, Nieuw  Ervensestraat 12, Nederwetten

Ingezonden brieven
Ingezonden mededeling
De LEV-bijeenkomst (Leven en Verbinden) die vorig jaar in Geldrop werd gehou-
den, was mijn eerste ontmoeting met de heer Tom van den Boomen. Allebei bleken 
we geïnteresseerd te zijn in het onderwerp. Daarna heb ik de heer Van den Boo-
men niet meer gesproken.
Na de publicatie dat de heer Van den Boomen lid van onze  gemeenteraad wordt, 
heb ik hem per mail gefeliciteerd en vervolgens geschreven:  
“Voorts: als gevolg van de politieke conflicten in Nuenen, waarbij zelfs de CDA-
fractie is gedeeld, vraag ik me af of ik als lid van de ChristenUnie hier iets kan be-
tekenen.”
Als gevolg van mijn mail werd ik uitgenodigd voor de bijeenkomst van het fractie-
beraad van het CDA in Ons Dorp op 8 april jl.. Tijdens deze vergadering onder 
leiding van de heer Van den Boomen heb ik mogen constateren, dat er zorgvuldig 
gehandeld en gesproken werd ter zake van de diverse onderwerpen.
Op 11 april lees ik de  ingezonden brief van de heer Louis Bressers. Een voor mij 
onbekende medeburger van ons dorp. De inhoud hiervan, waarin hij de heer Van 
den Boomen op een kwalijke manier te kijk zet, is door geen mens te controleren of 
te verifiëren. Om die reden kan de aangeklaagde zich op geen enkele manier ver-
weren. Daarom heb ik voor het betreffende ingezonden slechts één kwalificatie: 
een oncontroleerbare verdachtmaking.
Wat ik bijzonder spijtig vind, is de plaatsing van een dergelijk stuk in het door mij 
met plezier gelezen en gewaardeerde blad Rond de Linde. 

Magchiel Nieuwlaat, Vrouwkensakker 1, 5673 PE Nuenen. 
Contactpersoon ChristenUnie.

letjesochtend op het Heuvelplein tij-
dens Koninginnedag.

Reünie
Monique en Sjors: ‘We willen gewoon 
een keigaaf Koninginnefeest neerzet-
ten in Nuenen, een geweldige avond 
en dag voor de Nuenense bewoners, 
van jong tot oud. We horen regelmatig 
dat het wel een reünie lijkt en dat is 
ook zo. Je komt er iedereen weer te-
gen, oude en nieuwe bekenden. Het 

lijkt wel alsof het ieder jaar steeds 
drukker wordt.’
‘Dit jaar is natuurlijk een bijzonder 
jaar omdat de koningin aftreed en 
haar zoon Willem-Alexander haar op-
volgt. Daarom hebben we verschillen-
de extra verrassingen in petto. Maar 
dat blijven nog even verrassingen!’

Volgende week in Rond de Linde een 
speciaal katern met alle informatie 
over de activiteiten op 29 en 30 april.

Koninginnedag Gerwen:   
‘Op de camping’

Die dinsdagochtend zullen er weer ve-
le spectaculaire, gekke en leuke cam-
pingspelen gespeeld worden. Natuur-
lijk zal er ook weer veel gekliederd, 
gedanst, gefeest en gesnoept gaan 
worden. We hebben ook weer vele 
verrassingen voor jullie in petto en 
ook dit jaar vallen er weer mooie prij-
zen te winnen. 

Wat gaan we doen? 
08.30 uur: vanaf het Heuvelplein ver-
trekt een bonte stoet met gekleurde, 
versierde fietsen door Gerwen
09.00 uur: opening Koninginnedag 
2013
09.30 uur: opening van de Gerwense 
Camping
12.00 uur: afsluiting van deze ochtend

Tot 30 april, de laatste Koninginne-
dag……die wil je niet missen!! 

Kiezersbedrog Nuenen
De PVDA was aan de macht en de inwoner van Nuenen was dit beu, Massaal (5 
zetels)  gingen de stemmen naar de plaatselijke partij  W70. Drie jaar later zijn er 
partijen gebroken en weer zelfstandig verder gegaan, een aantal wethouders ge-
vallen en ik vergeet als leek natuurlijk het een en ander. Nu heeft de PVDA tussen-
tijds weer de macht genomen samen met een partij die alles gedoogt en een partij 
die alles weet te Combineren als ze er zelf maar beter van worden. We krijgen een 
Belg als wethouder, een dame uit de Provincie die dit werk nog nooit gedaan heeft, 
we hebben een oud paard van stal gehaald en iemand die zich via vrijwilligers-
werk de kwaliteit van wethouder in zich denkt te hebben. En de kiezer?  Ik ga nooit 
meer.

Hennie Merks Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen 

Heeft u ze ook al gemist?

Heeft u ze ook al gemist? Het vertrouwde blauwgeel met dat mysterieuze ABC? De 
bewegwijzering naar alle projecten van de Ruimtebalans, die alle in- en uitvals-
wegen van Nuenen een aantal jaren domineerden. Het zag er naar uit dat de de-
gelijk uitgevoerde bewegwijzering de crisis wel zou overleven, maar daar kun je je 
dus in vergissen. Nu hoef ik niemand meer uit te leggen, wat dit allemaal betekent. 
(foto/tekst Elwien Bibbe).

Wandelen in 
natuurgebied de 
Rietmussen
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u uit 
om mee te gaan wandelen op maan-
dag 22 april in natuurgebied De Riet-
mussen, gelegen in het dal van de 
Dommel. Vertrek per fiets om 19.00 
uur vanaf Het Klooster, Park 1, Nue-
nen. Daarna is de start van de wande-
ling vanaf de kenmerkende rij knot-
wilgen aan het begin van Achterbos 
hoek Soeterbeek/ Soeterbeekseweg/ 
Boord. Laarzen of waterdichte schoe-
nen aanbevolen! Deelname is gratis. 
info: 040-2421423.

Heeft u de 
KBO-enquête al 
ingevuld?
De KBO, afdeling Nuenen, houdt mo-
menteel onder haar ruim 1800 leden 
en onder niet KBO-leden een enquête 
over datgene wat onder de oudere in-
woners van ons dorp leeft. Ook wil ze 
haar beleid en activiteiten zoveel mo-
gelijk afstemmen op de wensen en ver-
langens van deze doelgroep. Er zijn al 
175 reacties binnen.

De enquête invullen kan tot 31 mei. 
Via internet kan dat op: www.kbo-nu-
enen.nl/enquete. Onder deelnemers 
die voor 1 mei de enquête volledig 
hebben ingevuld, worden vijf cadeau-
bonnen à € 50,- verloot. Omdat de 
KBO ook graag de mening van niet 
KBO-leden wil horen, nodigen zij u 
uit deze ‘link’ door te sturen naar 
vrienden en bekenden.



  

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.

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
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

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.

Eindelijk, bijna weer tijd voor 
open schoenen en slippers.

Na een ‘knabbelavontuur’ mogen 
de voetjes weer gezien worden.
Tot juni voor maar € 15,-

www.garrarufa-nuenen.nl

Garra Rufa Spa Nuenen 
040 - 787 03 38

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

21 april  LENtEDAG 
in de Walburgtuinen; 
(must-have!) planten, goed 
advies en (plant)aardige 
verhalen. Een traktatie voor 
wie de winter zat is! www.
dewalburg.nl

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 
84 01 18 08.

ARtHuR KoELEWIJN 
vISSpEcIALISt uit Nue-
nen. Zoekt voor zaterdag 
HuLp voor de verkoop 
van vis op diverse markten. 
Voor de juiste persoon kan 
dit een superleuke en goed 
betaalde (bij-) baan zijn. 
Kijk voor meer informatie 
op www.koelewijnvis.nl of 
bel 06 - 54 73 07 05.

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.

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

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

t R I M S A L o N  A L A 
pLuto. Complete vacht-
verzorging. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

MEGA-vLooIENMARKt 
21 april Veldhoven. Sport-
hal de Heiberg. Heerseweg 
49. 120 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06 - 20 29 98 24.

te koop: coNIfEREN. 
Diverse soorten en 
maten. voor haag, 
tuin en terras. tel. 06 
- 51 99 83 11.

EINDELIJK DE opLoS-
SING vooR ScHIM-
MELNAGELS!! 1 Behan-
deling nodig. Info, stuur een 
mail met uw gegevens naar  
info@Instituutzilver-
schoon.nl en wij nemen 
contact met u op.

vERWIJDEREN vAN 
StEELWRAtJES, fi-
broompjes  op hals, ge-
zicht lichaam. Eenvoudig 
weg zonder littekens! 
INStItuut ZILvER-
ScHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl. 

HELp IK vAL Af! Ge-
wicht verliezen met PRODI-
MED, proteinedieet. Afvallen 
was nog nooit zo eenvoudig. 
Met professionele begelei-
ding; alleen hierdoor lukt het 
om verantwoord af te vallen.
Vergoeding ziektekosten-
verzekeraars. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

Geef je huid een oppep-
per! met een  Microderma-
brasie, Fruitzuur of  Derma-
roller behandeling! Mooie 
resultaten voor   huidverjon-
ging, structuurverbetering, 
acne, littekens. Vergoeding 
ziektekostenverzekeraars 
mogelijk. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Wij zijn op zoek naar:

Fulltime afwasser
( 5 dagen per week, in avonduren/weekenden )

Ambulante medewerker/ster bediening
( in avonduren/ doordeweeks en weekenden )

Ben jij servicegericht, representatief en heb je ervaring:
Stuur je motivatiebrief met cv naar: 

N. Kruitwagen * info@restaurantolijf.nl

Keuken geopend vanaf 12.00 uur Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl
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Basisschool als kledingparadijs
Openbare basisschool De Mijlpaal staat open voor gebruik van het gebouw 
door de hele (wijk)gemeenschap. Toen een moeder met het idee kwam om 
een kledingbeurs voor kinderkleding te organiseren, werd dit dan ook 
omarmd door het schoolteam. Op woensdag 10 april was het zover: leerlin-
gen en hun ouders konden kleren uitzoeken. Ruim driehonderd kleding-
stukken lagen, op maat geselecteerd, verspreid door de lokalen. Allemaal 
mooie spullen, nog prima te dragen.
De school bood de ruimte, en Patricia 
van Laerhoven deed de organisatie. 
Bovendien koppelde een groep en-
thousiaste leerkrachten meteen een 
inzamelingsactie voor kleding aan het 
evenement. “Ik liep al even rond met 
het idee voor deze activiteit”, vertelt 
Patricia. “Kinderkleding die te klein is, 
is vaak nog prima te gebruiken. Daar 
hebben veel meer ouders mee te ma-
ken, dus leek de school me een locatie 
bij uitstek om ouders de kans te bie-
den kleding uit te wisselen.” 
Het was wel even puzzelen: hoe leid je 
zo’n beurs in goede banen? De uitein-
delijke gang van zaken was eenvoudig: 
de kleding werd per maat uitgestald, 
met stickers kon men zelf kleding uit-
zoeken en bij gedeelde interesse werd 
er geloot. Aan het einde van de mid-
dag gingen alle bezoekers met een tas 
vol kleding naar huis. “De reacties wa-
ren heel positief en volgens mij was ie-
dereen tevreden met de buit”, aldus 

Patricia. “Het was niet zo druk als ik 
gehoopt had, toch is dit zeker voor 
herhaling vatbaar.” Patricia is van plan 
om samen met de school te bekijken 
op welke manier het concept verbe-
terd kan worden.

De flessenactie van Brede school Vrouwkensakker leverde 30 bouwstenen op voor 
Kika. Op dit moment loopt de actie 'Draag je steentje bij'. De kinderen verzamel-
den maar liefst 3 volle zakken met flessen. De zakken werden opgehaald door de 
C1000.
‘Draag je steentje bij.’ Met de aankoop van steentjes draag je bij aan de bouw van 
het Prinses Máxima Centrum en steun je de strijd tegen kinderkanker. Als je een 
steentje koopt, wordt jouw naam op de Wall of Name geprojecteerd. Een speciale 
muur in het Prinses Máxima Centrum. Hoe meer steentjes je koopt, hoe groter 
jouw naam. Daarnaast speel je met ieder steentje mee in de speciale loterij met 
maar liefst 25.000 prijzen 

Prijswinnaar 
bij Expert van Erp 
Expert Nederland bestaat dit jaar 45 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd 
met vele acties. Een van die acties is de Expert Facebook Winactie. Via de 
Facebook pagina zijn er gedurende dit jaar mooie prijzen te winnen. Je moet 
daarvoor de Facebook pagina van Expert Nuenen bezoeken vervolgens een 
vraag van de winactie beantwoorden.
Pieter Bartholomeus uit Nuenen deed 
ook mee aan de actie via Expert van 
Erp – Nuenen en tot zijn grote verras-
sing won hij afgelopen week een Sony 
DSC Camera. De prijsuitreiking vond 
afgelopen vrijdag plaats.

Expert van Erp aan Voirt 2C verkoopt 
audio, televisies, computers, witgoed-
apparaten, klein-huishoudelijke appa-
raten en telecom. Het bedrijf heeft       
4 winkels (Boxtel, 2 x Den Bosch en 

Nuenen). Het hoofdkantoor, magazijn 
en technische dienst bevinden zich in 
Nuland. De dagelijkse leiding van fili-
aal Nuenen is in handen van Gertjan 
Verhallen, samen met zijn collega Ma-
thieu van Groenland.
De Facebookpagina van Expert van 
Erp – Nuenen is: www.facebook.nl/
expertnuenen.
Expert van Erp, Voirt 2C, 5671 HC 
Nuenen. Tel.040-2846060. www.ex-
pert.nl/nuenen

Open dag bij 
Golfclub Son
Op zaterdag 20 april aanstaande is 
de Golfbaan op sportpark “de Gen-
tiaan” open voor  iedereen die ken-
nis wil maken met de golfsport. 
Gratis en zonder verplichtingen.

De golfschool biedt op die dag drie-
maal de gelegenheid deel te nemen 
aan een oefenles en leden van de golf-
club begeleiden je bij de eerste ronde 
van 4 holes op de baan van Golfclub 
Son. Golfervaring is niet nodig. Ieder-
een vanaf een jaar of acht tot senior is 
welkom, alleen of met het hele gezin. 
Golfclubs en ballen zijn vrij beschik-
baar.
Na de inspanningen van de golfles 
ontvangt de golfclub de deelnemers 
graag met een drankje in het gezellige 
clubhuis om je verder te informeren 
over de mogelijkheden ook aan deze 
sport deel te gaan nemen. Voor slechts 
€ 150,00 sluit je al een proeflidmaat-
schap af voor een half jaar. Op www.
golfson.nl staat nog veel meer infor-
matie, ook over de aanbevolen aan-
melding voor de OPEN GOLFDAG op 
zaterdag 20 april aanstaande. Golfclub 
Son is gelegen op de locatie van sport-
park “de Gentiaan” Ingang 1: Vlieland-
laan 12 te Son, Ingang 2: Rooijseweg 
11 te Son

Project-wethouder
Donderdag  11 april werden de fractievoorzitters op de hoogte gebracht door de 
formateur(s) over de nieuwe kandidaat wethouders en hun taakverdeling. Ook 
werd de naam bekend gemaakt van onze nieuwe project wethouder? Duidelijk is 
ook dat er een deal gesloten is met Nuenens Belang. De oppositie had nog twee 
stemmen nodig om het huidige college naar huis te sturen, dus werd Nuenens Be-
lang in een klap een belangrijke partij voor hen en mag dus een project wethouder 
leveren. De nieuwe coalitie bestaat uit 3 wethouders en  1 projectwethouder. Weer 
hebben we een coalitie bestaande uit 4 partijen die kan rekenen op een minder-
heid van 9 raadszetels. Drie jaar lang heeft Nuenens Belang als gedoog partij ge-
functioneerd zich fel gekant tegen de oppositie, t.w. PvdA, VVD, Pijs van Bruggen 
en De Combinatie.  De problematiek van De Mijlpaal deed hem in een klap over-
lopen zodat de oppositie een coup kon plegen tegen het huidige college. We hebben 
dus weer een minderheidscollege. Als we kijken naar de extra kosten is dat min-
stens 600.000,-- euro voorlopig! 
Nuenens Belang levert een projectwethouder die zich alleen maar mag bezig hou-
den met een project, t.w. onderwijs. Dat kun je nog eens een deal noemen. Een heel 
klein onderdeeltje van alle taken, heeft geen enkele meerwaarde, kan makkelijk 
ondergebracht worden bij de andere wethouders.
Het zou Nuenens Belang sieren om aan de Nuenense bevolking duidelijk te maken 
wat deze deal gaat kosten. De heer Leemans houdt immers van transparant en 
openheid. Zijn veelvuldige oproep om vooral tegen de WOZ waarde te proteste-
ren, mag, maar ik twijfel toch heel hard of onze burgers zo blij zijn met deze deal, 
waarbij een project wethouder gecreëerd is, alleen om een coup te plegen. Het eni-
ge wat resteert is, dat het de burger meer geld gaat kosten. Bovendien worden drie 
deskundige wethouders als straatvuil aan de kant gezet, zonder enig argument. 
Oh ja, dat is democratie, oh ja dat is om het algemeen belang van Nuenen te die-
nen. 
Ik zou niet graag in de schoenen staan van de formateurs Ernst van der Ley en 
Monique Donkers. Een deal sluiten om een coup te plegen, een deal sluiten om een 
project wethouder te creëren, een deal sluiten om macht af te kopen. Hoe kunnen 
en durven jullie de burger recht in de ogen te kijken? Er zijn alleen maar verliezers. 
De inwoners van Nuenen.
De voorgestelde vermindering van de OZB belasting in 2014 kunnen we wel verge-
ten. We staan nu al onder toezicht van de provincie. De coup gaat veel geld kosten. 
Deze extra kosten komen allemaal op het bord van de Nuenenaren.  Ik zou dat 
niet op mijn geweten willen hebben, zeker niet voor het alleen maar creëren van 
een project wethouder en het afkopen van macht.

Jose van Bree-Toemen – Raadslid. 
van Maerlantstraat 1, 5671 VL  Nuenen

Ingezonden brieven

LEVgroep 
organiseert 
meidenmiddag in 
Nuenen
 
Ben je tussen de 11 en 18 jaar en heb 
jij zin in een te gekke middag alleen 
voor meiden?

Het jongerenwerk van de LEVgroep 
organiseert speciaal voor jullie de jaar-
lijkse meidenmanifestatie op zondag 
21 april  in de jongerenhuiskamer, 
Sportlaan 12 in Nuenen. 

Dit jaar zijn er super vette workshops 
en activiteiten. Heb jij altijd al kennis 
willen maken met flamenco dansen? 
Of wil je juist een workshop graffiti 
spuiten?  Of heb je altijd al eens een fo-
toshoot willen doen, koken of iets cre-
atiefs, dan ben je in de jongerenhuis-
kamer op het juiste adres. De middag 
is van 13.00 tot 17.00 uur (dus niet van 
12.00 tot 13.00 uur) en de entree is he-
lemaal gratis. Wil je meer weten mail 
naar Joeri van Deurzen joeri.vandeur-
zen@levgroep.nl of bel naar 06-5185 
2975.

Vijfde editie 
van Kunstroute Laarbeek  
     
Laarbeek biedt u gedurende twee weekenden, 4-5 en 11-12 mei, een verras-
sende kunstroute met dit jaar als titel “Fier en Vrij”, “Fier” slaat op het trots 
zijn op de Laarbeekse kunstenaars. “Vrij” staat voor de stimulatie om dit 
jaar, bij de vijfde editie van de Laarbeekse kunstroute, als kunstenaar naar 
eigen idee iets extra’s te doen. 

Dit resulteerde in “Kunst Extra”, met 
gast kunstenaars uit binnen- en buiten 
land of  gasten met een geheel andere 
discipline zoals zang en dans, een 

beeldhouwsymposium maar ook de 
start van een kunstuitleen, verloting 
van verschillende kunstwerken onder 
de bezoekers en tijdens de kunstroute 
op diverse locaties aantrekkelijke aan-
biedingen.
In de dorpen Mariahout, Beek en 
Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout stellen 
maar liefst 20 Laarbeekse kunstenaars 
samen met een aantal gasten hun wer-
ken tentoon.
Voor, tijdens en na de kunstroute is er 
een overzichtstentoonstelling van alle 
deelnemende Laarbeekse kunstenaars 
in het “Oude Raadhuis”, Heuvelplein 8 
te Beek en Donk. Op de website www.
kunstroutelaarbeek.nl  vindt u meer 
info. 
De ateliers zijn herkenbaar aan de ge-
meente Laarbeek vlag en bovendien 
zal de routekaart en de extra aange-
brachte kunstroute verwijsborden u 
op de juiste plaats brengen.
 
 

Kraamhuur 
op braderie in 
Lieshout
Op 20 mei, Tweede Pinksterdag, 
wordt in het centrum van Lieshout de 
jaarlijkse braderie gehouden.  De Gar-
distenbond en de Commissie Boeren-
bruiloft Raopersgat die dit evenement 
samen organiseren, bieden verenig-
ingen, hobbyisten en verzamelaars         
uit Laarbeek de mogelijkheid om op 
deze drukbezochte braderie, uitslui-
tend voor de verkoop van ‘non-food’ 
producten, een kraam te huren. (€ 
25,00 per kraam) Gegadigden kunnen 
hiervoor tot uiterlijk 10 mei contact 
opnemen met  braderielieshout@
gmail.com. Naast het verschaffen van 
informatie en het werven van nieuwe 
leden is de braderie voor verenigingen 
een geschikte gelegenheid om met een 
leuke activiteit extra inkomsten te ge-
nereren. Reguliere marktkooplieden 
en verkopers van ‘food’ dienen contact 
op te nemen met Organisatie- en ad-
viesbureau Koolen en Koolen uit Til-
burg via hun website.

Minstens  6 tot 8 ton 
over de balk
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.
In de komende raadsvergadering, 25 
april 2013, worden de twee nog zitten-
de wethouders door de oppositie weg-
gestuurd. Normaliter is er voor het 
wegsturen van een wethouder een ge-
gronde reden nodig. Zo niet in Nue-
nen. Daar kan de reden voor het weg-
sturen van vier wethouders zijn: Wij 
hebben de numerieke meerderheid. 
Wij hebben inmiddels elf stemmen 
van de negentien. Wij hebben nog wat 
oud zeer te verwerken. 
Dus: Wij grijpen nu de macht. 
Dat op 29 maart 2012 Nuenens Belang 
en het toen nog volledige CDA (lijst 
Pijs van Bruggen bestond nog niet)  
plus 1 fractielid van de PvdA tegen een 
motie van wantrouwen stemden en 
uitspraken  met dit college de rit te 
willen afmaken, is dertien maanden 
later dus omgeslagen in een keiharde 
eis tot ontslag met onmiddellijke in-
gang..

En dat alles ingegeven door frustratie, 
instabiliteit binnen fracties, overlopen 
van raadsleden van de ene naar de an-
dere fracties etc.
Maar… los van dit alles: wat is de mi-
nimale financiële consequentie voor 
Nuenen?
In de komende paar jaar, meer dan 6 
ton aan wachtgeldverplichtingen.
De nieuwe coalitie schrijft: dat laten 
we nog berekenen. Niet nodig. W70 
heeft dit al laten berekenen en heeft 
hierop een duidelijk schriftelijk ant-
woord gekregen. 
Het wegsturen van de vier zittende 
wethouders betekent voor drie van 
hen: wachtgeld.
De twee wethouders van buiten, die 
op 25 april worden benoemd, bouwen 
met 1 jaar werken voor twee jaar daar-
na wachtgeldrechten op.
En dan belooft nieuwe coalitie: Wij 
gaan zoeken naar OZB verlaging.
De fractie van W70 heeft altijd  gepleit 
voor transparantie en is in alle geval-
len de plaatselijk politieke partij, die 
het belang van de hele gemeente voor-
op stelt.
De Nuenense burgers laten opdraaien 
voor meer dan 6 ton kosten en dan 
zeggen: “Dat moeten wij nog laten 
doorrekenen” is een slecht begin van 
een nieuwe coalitie. Wie de moed 
heeft een volledig team van wethou-
ders aan de kant te zetten, moet ook 
de moed hebben uit te komen voor de 
minimale financiële consequenties 
van zijn of haar handelen.

Pieter Bartholomeus won een Sony DSC Camera bij van Erp.

De kleding die overbleef, is verzameld 
voor de kledinginzameling. Tot 16 
april kon iedereen ook andere kleding 
inleveren op school. Deze spullen zijn 
inmiddels opgehaald door Bag-
2School, een organisatie die kleding 
inzamelt voor hergebruik, veelal be-
stemd voor Oost-Europa. 

BagSchool betaalt de school per kilo 
kleding/textiel. Een volle zak weegt al 
snel 10 kilo en er zijn nogal wat zakken 
verzameld! Hoeveel het de school pre-
cies oplevert, is nog niet bekend. Het 
bedrag wordt besteed aan het opknap-
pen van de schoolplein.

Toos van de Ven,
Fractievoorzitter van W70. 
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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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
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 21 april 
15.00 uur

Saskia en Serge - Sterker dan ooit
Het Klooster

Zaterdag 20 april
20.00 uur concert GGK, St. Clemenskerk 
Gerwen 20.00 uur concert Vocaal ensem-

ble Marcando Regenboogkerk 
aan de Sportlaan

Zaterdag 20 april
11.00 uur Great Cloth Diaper Change

Dierenrijk Nuenen

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

Donderdag 18 april
20.00 uur discussie toekomst heemkunde

Heemkundekring De Drijehornick
Bibliotheek Nuenen

Zondag 21 april 
10.00 tot 17.00 uur

Lentedag in de tuinen van De Walburg
Plantaardige en Culturele Specialiteiten

Zaterdag 20 april 
13.00 – 16.00 uur Taxatie oude boeken, 

bijbels, ansichtkaarten Restaurant 
De Aardappeleters, Berg 30 

Zondag 21 april 
08.30-15.30 uur

Kofferbakverkoop Gerwen
Gildeterrein Lankveld 10 Gerwen

Vrijdag 19 april 20.15 uur
Meezingen met Volendam

Het Klooster

Zondag 21 april 
14.00 uur

concert GGK in St. Clemenskerk Gerwen
vanwege 125 jarig bestaan

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis

Zaterdag 20 april 
20.00 uur Country Dance Party met 

DJ Henk Buurthuis Mariahout, Bernadette-
straat 43, 21.00-02.00 uur The Best Real 

Soul Disco Party Het Klooster

Zaterdag 20 april
13.30-17.00 uur Quilttentoonstelling

Regenboogkerk aan de Sportlaan

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 18 april 20.15 uur
‘Jochen Otten on ice’

Het Klooster

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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Volg ons ook op:

Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Dinsdag 23 april 
19.30 uur Lets Ontmoetingsavond 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Woensdag 24 + donderdag 25 april 
20.15 uur

Karin Bruers - Waar was ik?
Het Klooster

Zondag 21 april 
Moda / PrimaVera festival

In en rond het Park Nuenen
Koopzondag

Donderdag 25 april 
19.00 uur

Ladies on the Road
Vincent van Goghstraat

Zaterdag 27 april 
20.30 uur

Single Party 35+
Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 27 april 
11.00 uur

Burgemeester Maarten Houben 
leest voor in de Bibliotheek Nuenen

Maandag 29 april 
Koninginnenacht

Dinsdag 30 april 
Koninginnedag

 Vrijdag 26 april 
20.30 uur 

Leon van der Zanden try-out “Rebel”
Dorpshuis, Lieshout

Woensdag 24 april 
14.00-17.00 uur

Rikken
Jo van Dijkhof

Donderdag 25 april 
18.00 uur

Lente & Netwerkfestijn 
Stein Keuken

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  20 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 21 april 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.
Zondag 21 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 20 april 18.30 uur: Jo Ren-
ders-Verbruggen en Gerard Renders; 
Harrie Vermeulen; Mevr. van der Wie-
len-Karremans.
Zondag 21 april 09.30 uur: Piet Hen-
drikx en Wim van Boxtel; Marco 
Hoeks en Harrie Vinke; Frans Daams 
(vanwege sterfdag) en overleden ou-
ders.
Zondag 21 april 11.00 uur: Jan van de 
Ven; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers-Daams (vanwege verjaardag 
Petronella); Johan van Helvoirt; Ad van 
Helvoirt; Jan en Gusta Swinkels-Veld-
kamp en schoonzoon Hans Strijbos.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Mirthe 
Reniers, Hoge Tom 47 en Zoë van 
Grootel uit Uden. Wij wensen de fami-
lies van harte proficiat en veel geluk.

kledinginzamelingsactie
Aanstaande zaterdag vindt de half 
jaarlijkse kledinginzamelingsactie van 
Mensen in Nood weer plaats. Mensen 
in Nood vraagt naar goede en draag-
bare kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel, liefst in gesloten plastic 
zakken. De actie vindt plaats: zaterdag 
20 april van 10.00 uur tot 12.30 uur, op 
het kerkplein van de H. Clemenskerk, 
Park 55.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 21 april, 10.00 uur. Voorgan-
ger: ds. C. Crouwel. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. Collecte 
voor Vluchtelingen in de Knel. 
Maandag 22 april: Samen aan tafel. 
Aanvang: 18.00 uur. Aanmelden bij 
Inge Huizing. 
Donderdag 18 april: Open Huis met 
koffie en thee en vooral: ontmoeting. 
Voor meer informatie: zie de website

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 april 09.30 uur: Eucharis-
tie, volkszang, voorganger pastor S.
Kuijpers.

Misintenties 
Gerret en Miet Douven-Sanders; An 
Versantvoort; Wies Evers.

Mededeling
Op 31 maart jl. is in onze parochie 
overleden Mevrouw Wies Evers, 
Bloemhoefstraat 25. Wij wensen fami-
lie en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, Nuenens kinderkoor, voor-
stellen Eerste Communicantjes,  voor-
gangers pastor F. Groot en pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Mien Vermeulen–Timmers; Overle-
den ouders Van de Ven – Sengers; Piet 
van de Ven; Henk van Lieshout.

Mededeling
Zaterdag 20 april concert GGK om 
20.00 uur in St. Clemenskerk te Ger-
wen. 
Zondagmiddag 21 april om 14.00 uur 
concert GGK in St. Clemens- kerk te 
Gerwen vanwege 125 jarig bestaan. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 april: 17.30 Lof; 18.30 
H. Mis.
Vrijdag 19 april: 07.15 H. Mis.
Zaterdag 20 april: 08.30 H. Mis: Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag. 10.00: gods-
dienstlessen.
Zondag 21 april: 10.30 gezongen 
Hoogmis. Bijeenkomst Eucharistische 
Kruistocht.
Maandag 22 april. Kloosterstilte.
Dinsdag 23 april 18.30 H. Mis. Ge-
dachtenis H. Georgius, martelaar. 
19.30 Bijeenkomst Geloofsverdieping.
Woensdag 24 april: 07.15 H. Mis. Ge-
dachtenis H. Fidelis van Sigmaringen, 
martelaar.
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen  
”Vrienden hebben elkaar nodig”
Soep soep, wie wil er een kopje soep? 
Dit zou ook de titel van deze dienst 
kunnen zijn. Het hele communie-jaar 
zijn we al bij elkaar, dit bevalt ons erg 
goed. We merken de verbondenheid, 
de samenwerking en de gezelligheid. 
Vandaag lezen we het soepsteenver-
haal, een prachtig verhaal om samen 
te ervaren dat we elkaar nodig hebben. 
We ‘maken’ de soep voor de voedsel-
bank, zij hebben ons nodig.
Kom je ook naar deze viering, de laat-
ste voordat JIJ je communie doet?
Iedereen is welkom, kom kijken & 
luisteren op zaterdag 20 april om 
18.30 uur! Het kinderkoor verzorgt de 
muzikale omlijsting. Je bent van harte 
welkom in de H.Clemenskerk aan het 
Park.

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut

Risicofactoren
Op zich kan iedereen een frozen 
shoulder krijgen. Maar het is bekend 
dat bepaalde factoren de kans erop 
vergroten. Diabetes (suikerziekte) is 
zo’n factor; ongeveer tien tot twintig 
procent van de mensen met diabetes 
krijgt last van een frozen shoulder. 
Andere risicofactoren zijn: een te snel 
of te langzaam werkende schildklier, 
de ziekte van Parkinson en bepaalde 
hart- en vaatziekten (zoals een hersen-
bloeding). 

De stijve schouder, 
frozen shoulder
 
De stijve schouder of ’frozen shoulder’ is een aandoening waarbij het gewrichts-
kapsel is verdikt en verschrompeld. Dit resulteert in een pijnlijke, stijve schouder 
met een (zeer) beperkte beweeglijkheid. Meestal herstelt de aandoening, hoewel 
dat soms lang kan duren. 

Wat is een frozen shoulder?
Een frozen shoulder overkomt twee tot vijf procent van de Nederlandse bevol-
king. De aandoening komt het meest voor bij vrouwen tussen de veertig en ze-
ventig jaar. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar er is sprake van een vorm 
van gewrichtsontsteking, waardoor het gewrichtskapsel dat het gewricht om-
sluit, verschrompelt en verdikt. De frozen shoulder kan ook ontstaan na bijvoor-
beeld een schouderoperatie of een blessure. 

Pijn en beloop
Fase 1 is de ‘verstijvende’ fase, die zes weken tot maximaal negen maanden kan 
duren. De pijn neemt geleidelijk toe en tegelijkertijd neemt de beweeglijkheid af. 
Fase 2 heet de ´frozen´of ´bevroren´fase. De pijn neemt langzaam af, maar de 
stijfheid blijft. Deze fase kan tussen de vier en negen maanden duren. 
Fase 3 is de laatste fase, de ‘ontdooiende´ fase. De pijn verdwijnt meer en meer 
naar de achtergrond, en de beweeglijkheid keert langzaam terug tot (nagenoeg) 
normaal. Deze fase duurt tussen de vijf maanden en twee jaar.
Ongeveer één op de twintig mensen met een frozen shoulder houdt ook na de 
laatste fase langere tijd een pijnlijke en stijve schouder.

Behandelmogelijkheden
De frozen shoulder is moeilijk behandelbaar en een onjuiste aanpak kan het toch 
al langdurige genezingsproces vertragen of de aandoening verergeren. Het be-
wegen van uw arm en schouder binnen de pijngrens is het beste advies.  
Pijnbestrijding en fysiotherapie kunnen het herstel positief beïnvloeden. 

Ruyters voor 
Ruyters bedankt 
sponsoren Alpe 
d’HuZes
Bij deze willen wij iedereen heel 
hartelijk bedanken voor het mede 
sponsoren van de veiling die wij 
gehouden hebben ten behoeve van 
Alpe d’HuZes en het kWF, kanker-
bestrijding. 

Dankzij alle goederen en promotie die 
wij gekregen hebben, is het een groot 
succes geworden en heeft de veiling 
maar liefst € 2800,- euro opgebracht 
voor dit goede doel. Daar zijn wij en 
Maarten v.d. Oever (degene die gaat 
fietsen) natuurlijk ontzettend blij 
mee. Dus nogmaals bedankt, zonder 
jullie was dit niet gelukt. 

Jubileumconcerten 
Gerwens Gemengd 
koor
Op zaterdag 20 april en zondag 21 
april, geeft het Gerwens Gemengd 
koor twee jubileumconcerten in het 
kader van het 125 jarig bestaan. 

De concerten worden gegeven in de 
nieuwe Clemenskerk in Gerwen en 
worden opgeluisterd met een optre-
den van Lenny Kuhr en haar combo. 
De aanvang op zaterdag is 20.00 uur. 
Het concert op zondag begint om 
14.00 uur. De toegang is gratis.
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RKSV NueNeN
Donderdag 18 april 
Dommelen 6-Nuenen 10  .............. 18.30
RKGSV 4-Nuenen 7  ...................... 19.00
Zaterdag 20 april 
Braakhuizen B-Veteranen A  ........ 15.30
Veteranen B-UNA/Brinvast  ......... 16.15
Zondag 21 april 
Nuenen-SV Deurne  ....................... 14.30
Unitas ´59-Nuenen 6  ..................... 10.00
ODC 6-Nuenen 7  ........................... 10.00
Nuenen 8-ETS 4  ............................. 12.00
Nuenen 9-Geldrop 10  ................... 10.00
De Valk 5-Nuenen 11  .................... 10.30
Hilvaria VR1-Nuenen VR1  .......... 12.00

RKVV NedeRwetteN
Woensdag 17 april
Nederw. Da2 - Riethoven Da1  ..... 19.30
Donderdag 18 april
Boxtel 7 - Nederwetten 3  .............. 19.00
Nederwetten 4 - Geldrop 10  ........ 18.30
Zaterdag 20 april
Vet: Nederwetten - EMK  .............. 16.30
Zondag 21 april 
Nederwetten 1 - Vessem 1  ............ 14.30
Nederwetten 3 - Eindhoven AV3 . 10.00
Nederwetten 4 - SBC 9  ................. 12.00
Nederwetten Da1 - HMVV Da1 .. 10.00

eMK
Zaterdag 20 april 
Nederwetten - EMK Classics ....... 16.30
Zondag 21 april 
RKGSV 3 - EMK 3........................... 12.00
EMK 5 - Braakhuizen 7 .................. 11.30 

RKGSV GeRweN
Donderdag 18 april
Geldrop 6 - RKGSV 3  .................... 18.30
RKGSV 4 - Nuenen 7  ..................... 19.00
Zaterdag 20 april
Vet RKGSV - Vet Best Vooruit  .... 16.00
Zondag 21 april
RKGSV 1  ............................................. Vrij
Eindhoven AV 2 - RKGSV 2  ......... 12.00
RKGSV 3 - EMK 3  .......................... 12.00
RKGSV 4 - Nieuw Woensel 8  ...... 11.30

rKgSV  -  DEES   4-1
Door de 4 -1 thuisoverwinning  tegen DEES uit Wintelre heeft rKgSV zich 
verzekerd van promotie naar de vierde klasse.  over twee weken,  zondag 28 
april thuis tegen grootste concurrent DVS uit aalst, kan bij winst ook nog 
eens  het kampioenschap worden gehaald. De eerste drie teams uit de klasse 
van rKgSV promoveren automatisch naar de vierde klasse. Nederwetten 
maakt ook nog een hele goede kans.

Er moest afgelopen zondag nog wel 
gewonnen worden tegen DEES.  Onze 
handicap was het ontbreken van vaste 
waarden Rainer van Bergen en spits 
Nick van Loon. Hun vervangers Ste-
fan Scheepers en Rik van Dael waren 
uitstekende vervangers. Het winnen 
lukte ruimschoots, want met de  4 -1 
op het scorebord werd een terechte 
overwinning binnengehaald. De wed-
strijd begon zonder veel spanning. 
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg 
RKGSV steeds meer kansen. Het 
wachten was op de eerste goal. Deze 
viel in de 20ste minuut  na een goed 
opgezette aanval over rechts. De 
strakke voorzet kon door Mike van de 
Berk goed worden ingeschoten. Daar-
voor hadden Tom vd Elst en Rik van 
Dael al goede kansen gekregen om de 
score te openen.  In de 30 ste minuut 
kreeg RKGSV een penalty omdat een 
tegenstander in het strafschopgebied 
hands maakte. Mike van de Berk 
schoot beheerst in en stuurde de kee-
per de verkeerde hoek in.  DEES deed 
wel iets terug, maar echt gevaarlijk 
werd het niet.  
Wat vaak een wedstrijd doet keren is 
een tegengoal vlak na rust. Dat over-
kwam Gerwen dus. Na 5 minuten in 
de tweede helft stond het 2-1 door een 
simpele goal, doordat de tegenstander 
geheel  vrij kon inschieten. Daarvoor 
had Gerwen al twee kansen gehad om 

uit te lopen naar de 3-0 door een schot 
op de lat en een niet goed geplaatst 
schot op goal. 
Het werd dus billenknijpen en DEES 
wilde meer, zonder echt gevaarlijk te 
worden. Gelukkig konden we weer re-
kenen op een betrouwbare goalie 
Bram.
Nadat de rust in het spel weer was ge-
vonden creëerde RKGSV weer de no-
dige kansen. Tom vd Elst schoot vrij 
voor goal tegen de keeper.
In de 25 ste minuut werd het verschil 
weer naar twee gebracht. Rik van Dael 
bleef stevig doorgaan op de achter-
hoede van DEES en wist de bal te ver-
overen en in tweede instantie de bal in 
de goal te werken. Dit gaf nog meer 
rust. Rick had zelfs korte tijd later de 4 
-1 op zijn schoen, maar hij schoot 
hard over. Deze eindscore kwam uit-
eindelijk van de voet van Walther van 
Kuringen na een prima aanval over 
rechts. Tom van de Elst brak door over 
rechts en legde de bal prima terug op 
Rik van Dael, die de bal verder door-
speelde naar de in scoringspositie 
staande Walther van Kuringen. 
De prima leidende scheidsrechter 
floot op tijd af. Iedereen was van me-
ning dat het een paar minuten te vroeg 
was. Het deed niet ter zake. De pro-
motie was een feit.
Over twee weken is de wedstrijd van 
het jaar. Zorg dat je erbij bent.    

UNa  -  Nuenen    3-0
UNa heeft het clubrecord van twee seizoenen geleden geëvenaard. Door 
een 3-0 zege zaterdagavond op Nuenen vergaarde de koploper van de hoofd-
klasse B met nog vier wedstrijden voor de boeg al 54 punten. met liefst vijf-
tien punten voorsprong op nummer  twee Venray, dat twee duels minder 
speelde, is het kampioenschap bijna binnen.
Coach Pierre van den Eeden van Nue-
nen besloot na de 2-3 nederlaag van 
vorige week tegen UDI'19 in te grijpen 
en liet Thijs Heus en Mart van de Ge-
vel buiten het elftal voor de streekder-
by op sportpark Zeelst. Daardoor 
maakte Noël Jansen na langdurig bles-
sureleed zijn rentree in de spits en 
stond Ernst Coolen in het hart van de 
defensie. Nuenen kreeg na zes minu-
ten de eerste kans, UNA-keeper Rick 
van den Oever kon de inzet van Pa-
trick Philippart nog net over de lat tik-
ken. Vervolgens sloeg UNA twee keer 
toe. Uit een voorzet van Brian Boogers 

kopte Jelle Schijvenaars in de achtste 
minuut de 1-0 binnen en 120 secon-
den later verdubbelde Erwin Isbouts 
de voorsprong. UNA had Nuenen 
even stevig bij de keel, maar liet zich 
daarna weer terugzakken. In de 31e 
minuut was Boogers met een schot op 
de paal nog wel dicht bij de 3-0. 

Aan de overzijde strandde een stiftje 
van Nuenen-aanvaller Rick Wijnen op 
de lat. Spannend werd het daarna niet 
meer. 
UNA vond het wel goed en Nuenen 
was niet bij machte de thuisploeg nog 
in het nauw te brengen. Na een hands-
bal van verdediger Ernst Coolen 
bracht Jelle Schijvenaars vlak voor tijd 
uit de toegekende strafschop de stand 
op 3-0. 

Wodan - EmK   5-2
Een gehavend EmK begon zeer 
voortvarend aan de wedstrijd tegen 
kampioenskandidaat WoDaN.  In 
de 4e minuut zette Johan Jansen 
linksbuiten ruud Boerema vrij voor 
de goal en tegen diens inzet was de 
WoDaN doelman kansloos, 0-1. 

Twee minuten later gaf Bart Heeze-
mans vanuit de laatste linie een uitste-
kende pass op Ruud Bijsterveld die 
geen moment twijfelde en de 0-2 bin-
nenschoot. In de 12e minuut was er 
nog een kopkans voor Johan Jansen, 
maar zijn inzet ging naast het WO-
DAN doel. Na balverlies in de EMK 
verdediging in de 13e minuut wist 
WODAN de aansluitingstreffer te 
scoren. 1-2. In de 38e minuut kopte 
een EMK verdediger na een vrije trap 
van WODAN de bal over de eigen 
doelman, en stond de 2-2 op het sco-
rebord. EMK spits Ruud Bijsterveld 
hinkte op dat moment na een grove 
overtreding aan het einde van de eer-
ste helft. 
Na rust moest hij zich al snel laten 
vervangen en kreeg het toch al gehan-
dicapte EMK het zwaar tegen het op-
portunistisch spelende WODAN. De 
EMK verdedigers hadden niet het 
juiste antwoord op deze tactiek en lie-
ten zich vaak in de luren leggen. WO-
DAN kreeg na diverse wissels aan 
EMK zijde het overwicht in deze wed-
strijd en met doelpunten in de 67e-, 
75e-, en 87e minuut bleef de winst in 
deze wedstrijd in Eindhoven.

Pusphaira - 
Nederwetten   1-2
Nederwetten begon sterk en enkele 
kansjes voor Toon van Rooij en Giel 
van Korven resulteerden nog niet in 
doelpunten. Maar in de 23e minuut na 
een prachtige pass van Rens Stabel 
rondde Niek Evers met een diagonaal 
schot in de linkerhoek prima af. 0-1.  
Nederwetten bleef aandringen en dat 
resulteerde in een verdiende 0-2 voor-
sprong door een pass van Willem van 
Rooij die door Giel van Korven met 
rechts beheerst binnen werd gescho-
ten.
Dit was tevens de ruststand. In de 2e 
helft begon Nederwetten weer sterk 
maar kwam niet  tot scoren. In de 70e 
minuut scoorde Pieter Donkers een 
eigen doelpunt uit een indraaiende 
corner van Pusphaira. Pusphaira putte 
hier enige moed uit en probeerde de 
gelijkmaker te forceren maar Neder-
wetten hield stand en klom met dit be-
haalde resultaat weer op naar de derde 
plaats. A.s. zondag speelt Nederwet-
ten thuis de inhaalwedstrijd tegen 
Vessem.

Jubileumronde Lieshout
 
In 1973 is supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners ‘ gestart met het organiseren 
van een jeugdwielerronde. Inmiddels is men al weer toe aan de 40ste editie. De 
jeugdronde van Lieshout behoort tot de oudere jeugdwielerronden van Nederland.  
Voor 2013 is zondag 21 april de datum. Om 12.00 uur starten de jongste wielren-
nertjes, de 8 jarigen. Dan volgen nog zes wedstrijden tot de leeftijd van 14 jaar. Alle 
deelnemers (jongens en meisjes) zijn in het bezit van een KNWU licentie. Zo’n 200 
wielrennertjes uit geheel Nederland komen naar Lieshout. Het parcours is gelegen 
aan de burgemeester Mostermanslaan en de toegang is gratis.  De Lieshoutse sup-
portersclub is ook weer gestart met de organisatie van de 58e Grote Bavaria-Ronde 
van Lieshout op 19 mei 2013. Voor het 60 jarig bestaan van de Lieshoutse suppor-
tersclub in 2015, heeft de vereniging zich kandidaat gesteld voor de organisatie van 
het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd op de weg.

Speedozwemmers sluiten af in stijl
De jongste zwemmers van Z&PV Nuenen hebben bij de 5e en laatste ronde 
het seizoen voor wat betreft de Speedowedstrijden in stijl afgesloten. met 
een groot aantal overwinningen en dikke persoonlijke records kunnen ze 
terugkijken op een zeer geslaagd seizoen en zich met een goed gevoel klaar 
maken voor de kampioenschappen die nog komen.
Bij de oudste leeftijden (junioren 1 en 
2, dus meisjes uit 2000/2001 en jon-
gens 1999/2000) waren Merel Phaff en 
Thomas van Ekert de grote winnaars. 
Merel won de 200m rugslag in 2.44.60 
en pakte zilver op de 200vlinder in 
3.11.62. Thomas tekende voor 2 maal 
goud, in respectievelijk 2.37.64 (rug-
slag) en 2.40.94 (vlinderslag). En alle 4 
de afstanden leverden een dik per-
soonlijk record op.
Een leeftijd jonger was er zilver voor 
Milan Meurs (50vlinderslag in 44.69 
en 100schoolslag in 1.43.86), Ashley 
Stevens (200wisselslag in 3.26.40 en 
100vlinderslag in 1.52.23) en brons 
voor Marit Verspaget (200wissel 
3.35.74). Bij de nog jongere zwemmers 
(2003/2004) was er bij de jongens 
eerst goud voor Chris Verhoeven op 
de 100m schoolslag, later gevolgd 
door zilver op de 50m vlinderslag. 
Naast de Speedo medailles werd er 
ook gestreden voor de medailles bij de 
Swimkick, de wedstrijden speciaal 
voor beginnende zwemmers. Daarbij 

grepen de kids van Z&PV Nuenen te-
vens stevig wat medailles, zoals goud 
voor Flore Meulendijks (2004) op de 
50m vrijeslag en 100m wisselslag en 
Evi Tijs (2002) op de 100m wisselslag, 
zilver voor Joep Dedding (2000) op de 
200m vrijeslag en Pleun van der Heij-
den (2002), Lennart van Sas (2001) en 
Ruben van den Brule (1999) op de 
100wisselslag. Brons was er verder 
nog voor Ruben op de 200vrijeslag en 
Joep op de 100m wisselslag.

Komend weekend is het voor alle 
zwemmers van Z&PV Nuenen tijd 
voor de clubkampioenschappen. Op 
zaterdagochtend zwemmen eerst de 
wedstrijdzwemmers het eerste deel 
van hun kampioenschappen, daarna is 
het om 9.30 uur tijd voor de kinderen 
van het leszwemmen/recreanten om 
de strijd met elkaar aan te gaan. Op 
zondag gaan de wedstrijdzwemmers 
vanaf 15.30 uur het water in voor deel 
2 van het kampioenschap. Toegang 
gratis.

Nuenen E4 Voorjaarskampioen!

E4 van RKSV Nuenen is zaterdag voorjaarskampioen geworden. Door een 9-4 
zege op Best Vooruit E4 hebben ze het kampioenschap behaald. Met nog 2 wed-
strijden te spelen kan Nuenen E4 niet meer ingehaald worden. Hiermee is Nuenen 
E4 de eerste voorjaarskampioen van RKSV Nuenen. Gefeliciteerd Nuenen E4.

Van 22 t/m 26 april

Wielerjeugdvijfdaagse 
Lieshout – mariahout
De komende week houdt Comité Wielerjeugdvijfdaagse haar 41ste Fiets-
vijfdaagse voor de jeugd van Lieshout en mariahout. alle kinderen van 
groep één tot en met acht kunnen hieraan deelnemen. 
Kinderen kunnen meedoen op gewo-
ne fietsen, crossfietsen en mountain-
bikes maar niet op racefietsen. De al-
lerkleinsten, de peuters tot en met drie 
3 jaar, mogen gebruik maken van een 
skelter, step of bijvoorbeeld een drie-
wieler en rijden op een verkleind par-
cours, waarbij de ouders de kinderen 
kunnen begeleiden. Het ‘gewone’ par-
cours loopt over de Hertog Janstraat, 
Coolhof, en Floreffestraat. 

Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie. De grote finale 
wordt gehouden op vrijdag. Die dag 
krijgen ook de deelnemers die niet in 
aanmerking komen voor een beker of 
bloemen een leuke prijs voor de pres-
tatie die tijdens deze week geleverd is. 
Voor de schoolprijzen staan drie be-
kers ter beschikking. Kinderen uit de 
groep tot en met drie jaar kunnen elke 

dag inschrijven. De andere groepen 
kunnen tot en met woensdag inschrij-
ven. Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met mevr. Steegs tel 
0499-421843.

Rond de Linde
door Nuenenaren 

voor 
Nuenenaren
En ook geheel 
vervaardigd 
in Nuenen
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De Harense Smid in Haren 
sinds 2003 Hofl everancier 

Nuenen, Duivendijk 5
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