
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Dokter A. Nederstigt
is afwezig i.v.m. vakantie

van 3 t/m 10 mei
Telefoon 040-2951030

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
zijn AFWEZIG van

6 t/m 12 mei
waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

Huisartsenpraktijk Rutten
gesloten 6 t/m 10 mei.

info waarneming via tel.nr. 283 70 83

Dokter K. Cornelissen en 
Dokter B. de Win zijn 

afwezig i.v.m. vakantie 
van 26 april t/m 3 mei 

Telefoon 040-2951030

Nieuwe 
Schoenen Outlet 
in de van 
Goghstraat

Beeld en 
geluid in 
De Akkers

Wereldwinkel 
neemt afscheid van 
Truus Houtepen

Jaargang 55 • Nr. 17 • 25 april 2013 

www.benuapotheek.nl 
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GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

Vanaf 1 mei a.s. zijn de openingstijden van
BENU Apotheek Kernkwartier gewijzigd. De apotheek is
niet langer op zaterdag geopend.

De nieuwe openingstijden zijn dan:
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur.

Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedeisende
recepten terecht bij de Centrale Dienstapotheek
Eindhoven op de Michelangelolaan 2.

xx
xx

xx
xx

BENU Apotheek Kernkwartier
Hoge Brake 2
5672 GL NUENEN
Tel: 040-2831185
kernkwartier@benuapotheek.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 - 18.00 uur
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Nieuwe kampvuurcirkel bij 
Scouting Panta Rhei
Er is ruim twee jaar aan gewerkt, en voor 80% opgebouwd uit gekregen of 
gerecyclede materialen. De kampvuurcirkel van Scouting Panta Rhei. Het 
ontwerp is gebaseerd op het eigen Scouting logo en ligt verscholen in een 
heuveltje, zodat de wind geen vat heeft op de gebruikers en het vuur. Helaas 
is het via Google Earth nog niet te zien, maar hopelijk gaat dat in de toe-
komst nog gebeuren. Na twee jaar werken, werd het de hoogste tijd dat dit 
karakteristieke bouwwerk  aan de Pastoorsmast officieel geopend werd.

En dat is afgelopen weekend gebeurd. 
Alle leden vonden enige weken terug al 
een luciferdoosje in de brievenbus dat 
gelukkig niet gevaarlijk was maar de 
uitnodiging bevatte om aan dit week-
end deel te nemen. Hoewel we van Lu-
cifer al snel een eeuwig brandend vuur 
in ontvangst mochten nemen, hebben 
we gedurende de zaterdag onze jeugd 
geleerd wat vuur is, hoe je dit kunt ma-
ken en waar voor je dit kunt gebruiken. 
We hadden een smidsvuur waar ijzer 
op gesmolten werd, vergrootglazen om 
met de zon vuur te maken, tosti’s op 
het vuur en er werden echte fakkels ge-
maakt en kaarsen gegoten. De aller-
kleinste sierden de feestverlichting op 
met lampionnen. Heel spectaculair 
was natuurlijk de uitleg over de kracht 
van vuur waarna iedereen een klein 
werkend raketje mocht maken. Na-
tuurlijk was er ook voldoende aandacht 
voor veiligheid in de vorm van een 
brandweerpost. Dit alles in aanloop 
naar de spectaculaire opening van het 
kampvuur. Diverse genodigden verza-
melden zich om 19.00 uur in de cirkel 
en aanschouwden het binnentreden 

van Lucifer en Aquarius, gevolgd door 
de jeugdleden met fakkels en kaarsen. 
Juist op het moment dat we het kamp-
vuur wilden ontsteken, bleek er toch 
een bezwaar tegen het gebruik van het 
eeuwige vuur; scouts moeten dit na-
melijk ook kunnen met 1 lucifer. Een 
ludieke lucifer van ruim 3 meter bracht 
uitkomst en al snel kon men zich war-
men aan een gezellig knisperend hout-
vuur. Alle groepen hadden stukjes 
voorbereid en er werden diverse liedjes 
ten gehore gebracht. Iedereen genoot 
zichtbaar van het vuur. De volgende 
morgen werd iedereen ruw gewekt 
doordat het brandalarm afging. Geluk-
kig was dit ook een onderdeel van het 
programma en hebben we de ontrui-

MVO-dag 
basisschool De Mijlpaal
Waar bedrijven wel eens een MVO-dag organiseren in het kader van Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben ze op De Mijlpaal jaarlijks 
een MVO-dag waarop ‘Maatschappelijk Verantwoorde Ouders’ helpen het 
schoolplein op te schonen. Afgelopen zaterdag 20 april was het weer zover.

Een klusteam van ongeveer vijftien vrij-
willigers (ouders en leerkrachten) verza-
melde zich zaterdagmiddag op het 
schoolplein aan de Brabantring. Met 
een bladblazer, allerlei gereedschap, 
schoffels, harken, bezems, snoeischaren 
en een heuse veegmachine! Voortvarend 
gingen ze aan de slag met de verschil-
lende punten van de kluslijst. Daarop 
stonden klussen als: het complete 
schoolplein vegen, borders aanharken 

en onkruidvrij maken, bladeren en 
zwerfafval rond de fietsenrekken verwij-
deren, een plank hangen en een tweede-
hands tuinkast funderen, repareren en 
opbouwen. Ook de kinderen droegen 
hun steentje bij. Het was heerlijk werken 
in het zonnetje. Aan het einde van de 
middag zag het schoolplein er weer tip-
top uit. De ouders en hun kinderen ge-
noten nog na met een hapje en een 
drankje op het gezellige kleuterplein.

Koninginnenacht 
& -dag in Nuenen

Voor meer 
info zie bijlage

Veranderingen in de bibliotheek 
vestiging Nuenen

Als eerste van de dommeldal vestigingen 
wordt de bibliotheek in Nuenen onder 
handen genomen. De gemeente Nuenen 
heeft de bibliotheek dit jaar een extra be-
zuiniging opgelegd en daarom wordt al in 
mei begonnen met de veranderingen. 
Wat gaat de bezoeker ervan merken?
De inleverbrievenbussen worden spoedig 
aangepast, zodat u boeken ook kunt inle-
veren met zelfbediening. Dat gaat bijna 
op dezelfde manier als bij het uitlenen dus 
dat blijft gemakkelijk.
De bovenverdieping van de bibliotheek 
wordt afgesloten. Daarmee verdwijnt de 
leeszaal. 
Op deze bovenverdieping wordt voorlo-
pig een deel van de boekencollectie apart 
gezet om binnen enkele weken te verhui-
zen naar de achtergrondcollectie in de 
vestiging in Geldrop. 
Deze achtergrondcollectie wordt samen-
gesteld met boeken uit alle vestigingen. 
De collectie is online 24 uur per dag be-
schikbaar voor de 4 bibliotheken. U kunt 
thuis of in de bibliotheek, gratis boeken 
uit deze collectie bestellen. Dat gaat ge-
makkelijk via de website. Binnen 48 uur 

ming van de blokhut geoefend. Niet 
veel later arriveerde de Nuenense 
brandweer. Zij leerde de kinderen alles 
over het brandweerberoep en de kin-
deren mochten allemaal even de spuit 
hanteren. We denken dat er in de toe-
komst wel weer een aantal vrijwillige 
spuitgasten zich aan zal melden. Alles 
bij elkaar was het weer een leerzaam 
maar vooral leuk weekend. 

Informatie en foto’s van dit vuurweek-
end kun je vinden of de website 
www.scoutingpantarhei.nl.

De eerstvolgende grote activiteit voor 
onze groep is de sponsorloop ‘So you 
think you can walk’ op zaterdag 25 
mei. Wandelliefhebbers die hieraan 
mee willen lopen kunnen zich aanmel-
den via info@scoutingpantarhei.nl

worden ze bij uw bibliotheek afgeleverd.
De benedenverdieping wordt nog niet 
meteen, maar wel heel snel, opnieuw in-

De meeste bibliotheekbezoekers hebben de afgelopen jaren het nieuws 
over de bibliotheek wel gevolgd. En de bezuinigingen op het bibliotheek-
werk zijn hen dan ook niet ontgaan. Ook bibliotheek dommeldal, met ves-
tigingen in Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son, is gekort op de subsidie. Daar-
om worden op korte termijn een aantal veranderingen doorgevoerd.

Saffraan Restaurant
Afghaans, Perzisch

Restaurant
Bij het inleveren van deze bon kunt u 
genieten van lekkere Afghaanse thee 

en traditionele zoetigheden.

Tongelresestraat 321
5642 NB Eindhoven

www.saffraanrestaurant.nl

Werkcafé Nuenen: 
workshop Jan Mascini
Op vrijdag 3 mei zal loopbaancoach 
Jan Mascini een creatieve workshop 
geven tijdens het Werkcafé Nuenen, 
een wekelijkse ontmoetingsplek 
voor werkzoekenden. Mascini is in-
middels gepensioneerd maar steunt 
het initiatief van het Werkcafé. Met 
de workshop wil hij werkzoekenden 
op weg helpen richting een passen-
de baan. De workshop is vrij toe-
gankelijk.

Werkcafé Nuenen, iedere vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.

gericht om voor iedereen het snuffelen en 
zoeken nóg aantrekkelijk te maken. Met 
een kleine klantenservice balie, waar u 
kunt reserveren en van alles kunt vragen.

Gelukkig hoeft de bibliotheek in Nue-
nen niet teveel openingstijden in te leve-
ren. Maar de openingstijden zullen wel 
worden aangepast en afgestemd op de 
koopavond en op klantwensen uit eer-
der onderzoek. Zo hoopt bibliotheek 
dommeldal samen met u in Nuenen een 
sterke, compacte, toekomstgerichte bi-
bliotheek in stand te houden.



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

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

GEMEENTEHUIS EN MILIEUSTRAAT 
NUENEN GESLOTEN
Op dinsdag 30 april 2013 is het gemeentehuis en de milieustraat Nue-
nen	gesloten	in	verband	met	Koninginnedag.	

COLLECTE
In de week van 21 t/m 27 april 2013 wordt gecollecteerd door Stg. 
Nationaal	Fonds	Kinderhulp.

VERKEER
Verkeersmaatregelen rondom Koninginnedag Nuenen 

KONINGINNENACHT 29 APRIL
Niet parkeren: 
29 april vanaf 20.00 uur tot 30 april 12.00 uur
•	 Een	deel	van	het	Vincent	van	Goghplein.

Parkeerverbod	en	wegsleepregeling	(ook	in	parkeervakken):
29 april vanaf 18.00 uur tot 30 april 18.30 uur:
•	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	kerk.	
•	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

Afgesloten voor alle verkeer
Vanaf	18.00	uur	tot	01.00	uur:
•	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	kerk
•	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

KONINGINNEdAG 30 APRIL 
Parkeerverbod	en	wegsleepregeling	(	ook	in	de	parkeervakken):
Vanaf	07.00	uur	tot	18.30	uur:
•	 Kerkstraat,	vanaf	de	ingang	van	de	speeltuin	“de	Kievit”	tot	aan	

de ingang van de kerk en rondom het park. 

Afgesloten voor alle verkeer:
Vanaf	07.00	uur	tot	18.30	uur
•	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	speel-

tuin	“de	Kievit”	aan	de	Kerkstraat
•	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk
•	 Park,	het	weggedeelte	voor	Het	Klooster.

De	 kinderoptocht	 trekt	 vanaf	 het	 Vincent	 van	 Goghplein	 door	 het	
centrum van Nuenen vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur 

Verkeershinder op de Collseweg en deel Collse Hoefdijk
Vanaf	1	mei	is	er	mogelijke	verkeershinder	op	de	Collseweg	en	deel	
Collse	Hoefdijk	vanwege	vervanging	van	de	openbare	verlichting	ar-
maturen	in	energiezuinige	LED-verlichting.	Het	betreft	het	deel	vanaf	
de	snelweg	A270	tot	aan	de	rotonde	met	de	Geldropsedijk.	Door	de	
langere levensduur is het niet meer nodig de lampen om de 2 à 3 jaar 
te	vervangen.	Begin	juni	wordt	ook	de	openbare	verlichting	op	indus-
trieterrein	Eeneind	I	vervangen	door	energiezuinige	LED-verlichting.

UITNOdIGING VOORLEESOCHTENd   
IN BIBLIOTHEEK NUENEN
Op	zaterdag	27	april	om	11.00	uur	leest	burgemeester	Houben	voor	
uit	een	boek	over	prinsen	en	prinsessen	in	de	bibliotheek	te	Nuenen.	
En	alle	kinderen	tot	8	jaar	mogen	komen	luisteren.	Kom	je	wel	op	tijd	
en	verkleed	als	prins	of	prinses?	Wat	zal	die	burgemeester	opkijken.	
Met zoveel koninklijke kinderen in de gemeente.

INZAMELING APPARATEN EN 
SPAARLAMPEN!
doe mee en maak kans op een leuk uitje voor 4 personen!
Veel	kleine	apparaten	zoals	mixers,	föhns,	koffiezetapparaten,	boor-
machines	en		spaarlampen	verdwijnen	nog	te	vaak	in	de	vuilnisbak.	
Ze kunnen worden gerecycled maar moeten dan wel apart ingeleverd 
worden. De gemeente Nuenen wil de inzameling van elektrische ap-
paraten	en	spaarlampen	stimuleren.	Daarom	ontvangen	bezoekers	
van	de	milieustraat	Nuenen	bij	inlevering	van	elektrische	apparaten	
en/of	kapotte	spaarlampen	in	de	week	na	Koninginnedag	een	leuke	
Wecycle tas van gerecycled materiaal en maken kans op een leuk uitje 
naar Avonturenpark Hellendoorn voor 4 personen. Want recyclen? 
Samen doen we meer.

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:

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
CONCEPT-BOUWVERGUNNING MET 
VRIJSTELLING 15 WRO

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 zijn	 voornemens	 een	
bouwvergunning	te	verlenen	met	toepassing	van	artikel	15	WRO.	Zij	
verleent	daarbij	vrijstelling	van	het	geldende	bestemmingsplan	voor	
de	realisatie	van	het	navolgende	bouwplan:

Stationsweg	13,	oprichten	van	een	berging	aan	een	loods	(BV08.00152).
De	vrijstelling	betreft	de	afstand	tot	de	zijdelingse	perceelsgrens.

De	aanvraag,	het	ontwerp-besluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken liggen met ingang van 26 april 2013 gedurende 2 weken ter 
inzage in het gemeentehuis te Nuenen.

Tijdens	de	 inzage	 termijn	kan	een	 ieder	een	zienswijze,	bij	 voorkeur	
schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethouders	van	Nue-
nen	 c.a.,	postbus	10.000,	 5670	 GA	 Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welk onderdelen van het ontwerp-
besluit	deze	betrekking	heeft.	Mondelinge	zienswijze	kunne,	bij	voor-
keur	na	afspraak,	naar	voren	worden	gebracht	bij	de	balie	Ontwikke-
ling, telefoonnummer 040- 2631 699.

Nuenen, 25 april 2013

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:
•	 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. 

•	 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%).

•	 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 25 april 2013 zes weken kosteloos ter inzage 
-tijdens openingsuren- in het gemeentehuis te Nuenen.

Nuenen, 25 april 2013

PUBLICATIE
Op	grond	van	artikel	3	lid	1	van	de	Erfgoedverordening	2010	van	de	
gemeente	Nuenen	heeft	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
de	 bevoegdheid	 om	 een	 monument	 aan	 te	 wijzen	 als	 gemeentelijk	
monument.
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	op	16	april	2013	
zich voorgenomen  Berg 55, te Nuenen aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.
De	datum	van	bekendmaking	is	25	april	2013.

Inzien:
Vanaf	donderdag	25	april	2013	tot	en	met	vrijdag	7	juni	2013	liggen	
de stukken –tijdens openingstijden- voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis	te	Nuenen	en	op	de	website	www.nuenen.nl.

Belanghebbenden	kunnen	een	zienswijze	indienen.	Tegen	de	aanwijzing	
staat	uiteindelijk	bezwaar	of	beroep	open.

Nuenen, 25 april 2013

VERVOLG ELdERS IN dIT BLAd

Soort datum dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 16/04/	 N-HZ-2013-	 Populierenhof	14	 Wijzigen	van	de	entree		
 2013 0042 

Regulier	 18/04/	 N-HZ-2013-	 Mgr.	Frenkenstraat	 Verhogen	hellend	dak		en	
 2013 0044 49 plaatsen twee dakkapellen 
  
Regulier	 18/04/	 N-HZ-2013-	 Velakker	47	 Uitbreiden		erfafscheiding	
  2013 0045    

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	aanvra-
gen	om	vergunning	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Culturele	Activiteiten	Nuenen	(C.A.N.)	voor	

het	organiseren	van	een	Amateurkunst-	en	ambachtenmarkt	aan-
sluitend	bij	de	Week	van	de	Amateur	Kunst	(W.A.K.)	“Kijk!	Kunst”	
op 26 mei 2013 in het Park;

•	 Aanvrager:	De	heer	R.	van	de	Berk	voor	het	inrichten	van	een	per-
manent terras aan de zijkant van zijn horeca-inrichting aan Park-
straat	3	na	sluitingstijd	van	de	Zuidzorgwinkel	en	het	reisburo;

•	 Aanvrager:	Doen	K.P.J.	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	een	
touwtrekwedstrijd over water op 18 augustus 2013 vanaf een wei-
land aan de Hoekstraat in Nederwetten.

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.

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort datum dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 17/04/2013	 N-HZ-2013-0038	 Moorvensedijk	17	 Oprichten		 	
    garageschuur 

VERLEENdE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	is	ingevolge	het	Besluit	Algemene	Voorwaarden		en	Bepalingen	Mach-
tiging en Mandaat een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

datum dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit  datum  

15/04/	 N-HZ-2013-	 Berg	35	en	37	 (Ver)bouwen		 Oprichten	 15/04/	
2013	 0015	 	 bouwwerk	 berging	en	garage	 2013	
	 	 	 Gebruik	gronden		 	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	
  
16/04/	 N-HZ-2013-	 Papenvoort	 (Ver)bouwen		 Plaatsen	twee	 16/04/	
2013	 0030	 19	 bouwwerk	 poorten	 2013
	 	 	 Gebruik	gronden		 	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	
  
16/04/	 N-HZ-2013-	 Berg	32A	 Gebruik	gronden		 Wijzigen	gebruik	 17/04/	
2013	 0018	 	 of	bouwwerken		 van	detailhandel	 2013	
   in strijd met naar horeca   
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	in	oprichting	Koninginnedag	zijn	vergunning	en	ont-

heffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	Koninginnenacht	
op	29	april	2013	en	een	Open	Podium	op	Koninginnedag	30	april	
2013 in het Park (verzenddatum 16 april 2013).;

•	 aan	 de	 organisatie	 Show	 Historische	 Stationaire	 Motoren	 zijn	
vergunning	en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	
Internationale Stationaire Motorenshow in de periode van 18 tot 
en met 20 mei 2013 op het terrein aan Schoutse vennen 15 (ver-
zenddatum 17 april 2013);

•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	vergunningen	en	ontheffin-
gen	verleend	voor	het	organiseren	van	een	outdoorbeurs	onder	de	
naam	Game	Fair	in	de	periode	van	31	mei	2013	tot	en	met	2	juni	
2013 aan Collse Hoefdijk 24 (verzenddatum 17 april 2013);

•	 aan	Exploitatiemaatschappij	Het	Klooster	Nuenen	B.V.	is	een	ont-
heffing	 verleend	 voor	 het	 schenken	 van	 zwakalcoholhoudende	
dranken	i.v.m.	uitbreiding	van	het	reguliere	terras	tijdens	Koningin-
nedag, 30 april 2013 (verzenddatum 22 april 2013);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	is	een	ontheffing	verleend	voor	
het	schenken	van	zwakalcoholhoudende	dranken	i.v.m.	uitbreiding	
van	het	reguliere	terras	tijdens	Koninginnedag,	30	april	2013	(ver-
zenddatum 22 april 2013);

•	 aan	Stichting	Triotters	Eindhoven	zijn	toestemming,	vergunning	
en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	de	5e	Dolphin	
Triathlon Nuenen op 30 juni 2013 (verzenddatum 23 april 2013).



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: 26 & 27 april: 

Bospeen, per bos  .......................... 0,99
Soepgroenten, 250 gram  ............ 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 29 april:

Holl. Trostomaten, 1/2 kilo  ........ 0,99
DiNSDag 30 april:

i.v.m. koninginnedag gesloten
WOeNSDag 1 mei:

paksoi, per stuk  ............................. 0,99
DONDerDag 2 mei:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 26 april T/m 2 mei:

minneolas, 7 stuks  ....................... 1,99
Junami appel, hele kilo  .............. 2,49
Bleek-kaassalade, 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

Onze Asperge Ham,
met liefde bereid!!!

4 Kalkoen 
Schnitzels
Natural of gemarineerd .......... 5,50 
Bij 150 gr. Asperge Ham
100 gr. Aspergesalade GRATIS
Pollo Panna Pommodoro
100 gram .........................................1,60
Aspergeschotel
“Kant en Klaar”, 100 gram............0,85
Peppa Chicken
Kipfilet met mascarpone en peppadews
100 gram .........................................1,75
De lekkerste Broodjes!!

Special

Special

’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.kOOpJe

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Actie geldig van 26 april t/m 2 mei:

Laat het feest maar beginnen
bEkRoOnDbEkRoOnD

Oranje 
soes

Oranje 
tompouce

1,85 1,85
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WWW.WOENSXL.NL

Oranjemarkt 
27 en 28 april

Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van 
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen.

Op Koninginnedag (30 april) zijn de winkels op WoensXL gesloten. Alleen particulieren kunnen 
die dag gebruikmaken van de vrijmarkt op WoensXL. Voor de voorwaarden zie www.woensxl.nl

Het weekend van 27 en 28 april staat in
het teken van de WoensXL Oranjemarkt

Vele winkels hebben een kraam met daarop speciale artikelen 
en leuke aanbiedingen. Beide dagen zijn er kinderattracties 
waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt. Klapper op de 
vuurpijl zijn DORA en DIEGO.

Deze populaire kindervrienden zijn op zaterdag 27 april om 13.30 
uur op WoensXL aanwezig. (ter hoogte van Vögele en Dok 7)
Daar kunnen uw kinderen kennismaken met DORA en DIEGO en 
is er gelegenheid om zelf foto’s te maken. 

MEET & GREET
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MEET & GREET

Vele winkels hebben een kraam met daarop speciale artikelen en leuke aanbiedingen. 
Beide dagen zijn er kinderattracties waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt. Klapper op 
de vuurpijl zijn DORA en DIEGO. Deze populaire kindervrienden zijn op zaterdag 27 april om 
13.30 uur op WoensXL aanwezig. (ter hoogte van Vögele en Dok 7) Daar kunnen uw kinderen 

kennismaken met DORA en DIEGO en is er gelegenheid om zelf foto’s te maken.

Gratis kleurige badtas 

bij aankoop van 

Sunflair badmode

Bekijk onze Sunflair collectie
ook in de folder

Bikini
€ 7995

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen
T 040 763 04 15

Laat het feest maar beginnen
bEkRoOnDbEkRoOnD

Oranje 
soes

Oranje 
tompouce

1,85 1,85



TE koop aangeboden (bemiddeling)

Zeer mooie VolVo s60 d5 geartronic
Automaat • febr. 2005 • ± 225.000 km • o.a. leren bekleding + navigatie

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

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

Groot assortiment tuinplanten
o.a. perkplanten, groenten-/kruidenplanten

De ideale
sfeermakers!

Het plantenseizoen is weer begonnen!

Koninginnedag   
30 april geopend

tot 17.00 uur

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

Schaduwgordijn Schommel Henneke Speeltoestel Willem Duikelstang

Cottage prieel Hangstoel met kanoenen kussen

nieuw

 289,-

 199,-

  Vacaturebank vrijwilligers Week 17
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Stg. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1/2 dag/2 wkn
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Werkcafé Nuenen Gastheer/gastvrouw c.q. organisator m/v voor werkcafé werkloze Nuenenaren vr. 10-12 u. Info: 06-19444246

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

 

Langdurige lage rugklachten, een osteopaat  
kan u van deze problematiek afhelpen!
Lage rugklachten komen zeer frequent voor. Deze klachten zijn een van 
de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim. Vaak wordt er bij heftige 
rugklachten een vage naam op geplakt zoals lumbago of spit. Is er sprake 
van uitstraling naar een been dan spreekt men van ischias. Voor een os-
teopaat zijn deze termen niet afdoende. Hij gaat op zoek naar de oorzaak 
van de lage rugklachten. 

Bij het zoeken naar de oorzaak van lage 
rugklachten wordt er niet alleen gekeken 
naar de wervels of botten in de onderrug 
maar ook naar de lage rugspieren en ban-
den, het heiligbeen en de bekkengewrich-
ten. Verder zal de osteopaat kijken naar 
de doorbloeding van de lage rug, de stand 
van het lichaam en vooral de beweeglijk-
heid van de organen en hun omgeving.

Fascia (bindweefsel) in relatie met 
spit of chronische rugklachten.
Fascia is bindweefsel dat zorgt voor de be-
weeglijkheid tussen twee structuren (orga-
nen en spieren onderling of orgaan en een 
spier). Deze fascia bevat de bezenuwing en 
de doorbloeding van de organen en spie-
ren.  De fascia in het bekken hebben hun 
aanhechting aan het schaambeen en het 
heiligbeen. Door verkleving van deze fas-
cia kan het heiligbeen scheef gaan bewe-
gen. Dit merkt u aan de laatste twee 
lendenwervels in de onderrug. Doordat het 
heiligbeen 'scheef' gaat bewegen worden 
de bovenliggende lendenwervels dan in 
een scheve en gedraaide stand getrokken 
waardoor onder ander de spieren en de tus-
senwervelschijf worden overbelast. Wan-
neer de pijn acuut ontstaat wordt er vaak 
gesproken van spit of lumbago. Indien er 
tevens een zenuw ingeklemd wordt wordt 
vaak gezegd dat hij of zij “ischias” heeft. 
Als de pijn langdurig aanhoudt dan spreekt 
men over chronische rugklachten.

Lage rugklachten worden dus mogelijk 
veroorzaakt door verklevingen van de 
fascia rond de organen. Deze verklevin-
gen kunnen ontstaan zijn door blaasont-

stekingen, nierstenen, prostaatklachten, 
obstipatie. Buikoperaties kunnen tevens 
de oorzaak zijn van deze verklevingen.
Maar dit zjn niet de enige reden voor het 
ontstaan van lage rugproblematiek. An-
dere oorzaken zijn:
•	 een	geblokkeerd	gewricht	in	de	voet,	

knie, heup of natuurlijk de rug zelf.
•	 bewegingsbeperkingen	die	ontstaan	zijn	

na operaties van bijvoorbeeld de menis-
cus of voorste kruisband in de knie.

•	 een	fysiek	trauma	(bij	sporters.)	Spor-
ters die een letsel hebben opgelopen 
wordt dan ook geadviseerd om bij een 
osteopaat langs te gaan. Als je veel 
van je lichaam vraagt, kunnen de 
kleinste verstoringen op termijn zor-
gen voor vervelende blessures.

Wat doet een osteopaat
Een osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak 
van de (terugkerende) rugproblematiek. 
Hij behandelt deze met manuele technie-
ken. Dat wil zeggen dat de osteopaat dit 
met de handen behandeld. Er wordt geen 
medicatie voorgeschreven of gebruik ge-
maakt van apparaten.

Mocht je meer informatie willen dan ver-
wijzen wij graag door naar de website 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl of naar 
de schrijver van dit artikel; Osteopaat BSc 
Mark Meulenbroeks. 
U kunt met hem contact opnemen via te-
lefoonnummer: 06 - 58 96 12 31. De 
praktijkruimte van Osteopaat BSc Mark 
Meulenbroeks	 is	 gevestigd	 in	 de	 Fysio-
therapie praktijk Nuenen, Vincent van 
Goghstraat 259, 5671 DT Nuenen.

Ook willen wij u er op attenderen dat 
voor een osteopathiebehandeling geen 
verwijzing van de huisarts nodig is.

Let op: Osteopathie valt niet onder uw ei-
gen risico van uw zorgverzekering. Indien u 
aanvullend verzekerd bent wordt een osteo-
patisch consult volledig of altijd gedeelte-
lijk vergoed. Bekijk hiervoor uw polis onder 
het kopje alternatieve gezondheidszorg of 
neem contact op met uw zorgverzekeraar! 
Ook op onze website kunt u hierover meer 
informatie krijgen.
 
In deze reeks van osteopatisch artikelen 
zijn de volgende artikelen verschenen:
•	 Langdurige	onverklaarbare	gewrichts-

klachten zoals schouder-, elleboog-, 
bekken-, heup- of knieklachten, mis-
schien is osteopathie iets voor u?

•	 Hoofdpijn	&	migraine,	een	beperkende	
factor in je leven, toch kunnen deze 
klachten met osteopathie behandeld 
worden.

•	 Burn	-	out	en	osteopathie.
•	 Darmklachten.	Een	vervelende	klacht	

waar men vaak veel te lang mee door 
blijft lopen. Misschien is osteopathie 
iets voor u?

•	 Huidproblematiek,	 misschien	 is	 os-
teopathie iets voor u?

Deze artikelen zijn terug te lezen op de 
website www.osteopathiemeulenbroeks.nl

advertorial
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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.

‘Een van de meest tijdrovende dingen 
is het hebben van een vijand.’

E.B. White – schrijver 
(1899-1985)

Woensdagavond

Vorige week zaten we ’s avonds nog even in de tuin onder de overkapping. Het 
was lekker weer, pilsje erbij. De tablet geeft 21 graden aan. Dat leek me wat over-
dreven maar ik spreek hem niet tegen. De kinderen liggen in bed, moe van het bui-
ten spelen. Ze mochten wat langer opblijven.
 Het nieuws van het overlijden van oud-bisschop Muskens werd die dag 
helaas ondergesneeuwd door andere grote media-evenementen in Boston, de 
uitvaart van Thatcher en natuurlijk het grote televisie-interview met Willem-
Alexander en Maxima.
 Buiten luister ik nog wat muziek, Trampled by turtles en de .357 String 
band. Banjomuziek zeg maar. Past wel bij de setting. Alleen de schommelstoel ont-
breekt.
 De kerkklok slaat half elf. De avond ruikt aangenaam. Achter de poort 
huppelt een klein, jong konijntje voorbij. Een kat schiet er achteraan.

Edwin Coolen

Minisymposium

De gemeente zorg(t) voor burgers!
Door Elwien Bibbe

Maar liefst 12 sprekers vonden scheidend wethouder Ans van der Velden en 
Paul de Witte bereid om deel te nemen aan het minisymposium met als titel: 
De gemeente zorg(t) voor burgers! Meer en meer zorgtaken verhuizen naar 
de gemeente. Het rijk wil in 2015   jeugdzorg onderbrengen bij de gemeen-
ten en in 2016 zouden daar ook de AWBZ taken bij komen.  Transitie naar 
de gemeenschap heet dat. En dit alles moeten gemeenten dan  realiseren 
met steeds minder financiële middelen in een tijd van vergrijzing en een 
mede daaruit voortvloeiende stijgende vraag naar zorg.

Frank Dieters projectleider van de 
transities gemeente Nuenen, Son en 
Breugel, Geldrop-Mierlo en Waalre 
noemt het een uitdaging. Zeker voor 
het snel vergrijzende Nuenen. 
________________________________

Nuenen een 
dementie-

vriendelijke 
gemeente

________________________________

Er moet geïnvesteerd worden in de 
kracht en de samenhang van de lokale 
gemeenschap, betoogt hij. Er moet 
ruimte komen voor creativiteit en in-
novatie en er moet gestuurd worden op 
samenwerking en daar dient ook een 
beloning uit voort te vloeien. De rol 
van vrijwilligersorganisaties en vrijwil-
ligers in welzijnsinstellingen zal toene-
men. Arthur Gieles, huisarts in Nue-
nen, illustreert de toenemende 
zorgvraag aan de hand  van de ziekte 
dementie.

Maar Nuenen zit niet stil. Vertegen-
woordigers van de Werkgroep Leefbaar 

Gerwen, het buurtinitiatief Molvense 
Erven en het buurtnetwerk Refelingse 
Erven geven uitleg over de vorm van 
burenhulp en buurtactiviteiten zoals 
die in hun dorp of wijk gestalte hebben 
gekregen. Zo wonen er op de Refelingse 
Erven veel oorspronkelijke bewoners 
die samen oud worden. En gaat de bu-
renhulp zich dus ook veel meer richten 
op ouderen. Ook kent Nuenen sinds 
kort een seniorenraad, een initiatief van 
de ouderenbonden. En is er een initia-
tiefgroep: Mensen met dementie. Spre-
ker namens de ouderenbonden Frits 
Sisselaar stelt dat Nuenen ‘een demen-
tie vriendelijke gemeente’ moet wor-

Paul de Witte en Ans van der Velden namen met het minisymposium afscheid als 
wethouder van de gemeente Nuenen.

Ingezonden brieven
Fouten in tabel
Helaas is in de ingezonden Mededeling van de heer Jim Callus iets fout gegaan bij 
het overzetten van de tabel over de OZB waarden en tarieven.
Onze excuses hiervoor en voor de volledigheid volgt hieronder de juiste weergave.

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,- 

Nuenen en 
de waarheid over de WOZ-waarden 
Graag reageer ik op het artikel van Jim Callus in Rond de Linde van 18  april  j.l.
De essentie waar het om gaat is het ondoorzichtig en misleidend WOZ waardebe-
palend- en WOZ vergelijkingsbeleid in Nuenen waardoor huiseigenaren op het 
verkeerde been gezet worden. Elk jaar krijgen zij andere huizen voorgeschoteld 
waarmee hun eigen huizen worden vergeleken en als ze bezwaren maken worden 
door de gemeente weer andere huizen genoemd waar hun huizen mee worden ver-
geleken. Waarom  kan de gemeente niet in één keer het juiste vergelijkingspand 
vermelden in het taxatieverslag bij de ozb aanslag? 
Is de heer Callus op de hoogte van schrijnende gevallen waarin vrijstaande huizen 
op industrieterreinen worden vergeleken met vrijstaande huizen in villawijken? 
Huiseigenaren die jarenlang, onwetend, tot Nuenens Belang hen daarop wees, 
voor tonnen euro met veel te hoge WOZ waarden zijn opgezadeld en dus al die ja-
ren veel teveel ozb hebben betaald?  Heeft hij ooit gehoord van appels met peren 
vergelijken? Is hij ervan op de hoogte dat er huiseigenaren zijn met een WOZ 
waarde van 4 ton en ver daar boven en dat zijn er zeer velen in Nuenen, die belang 
hebben bij een juiste WOZ waarde en zeker als die ook nog in een hoge schijf zitten 
van de inkomstenbelasting en dat ook nog doorwerkt in de ozb en waterschapslas-
ten? Maar over deze doelgroep hoor ik meneer Callus niet. 

mr. Jacques Leemans, Mulakkers 3, 5674 TV  Nuenen.

Rollebollende gemeenteraad van 
Nuenen c.a.
Precies een jaar geleden twitterde Nuenens burgemeester Maarten Houben, toen hij nog 
maar amper drie maanden burgemeester van Nuenen c.a. was, naar het ED over de po-
litieke problemen binnen zijn gemeenteraad. Hij gaf als achtergrondinformatie de nega-
tieve benaming mee: www.debananenrepubliek.com . Sindsdien is het gekrakeel binnen 
die raad alleen maar van kwaad tot erger geworden en begint een en ander op een klucht 
of soap te lijken. Alle vier de wethouders worden naar huis gestuurd, de oppositie veran-
dert in coalitie en de coalitie wordt gedwongen oppositie te voeren. Een herzien beleids-
plan van de nieuwe coalitie belooft gouden bergen, terwijl volgend jaar alweer verkiezin-
gen zijn. Dus nauwelijks haalbaar ook al omdat de gemeentekas leeg is.
Een nieuwe twitter met de benaming  www.rollebollenderaad.com zou nu niet misstaan. 
Want dat is nu het vervolg. Immers al dagen worden de Nuenense inwoners door regio-
nale en  plaatselijke pers in de ban gehouden hoe een soap rond een over straat rollebol-
lende Nuenense gemeenteraad  zich voortsleept. Oud zeer, ruzie, achterklap, bedreigin-
gen, open brieven vol beschuldigingen naar elkaar en dat soort bezigheden meer, houdt 
de raadsleden onderling meer bezig dan het gemeentebelang te dienen. En niemand van 
hen steekt de hand in eigen boezem of doet maar een poging daartoe. Terecht wordt door 
een van de vele verontruste inwoners het een “zooitje” genoemd. De onrust in de Nue-
nense politiek is niet van vandaag of gisteren, maar dateert al van de zestiger jaren. 
Vanaf dat moment is er met regelmaat tussen raad en college enerzijds en de raad on-
derling dominantie, arrogantie en onrustige politiek vertoond. Er werd van elkaar wei-
nig getolereerd en er stapten wethouders op en er vonden partijafsplitsingen plaats. 
Daarbij kwam, dat er niet op tijd verjongd werd en men bij de gratie van de kiezer jaren 
(te lang) op het pluche bleef zitten. En nadat men van het openbaar politiek toneel ver-
dwenen was, werd en wordt er, en nu nog steeds, achter de schermen door die oud ge-
dienden (noem ze mastodonten) mee aan de teugels getrokken.
Het wordt nu tijd om snel en adequaat in te grijpen, zo nodig van hogerhand. Want als 
men zo blijft doorgaan, elkaar met modder te besmeuren, een te grote hoeveelheid van 
plaatselijke partijtjes blijft handhaven, dan gaat de gemeente aan zijn eigen gekrakeel 
ten onder en komt de benaming van ‘brevet van onvermogen’  heel kort bij. En dat bete-
kent tenslotte verlies van zelfstandigheid. Maar welke buurgemeente wil zo’n janboel op 
zijn bord hebben? 
Je zou je onderhand moeten schamen te zeggen dat je Nuenenaar bent want ongewild en 
onmiddellijk krijg je direct meer dan een dwèrs etiket opgeplakt.

Rens Kuiijten, Vondelstraat 7, Nuenen

den. In het sterk vergrijzende Nuenen 
zal het aantal dementerenden van on-
geveer 300 nu, stijgen naar ruim 900 in 
2040. (bron PVGE)
Over een ding zijn ze het allemaal eens: 
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelf-
standig in hun eigen vertrouwde omge-
ving blijven wonen en de regie kunnen 
voeren over het eigen leven. Hulp moet 
in eerste instantie gericht zijn op zelf-
redzaamheid en ook de ‘samenred-
zaamheid’ bevorderen.

Vertegenwoordigers van professionele 
organisaties, LEVgroep, Archipel, 
Kunstkwartier en Bibliotheek Helmond 
sloten de middag af. LEVgroep en Ar-
chipel moeten de omslag maken van 
het aanbieden van zorg naar het vol-
doen aan de vraag. En dat geldt ook 
voor Kunstkwartier en de bibliotheek, 
twee organisaties die ook fors moeten 
bezuinigen. Een initiatief in Helmond is 
de ‘zorgsite’, een stukje internet techno-
logie waarmee mantelzorgers en ande-
re zorginstanties hulp rondom een 
zorgbehoevende kunnen coördineren.

Nuenen mag met dank aan Ans van der 
Velden en Paul de Witte terugkijken op 
een meer dan geslaagd symposium en 
een na afloop druk bezochte receptie.

GGD  
Bijna 13 procent van de inwoners van 19 jaar en ouder in regio Brabant-
Zuidoost geeft intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers 
voelt ruim 1 op de 8 zich zwaar belast (13%). De druk op de mantelzorgers 
zal naar verwachting toenemen vanwege de vergrijzing. Immers: steeds 
meer mensen hebben gezondheidsproblemen waarvoor zorg nodig is. Dit is 
een van de belangrijkste conclusies uit de GGD Gezondheidsmonitor 2012.
 
In het najaar van 2012 deden ruim 
30.000 inwoners in de leeftijd van 19 
jaar en ouder uit 21 gemeenten in 
Zuidoost- Brabant mee aan een groot-
schalig gezondheidsonderzoek. Dit 
onderzoek werd tegelijk uitgevoerd 
door alle GGD’en in Nederland, in sa-
menwerking met het Centraal bureau 
voor de Statistiek (CBS) en het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). De landelijke en een 
deel van de regionale cijfers zijn nu  
bekend.
 
58 % Van de volwassenen en 27% van 
de ouderen vulde de vragenlijst in via 
internet. Elke vijftiende internetin-
vuller ontving een cadeaubon van 15 
euro. Ruim een derde van deze win-
naars schonk het geld aan een goed 
doel. De opbrengst ging als donatie 
naar Kika, Artsen zonder grenzen en 
het Wereld Natuur Fonds.     
 
Mantelzorg is onbetaalde zorg die ge-
geven wordt aan een bekende uit ie-
mands omgeving. Het gaat hier om 

onbetaalde zorg van meer dan 8 uur 
per week of minimaal drie maanden. 
In Zuidoost-Brabant geeft 13% van de 
volwassenen mantelzorg, waarvan 
meer vrouwen (16%)  dan mannen 
(10%).  De meeste mantelzorgers zijn 
tussen de 50 en 65 jaar oud (21%). On-
der de dertigers bevinden zich relatief 
weinig mantelzorgers (4%). Van de 
mantelzorgers voelt ruim 1 op de 8 
zich zwaar belast. Van de 85-plussers 
is dat maar liefst 1 op de 4, zoals ver-
wacht. 
 
Ouderen met  beperking
Mensen hebben meer mantelzorg no-
dig naarmate ze ouder worden. Ge-
zondheidsproblemen  nemen  immers 
toe met de leeftijd. Ouderen hebben 
vaker beperkingen en chronische 
ziekten. In de regio Zuidoost-Brabant  
heeft 30% van de 65-plussers  een li-
chamelijke beperking in horen, zien 
of bewegen. Van de 65-plussers heeft 
1 op de 11 een gehoorprobleem, 1 op 
de 11 een gezichtsbeperking en 22% 
heeft een mobiliteitsprobleem. 

 
Ongezond leven 
Uit het onderzoek blijkt dat nog 
steeds té veel volwassenen een onge-
zonde leefstijl hebben. Van de 19- t/m 
64-jarigen rookt 23%, heeft 45% over-
gewicht, heeft 12% ernstig overge-
wicht en voldoet ruim een derde niet 
aan de norm voor gezond bewegen. 
Van de 65-plussers rookt 13%, heeft 
59% overgewicht, heeft 15% ernstig 
overgewicht en voldoet 32% niet aan 
de norm voor gezond bewegen. Het 
percentage volwassenen dat rookt ligt 
lager dan het landelijk gemiddelde 
(25%).
 
Alcoholgebruik hoger dan landelijk
In de regio drinkt 87% van de volwas-
senen alcohol. Dit is hoger dan het 
landelijk gemiddelde van 83%. Ook 
meer ouderen drinken alcohol (79% 
om 77%). Het aantal ‘zware’ drinkers 
binnen de groep volwassenen is in 
Zuidoost-Brabant iets groter dan lan-
delijk (13% om 12%).  Onder zware 
drinkers verstaan we minstens 1x per 
week 6 glazen per dag of meer bij de 
mannen en 4 glazen bij de vrouwen. 
Bij de ouderen komen meer ‘overma-
tig’ drinkers (10% om 8%) voor.  Zij 
drinken meer dan 21 glazen bij man-
nen en 14 glazen bij vrouwen. 
 
Cijfers per gemeente
De GGD Brabant-Zuidoost  gaat deze 
onderzoeksresultaten nu verder ana-
lyseren per gemeente en  de eventuele 
trends bestuderen. Gemeenten kun-
nen deze informatie gebruiken voor 
hun lokale gezondheidsbeleid en het 
organiseren van activiteiten.

Schoorsteenbrand 
De brandweer in actie bij een schoorsteenbrand op de Opwettenseweg op 17 april.

Koninginnedag
30 april 2013
Koninginnedag
30 april 2013

Koninginnenacht 
& -dag in Nuenen

Voor info Zie Bijlage 



DÈ OUTLET
NIEUW IN STIPHOUT

ZATERDAG 8 OKT. FEESTELIJKE OPENING!

Bij aankoop van een 
paar laarzen of een tas ligt er een 

leuke attentie voor u klaar!
Attentie t.w.v.  20,- | zolang de voorraad strekt | 1 per klant | niet inwisselbaar tegen contanten

ALLE DAMES LAARZEN 
EN TASSEN  35,-

Dorpsstraat 55b, Stiphout

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

DÈ OUTLET
NIEUW IN STIPHOUT

ZATERDAG 8 OKT. FEESTELIJKE OPENING!

Bij aankoop van een 
paar laarzen of een tas ligt er een 

leuke attentie voor u klaar!
Attentie t.w.v.  20,- | zolang de voorraad strekt | 1 per klant | niet inwisselbaar tegen contanten

ALLE DAMES LAARZEN 
EN TASSEN  35,-

Dorpsstraat 55b, Stiphout

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

DÈ OUTLET
NIEUW IN STIPHOUT

ZATERDAG 8 OKT. FEESTELIJKE OPENING!

Bij aankoop van een 
paar laarzen of een tas ligt er een 

leuke attentie voor u klaar!
Attentie t.w.v.  20,- | zolang de voorraad strekt | 1 per klant | niet inwisselbaar tegen contanten

ALLE DAMES LAARZEN 
EN TASSEN  35,-

Dorpsstraat 55b, Stiphout

Openingstijden: 
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Nieuw iN NueNeN
Vrijdag 3 mei eN zaterdag 4 mei

feestelijke opeNiNg!
Alle DAmes schoenen en lAArsjes v.a. € 35,-
Alle KinDer schoenen en lAArsjes v.a. € 16,95
Alle heren sneAKers € 29,95

Bij een besteding vanaf € 35,-
ligt er een leuke attentie voor u klaar!

Vincent van Goghstraat 46, Nuenen

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

TUINBOUWBEDRIJF DE HAAS
Soeterbeek 3  NueNeN • tel. 040 283 16 01

gEOpEND:  ma tm vr 9.00-18.00 u • za 9.00-17.00 u  • zo 9.00-13.00 u

ook GeSchilde eN/of vacuüm 
GeSealde aSperGeS

(om in te vriezen of 2/3 dagen houdbaar in koelkast)

WiJ verkopeN alle iNGrediëNteN 
voor eeN aSperGemeNu!

eieren, ham, diverse sauzen, roomboter etc.

er ziJN Weer volop
verSe aSperGeS

& AARDBEIEN
Op zONDAg gEOpEND

9.00 - 13.00 uur
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Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 



25 april 2013Rond de Linde  Nr.  17 

CDA Talent 
Academie start 
vaardigheids-
trainingen
Helpt u mee om de Nuenense poli-
tiek weer van de Nuenenaren te 
maken? Speciaal mensen die meer 
willen weten over hoe goed raads-
werk in elkaar steekt stelt CDA 
Nuenen een 5-tal plaatsen open 
voor elke Nuenenaar. 

Door een van de oprichters van het 
CDA, prof. Piet Steenkamp, is onder-
staand instituut opgericht.  De CDA 
Talent Academie start in september 
2013 en eindigt in juni 2014. De regu-
liere bijeenkomsten vinden op woens-
dagavond plaats en de vaardigheids-
trainingen op zaterdag. 
De bijeenkomsten vormen een men-
geling van hoorcolleges, interactieve 
werkcolleges, seminars en vaardig-
heidstrainingen (mediatraining, pre-
sentatietraining, debattraining en 
schrijf-vaardigheidtraining).
De inschrijving sluit 4 juni, locatie: 
Utrecht of Deventer.  (meer informa-
tie, zie www.cda.nl/si).  

Of mail: gardeniers.si@cda.nl

Reactie van D66 op het 
Coalitie Akkoord 
De nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Nuenen beschrijft in dit akkoord 
de plannen van de deelnemende 5 partijen in Nuenen tot aan de volgende 
verkiezingen in maart 2014.

Meest opvallend is dat de komst van het 
nieuwe college de financiële positie van 
Nuenen nog lastiger maakt. Behalve dat 
de bestuurswisseling erg duur is, bevatten 
de plannen nauwelijks besparingen, maar 
wel risico’s van hoge extra kosten door het 
wegvallen van de continuïteit.

Anders dan wat gesuggereerd is, heeft het 
zittende college in de afgelopen drie jaar 
nauwgezet volgens plan gewerkt en met 
grote inzet de afgesproken mijlpalen ge-
haald. D66 is trots op z’n wethouder, Henk 
Pero, die - ruim voor de vier jaren om zijn 
-, alle gedane beloften heeft ingelost.
Het OCN meldde dat de samenwerking 
met Henk een voorbeeld was van hoe men 
dat wenst.

Heel nadelig is het daarom dat niet is ge-
kozen voor voortzetting van de huidige 
coalitie aangevuld met de landelijke par-
tijen (optie uit de informatieronde). Dan 
was het goede werk recht gedaan en de 
continuïteit niet geschaad.

In de nieuwe plannen worden echter ge-
maakte afspraken juist weer ter discussie 
gesteld, waar snel doorpakken nodig is. 
Dat is dringend gewenst voor de Luis-
truik, Nuenen West, de HOV2 lijn, de 
Collse Hoefdijk en de Mijlpaal en het 
PleinCollege, omdat niet nakomen van 
eerder met zakelijk partijen gemaakte af-
spraken tot grote financiële schade kan 
leiden.
Wel wordt er spoed bepleit waar ‘t niet 
echt nodig is: werk wat vrijwel klaar of 
niet dringend is of niet in eigen regie 
wordt uitgevoerd. Voorbeeld is de ontwik-
keling van recreatiepark de Gulbergen.

De alternatieve begroting 2013 bevat 2 
hoofd-pijnpunten: de grond-opwaardering 
loopt een kwade kans door de provincie te 
worden afgekeurd en bezuinigen op perso-
neel zou vele nood zakelijke acties lam kun-
nen leggen. Het rapport van de werkgroep 
‘de Weg naar Herstel’ behoeft verder geen 

vervolg wat D66 betreft; het is aan het 
nieuwe college om dit beleid uit te werken.

De financiën worden intussen verder be-
dreigd door de WOZ protest-actie (door 
raadsleden). Al 800 burgers dienden een 
bezwaar in. En € 500 kosten per aanvraag 
betekent 4 ton extra verlies.
En alleen bezwaar tegen de waardebepa-
ling maakt een kans, tegen de aanslag zelf 
niet. Dus een klein voordeel voor enkelen 
gaat nu al bijna € 20,- per inwoner kosten.

Privatisering van de exploitatie van het 
klooster wordt wenselijk genoemd, terwijl 
de huur  kostendekkend moet zijn. Welke 
uitbater kan dat plaatje financieel rond 
krijgen?
Voor de bezuinigingen op subsidies heeft 
D66 (als enige) op verzoek van de wethou-
der in 2012 al een alternatief plan geschre-
ven. Het zou mooi zijn als D66 deze plan-
nen terug zou zien in het beleid van de 
komende periode.

D66 is voorstander van het doorzetten 
van de HOV lijn, mits er voldoende dek-
king is en mits de voorzieningen geen 
schade toebrengen aan de toegankelijk-
heid en het milieu van Nuenen.
Terugtrekken zou namelijk een extra 
schadepost van 3 miljoen opleveren. Ge-
lukkig zijn er voor dit standpunt in de 
nieuwe raad ook enkele medestanders.

De schade van de politiek in Nuenen is he-
laas niet beperkt tot grote financiële ver-
liezen. Door polarisatie en eigenbelang 
van raadsleden is het vertrouwen ge-
schaad tussen de lokale politici onderling 
en zeker ook het vertrouwen van de bur-
ger in de politiek. Het gaat lang duren 
voordat weer de goede balans tussen zake-
lijk en menselijk wordt gevonden. Dit zal 
voor de nieuwe raad, naast de financiën, 
de grootste uitdaging zijn.

Namens de fractie van D66 Nuenen, 
Nico Pijnacker Hordijk

PvdA: wij gaan altijd 
voor de inhoud!
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de PvdA.

Net als heel Nuenen volgt ook de PvdA 
met ergernis de politieke ontwikkelin-
gen. Het onderlinge gekissebis en mod-
der gooien is schadelijk. Het ene voor-
val nog gênanter dan het andere. De 
PvdA wil hier niet aan meedoen. Dat 
hebben wij nooit gedaan.

De PvdA gaat uit van de inhoud. Ook na 
de coalitievorming hebben wij dat ge-
daan. Uiteraard vanuit onze politieke 
overtuiging en doelen, vertaald in ons 
verkiezingsprogramma 2010-2014. Be-
gin 2012 herhaalden wij enkele belang-
rijke: maatschappelijke voorzieningen 
op peil houden; betere communicatie 
door de gemeente; betaalbare woon-
ruimten; veilige Europalaan; verbon-
denheid Nuenen-Zuid met het cen-
trum; gezonde toekomst voor Het 
Klooster. Belangrijke rode draad daarbij 
was en is voor ons open communicatie 
en transparante afspraken met alle be-
trokkenen.

Na de verkiezingen startte de coalitie 
van W70, CDA, D66, Combinatie en 
Nuenens Belang. De PvdA maakte hier 
na 8 jaar even geen deel uit. De PvdA 
heeft met de nodige deskundigheid de 
inhoud opgepakt. Kritisch, maar op-
bouwend zijn de dossiers gevolgd.  He-
laas bleken inhoud en daden van het co-
alitieprogramma niet altijd gelijk. Vele 
voorstellen gingen terug naar het colle-
ge. Ze waren nog niet rijp. Soms wilden 
college en coalitie niet rijpe voorstellen 
toch doorzetten. De PvdA heeft vanuit 
de inhoud steeds geprobeerd toch goe-
de verbeteringen hierin te krijgen. Dat 
is vaak goed gegaan. Natuurlijk weet ie-
dereen dat het economische tij het voor 
dit college niet echt gemakkelijk maak-
te. Maar feit is dat er op verschillende 
dossiers veel wisselgeld is gegeven. Aan 
ontwikkelaars, woningbouwcorporatie 

en ook particulieren. Daarbij werden de 
verenigingen met een kluitje het riet in 
gestuurd.

Met lede ogen zagen we de coalitie de 
afgelopen twee jaar afbrokkelen. Eerst 
de Combinatie. Waarbij de wethouder 
op persoonlijke titel bleef zitten. Dus 
zonder partijpolitieke steun. Vervolgens 
het CDA. Al bleek na het neergedaalde 
stof dat het CDA met nog 1 zetel de co-
alitie trouw bleef. Het college kon toen 
nog maar rekenen op 11 van 19 zetels. 
Met de voorstellen voor het scholen en 
subsidie beleid van het college trok ook 
Nuenens Belang de steun aan het colle-
ge in. De oppositie haakte al veel eerder 
af. Het college was toen de steun van 
een raadsmeerderheid kwijt. Daardoor 
wordt een bestuur krachteloos. Een 
ramp voor Nuenen dus.

De PvdA heeft op verschillende mo-
menten deze zaken in commissies en 
raad aan de orde gesteld. Maar gelet op 
haar verkiezingsprogramma en overtui-
ging konden en wilden we daar niet mee 
doorgaan.
Her en der lees je dat juist de PvdA 
schuld zou hebben aan het uiteenvallen 
van de coalitie. Maar niets is minder 
waar! De coalitie brokkelde af. Niet 
door anderen, maar van binnenuit. De 
nieuwe coalitie is op dit moment de enig 
haalbare meerderheid. Natuurlijk pakt 
de PvdA wel haar verantwoordelijkheid. 
Dat hebben wij altijd gedaan. Steeds in 
het belang van Nuenen. Wij sluiten 
geen enkele partij of persoon uit. Dat 
past ons niet en is niet democratisch. 
Veel belangrijker is dat afspraken wor-
den gemaakt en nageleefd. De inhoud 
staat voorop. Voor Nuenen. Voor U.

Frank Huijink
Burgerlid commissie Ruimte

Vogelwandeling in 
natuurgebied De 
Ruweeuwsels
Op maandag 29 april nodigen IVN-
gidsen u uit om mee te gaan wandelen 
en de vogels in natuurgebied De Ru-
weeuwsels te ontdekken. Aan de Ru-
weelsels grenzen veel natuurlijke 
overgangen. In het noorden een vlak-
ke ontginning van weilanden, in het 
westen de naaldbossen van de Molen-
heide en in het oosten de kanaaldijk. 
Deze afwisseling en de pracht van de 
Ruweeuwsels zelf maken dit gebied tot 
een parel in het Brabantse landschap.
De wandeling duurt ongeveer 1½ uur. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster. Start van de wandeling 
is iets later vanaf sluis V Wilhelmina-
kanaal op de weg van Gerwen naar 
Lieshout. Goed waterdicht schoeisel 
is aan te bevelen. Deelname is gratis, 
info tel. 040-2421423.

Weverkeshof
Stichting Rauwkost
Op zondagmiddag 28 april vanaf 14.00  
verwelkomt Weverkeshof het muzika-
le duo Stichting Rauwkost. Stichting 
Rauwkost bestaat ruim 15 jaar en be-
staat uit Isa van Meel op de piano en 
Sonja  Maessen  zang. Zij brengen een 
Nederlandstalig muziekprogramma. 
Liedjes van vroeger en liedjes van nu. 
Om naar te luisteren en om mee te 
zingen. Vrolijk en luchtig afgewisseld 
met nostalgie en levenswijsheid. Zon-
dagmiddag 28 april. Vrij entree. Hugo 
van Berckellaan 5 te Nuenen. 

www.weverkeshof.nl

1 mei start Kookclub 
Nederwetten
Vanaf één mei wordt er iedere eerste 
woensdag van de maand in Neder-
wetten gekookt voor alleenstaande 
65 plussers.

Woensdag 1 mei zal de eerste keer zijn. 
In het dorpshuis de Koppelaar worden 
de eerste gasten om 12.00 uur ver-
wacht. Zij worden dan verwend met 
een lekkere 3 gangen maaltijd en ter af-
sluiting nog een kopje koffie of thee. De 
kosten hiervoor bedragen € 6,-. Hope-
lijk zullen de gasten dit als een gezellig 
maandelijks ritueel gaan zien, waarbij 
naast het samen eten ook het onderlin-
ge contact heel belangrijk is.

Voor meer inlichtingen kunt u bellen 
met Corrie Beuving op 2417105 of met 
Mieke Willems op 2839067.

Positief 
maar niet poeslief
Met een minisymposium, met als titel: “De gemeente zorg(t) voor burgers!”,  
nam CDA wethouder Paul  de Witte samen met wethouder Ans van der Vel-
den afscheid.  Het zegt iets over mens Paul en de persoon Ans, dat ze  Nue-
nen  bij hun afscheid  iets zorgvuldigs en positiefs aanboden:  een sympo-
sium, een manier om verstandig en volwassen met elkaar van gedachten te 
wisselen, te horen waar een ander staat om zo samen eventueel tot keuzes 
en oplossingen te komen. 

Namens CDA Nuenen zijn wij blij met 
het werk van Paul de Witte om tot een 
systematiek te komen die kiest voor 
diegenen die niet zelfredzaam zijn en 
dus voor alle instellingen die bijdragen 
in de ondersteuning van deze bevol-
kingsgroep. De onvermijdelijke conse-
quentie is dat de subsidies aan mensen 
en verenigingen die zelfredzaam zijn 
zullen verminderen. Hoe pijnlijk deze 
keuze ook zal zijn, het doel zal steeds 
hetzelfde blijven:  je inzetten voor een 
gemeenschap waarin ook de zwakkeren 
in de samenleving zich veilig en gebor-
gen kunnen voelen. 
Het CDA-Nuenen c.a.  ondersteunde 
Paul de Witte in de keuzes die hij heeft 
gemaakt. Het past perfect bij de partij 
die wij willen zijn. De partij van de SA-
MENLEVING. Namens de Nuenense 
samenleving danken wij Paul voor zijn 
jarenlange inzet, ruim negen jaar als 

fractievoorzitter en de laatste drie jaar 
als wethouder van Sociale Zaken, On-
derwijs en Sport.  Jaren waarin hij zich 
heeft doen kennen door vastberaden-
heid, kennis van zaken, bekwaamheid 
en betrokkenheid.
Voor Paul is dit zijn afscheid van de ac-
tuele Nuenense politiek, maar het CDA 
gaat door. En ook Paul gaat door, wij 
zijn een regionale, landelijke en plaatse-
lijke partij, waar door veel vrijwilligers 
heel hard wordt gewerkt om onze Sa-
menleving nog beter te maken. Onge-
twijfeld heeft u gelezen dat de kinderen 
in Nederland tot de gelukkigste ter we-
reld behoren, (UNICEF onderzoek).
 
Paul bedankt! Namens het CDA-Nue-
nen veel succes in je nieuwe functies 
en tot ziens.

Tom van den Boomen, 
Voorzitter CDA Nuenen

Paul de witte zal Mieke Hendricks ondersteunen bij haar  werkzaamheden voor 
de commissie samenleving voor het CDA Wereldwinkel neemt afscheid 

van Truus Houtepen
Afgelopen maandag 15 april heeft de Wereldwinkel Nuenen tijdens haar jaarlijk-
se vergadering afscheid genomen van haar voorzitster Truus Houtepen. Zij heeft 
zich 10 jaar met veel enthousiasme ingezet voor de Wereldwinkel. Van een aantal 
van haar kwaliteiten heeft de Wereldwinkel dankbaar gebruik gemaakt. Annema-
rie Kuntze noemt haar geweldige enthousiasme, haar goede ideeën, haar enorme 
netwerk, haar kordaatheid, haar inzet voor allerlei goede doelen en haar enorme 
werklust. “Ze was onze voorzitster, verzorgde de PR, de advertenties en de pers-
berichten, ze vertegenwoordigde ons in de regio, ze liep voorop in authentieke 
kleding tijdens Wereld Winkeldag en ze wist de juiste mensen te benaderen als 
dat nodig was.” En dit is nog maar een kleine, willekeurige greep uit haar werk-
zaamheden. “Wij zullen onze duizendpoot bij de Wereldwinkel enorm missen en 
hopen haar regelmatig in de winkel terug te zien als ze even “vlug, vlug, vlug” een 
cadeautje komt kopen. Truus, we hebben veel bewondering voor je, dank namens 
alle medewerkers voor alle jaren dat je onze voorzitster was.”

41 Brabantse gemeenten doen mee met landelijke inzamelactie
Wecycle en Noord-Brabant pakken 
e-waste na Koninginnedag aan
Na de Vrijmarkt belanden veel onverkochte elektrische apparaten in de vuilnis-
bak. Daarom roept Wecycle samen met 41 Brabantse gemeenten, waaronder 
Nuenen, iedereen op om na Koninginnedag elektrische apparaten in te leveren 
bij de gemeentelijke milieustraat. Snelle inleveraars krijgen een tas cadeau. 
Wecycle wil hiermee de bekendheid van de milieustraat als inleverpunt voor 
e-waste verhogen en het weggooien van afgedankte apparaten tegengaan.

Wecycle is de stichting die de inzame-
ling en recycling van afgedankte elektri-
sche apparaten en kapotte energiezuini-
ge verlichting (e-waste) in Nederland 
organiseert. Daarnaast registreert 
Wecycle e-waste dat volgens de hoge 

kwaliteitsnormen wordt gerecycled. 
Wecycle is het collectieve systeem dat in 
opdracht van de producenten en impor-
teurs zorgt voor verantwoorde inzame-
ling, optimale recycling en rapportage 
hierover aan overheid en samenleving.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Vrienden helpen vrienden
Twee vriendenclubs hebben zich verenigd om de bewoners van zorgcen-
trum De Akkers een prachtige ochtend te bezorgen. Het was afgelopen 
dinsdag een drukte van belang in Vincentre. De Vrienden van Vincent van 
Gogh & Nuenen en de Vrienden van De Akkers hebben elkaar gevonden. 
Dit succesvolle bezoek willen ze in de toekomst zeker herhalen.

Nuenen plant een Koningsboom
Op vrijdagmiddag 26 april om 13.00 uur wordt ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van Koning Willem-Alexander een Koningsboom geplant door burgemees-
ter Maarten Houben met de nieuw gedecoreerde inwoners die die ochtend een 
lintje hebben mogen ontvangen. Deze linde wordt geplant in Park Houtrijk, ach-
ter het van Goghkerkje. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het is in Nederland een traditie om bij elke abdicatie zogenaamde koningsbo-
men te planten. In Nuenen staan al meer bomen die zijn geplant bij Koninklijke 
gebeurtenissen, zoals de Juliana-Bernhard-huwelijksboom geplant in 1937 en de 
Maxima en Willem-Alexander-huwelijksboom geplant in 2002. Eerder zijn er 
Koningsbomen geplant in 1898 de Wilhelmina-Linde en in 1948 de Juliana-Lin-
de maar deze twee bomen bestaan nu niet meer. Bij de troonswisseling van 
Beatrix in 1980 is er geen Koningsboom geplant in Nuenen maar dat is in 1988 
goed gemaakt met het planten van de Beatrix 50-Jaar-boom.  

De tekst van de Oorkonde die onder de Koningsboom ingegraven wordt:
In het jaar onzes heren tweeduizend en dertien op vrijdag den zes en twintigste 
april, werd bij gelegenheid van de troonswisseling van Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, door 
M.J. Houben MBA, burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten tezamen met de nieuw gedecoreerde inwoners van de gemeente; in te-
genwoordigheid van de Jeugdburgemeester en jeugdwethouder en de voorzit-
ters van de Oranjecomites van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en vele andere 
belangstellende inwoners van de gemeente Nuenen c.a., deze Koningsboom

Tilia europaea Pallida
(koningslinde) geplant.

Ter gedachtenis aan dit heuglijke feit werd deze oorkonde opgemaakt en geslo-
ten in deze koker bij deze boom ingegraven op zes en twintig april tweeduizend 
en dertien in aanwezigheid van vele inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen 

en Nederwetten. Een afschrift hiervan werd gedeponeerd ten gemeentehuize.

God zegene Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander,
Koning der Nederlanden.

Opgemaakt op bovengenoemde datum,
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. P.T.O. van Laarhoven-Rovers  M.J. Houben MBA

Koninklijke Expositie in    
gemeentehuis Nuenen

Het was een druk in de koffiecorner 
en de winkel van Vincentre. Een gezel-
lig en gemoedelijk sfeertje hing er. Net 
alsof de bewoners van De Akkers een 
onderdeel waren van het bekende 
schilderij De Aardappeleters. Buiten 
was het net te koud om op het terras 
achter Vincentre te gaan zitten. An-
ders zou je ook nog het Franse sfeertje 
hebben geproefd.
De ochtend begon met een bezoek aan 
diverse Van Goghlocaties in Nuenen. 

Uiteraard onder deskundige begelei-
ding van een gids. Het bezoek aan het 
museum zelf was ook een succes. De 
lift draaide overuren vanwege de vele 
rolstoelgebruikers. Alles werd rustig 
en uitgebreid in het museum bekeken. 
Vooral de kasten met gebruiksvoor-
werpen uit de tijd van Van Gogh her-
inneren aan vroeger. Ook de film over 
het ontstaan van het schilderij De 
Aardappeleters stond hoog aange-
schreven.

Zowel de Vrienden van De Akkers als 
de Vrienden van Vincent van Gogh & 
Nuenen kijken met plezier terug naar 
deze middag. Hun conclusie was eens-
gezind: dit is voor herhaling vatbaar!

Twee vriendenclubs bezorgden bewoners van De Akkers prachtige ochtend

Foto’s van Miep Luken in de 
bibliotheek in Nuenen 
In 2012 maakte Miep Luken een reis van 3 maanden door Noord- en West 
Australië. Met een fourwheeldrive camper zag ze de mooiste zandwoes-
tijnen, kustlijnen en natuurparken. Met haar Nikon D90 maakte Miep 
prachtige natuurfoto's. 

Fotograferen is al jaren een grote 
hobby.  Ze is lid van de IVN fotoclub 
en van fotoclub Knipoog in Nuenen. 
Met minimalistische beelden geeft 
zij de essentie van de natuur weer. 
Minimalistisch is ook de bewerking, 
want Miep bewerkt haar foto’s ge-
woonweg niet. De foto’s zijn o.a. ge-
maakt in Karijini NP, Kalbarri NP, 

Francois Perron NP, Nambung NP 
met de Pinnacles en de Wave Rock.
De expositie is te bekijken in de 
maand mei tijdens openingstijden 
van de bibliotheek. En natuurlijk lig-
gen er boeken bij over Australië. 
Want de bibliotheek inspireert niet 
alleen met exposities maar fungeert 
ook graag als reisgids.

Subsidie voor        
schoolmaatschappelijk werk       
op Pleincollege Nuenen

Al vele jaren heeft Pleincollege Nue-
nen de beschikking over SMW. In 
samenwerking met de LEV-groep 
worden de leerlingen intensief bege-
leid op sociaal pedagogisch gebied. 
Hierdoor zijn er weinig uitvallers op 
de Nuenense middelbare school. 
“Maar elke leerling die door proble-
men uitvalt en bijvoorbeeld verwe-
zen moet worden naar een school 
voor speciaal onderwijs is er één te 
veel. SMW is en blijft daarom voor 
ons van groot belang”, aldus adjunct-
directeur Toon van den Biggelaar. 

“We zijn dan ook ontzettend blij met 
de subsidie.”
 
LEV-hulp
Door de toegekende subsidie  was in 
de afgelopen periode een medewerk-
ster van LEV op Pleincollege Nuenen 
aanwezig. Desiree de Greef heeft de 
nodige ervaring op het gebied van 
SMW en heeft daarnaast veel kennis 
van gezinssituaties. In september is De 
Greef voortvarend van start gegaan. 
Zo heeft ze in het afgelopen schoolja-
ren een grote bijdrage geleverd in het 

Pleincollege Nuenen heeft subsidie ontvangen van de provincie Noord-Bra-
bant om schoolmaatschappelijk werk (SMW) in te kunnen zetten. Dat ging 
in eerste instantie om zo’n veertien extra uren per schoolweek.  Dat aantal 
uren is voor 2013 uitgebreid. Doel is om lesuitval tegen te gaan.

minimaliseren van het aantal uitval-
lers. Ook haar LEV-collega Marianne 
Verrijt heeft hier een steentje aan bij-
gedragen, onder meer door de opvang 
van de Sinti-leerlingen. Met grote re-
gelmaat is er overleg met ouder en 
kind over het welbevinden op PCN. Bij 
acute problemen weet Verrijt de snelle 
weg naar de ouders te vinden. Natuur-
lijk is directe hulpverlening van groot 
belang, maar preventief werken aan de 
leerlingenuitval is het allerbelangrijk-
ste. Tessa van Nooij van het LEV on-
dersteunt de Zorgcoördinatoren  en is 
nauw betrokken bij het ZAT. 

Minder instroom Jeugdzorg
Het extra schoolmaatschappelijk werk 
wordt volledig betaald door de pro-
vincie. Het gaat om de regeling ‘Inten-
sivering Lokaal Hulpaanbod Jeugd. De 
provincie hoopt dat door het verster-
ken van het gemeentelijk jeugdbeleid, 
de instroom in de jeugdzorg zal ver-
minderen. Op PCN heeft dit geleid tot 
slechts één uitvaller in het schooljaar 
2011-2012.

Kroonappels

De Nuenense initiatieven 
vielen niet in de prijzen
Ter gelegenheid van de aankomende troonswisseling van de Prins van 
Oranje en Prinses Máxima heeft het Oranje Fonds een zoektocht naar de 
Oranje Fonds Kroonappels georganiseerd. 

Bijna 4000 organisaties die iets bete-
kenen voor de samenleving, hebben 
hun activiteiten voorgedragen. Tij-
dens de publieksstemronde op 15, 16 
en 17 maart hebben alle Nederlanders 
op het beste of leukste initiatief in hun 
gemeente of van hun eiland kunnen 
stemmen. In Nuenen kregen de Stich-
ting Speelkracht, Dorpsboerderij We-
verkeshof en de Stichting Dorpswerk-
plaats de meeste stemmen.
De eerste ronde werd gevolgd door 
een stemronde waarbij deze publieks-
winnaars een initiatief uit de eigen ca-
tegorie, maar in een andere regio 
mochten kiezen. Het is heel jammer 

voor de drie Nuenense initiatieven, 
maar zij behoorden uiteindelijk niet 
tot de 60 deelnemers die mochten 
deelnemen aan de landelijke verkie-
zingsdag op 18 april.

De winnaars zijn De Stichting Stads-
tuin Emma’s hof in Den Haag (ZH) in 
de categorie buurt, Best Buddies Ne-
derland Goeree-Overflakkee (ZH) in 
de categorie jeugd en Stichting Man-
teling Middelburg (ZL) in de categorie 
helpende hand. Op 16 mei ontvangen 
de 3 winnaars een Appeltje van Oranje 
én € 50.000,- uit handen van de nieu-
we Koning en Koningin.

Staatsieportret van een jeugdige 
Koningin Wilhelmina

Vanaf vrijdag 26 april zal er in het gemeentehuis van Nuenen een kleine 
expositie te zien zijn met betrekking tot het Koninklijk Huis. Dit natuurlijk 
vanwege de ophanden zijn de  troonswisseling op 30 april 2013. 

In de hal begint de expositie met een overzicht, de stamboom van ons Koninklijk 
Huis. Te zien zijn de staatsieportretten van Koningin Wilhelmina, Koningin Juli-
ana en Koningin Beatrix die in het bezit zijn van de gemeente Nuenen. Deze por-
tretten zijn gevonden op de kunstzolder van het gemeentehuis. Daarnaast krij-
gen de stijl van regeren en de bijnamen van de koningen en koninginnen extra 
aandacht.

De Koninklijke Expositie is gerealiseerd naar een idee van Jacqueline Bekkers Cultuur-
advies. Vormgeving: Maurice Jacobs en Peter van Kemenade (4PR realisation BV).

Op vrijdag 26 april zal de expositie formeel om 13:30 uur worden geopend door 
de burgemeester samen met de jeugdburgemeester. De opening is die dag de af-
sluiting van een aantal Koningsdag-activiteiten.
Na 30 april zal het nieuwe staatsieportret van Koning Willem-Alexander be-
schikbaar zijn. Dit portret zal daarom later aan de collectie worden toegevoegd.

De expositie zal tot zeker 1 september 2013 te zien zijn in de ontvangsthal en de 
gang bij de loketten van afdeling bevolking. Toegang is gratis en mogelijk tijdens 
openingstijden van het gemeentehuis. 
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AUBERGE
VINCENT

Park 69 | 5671 GC Nuenen | 040 290 63 90 | 
www.aubergevincent.com | info@aubergevincent.com

wenst u een fijne
Koninginne/Koningsdag

Ons terras
staat voor 

u klaar!!
NIEUW

op ons terras

Een zandbak
voor de 

kinderen

Rond de Linde
Albert Heijn
André van Lieshout
De Heyde Hoeve
Geert Bongers
Snackbar City

Bedankt!
Namens de stichting 
Parkfeesten Nuenen

Monique Gevers en 
Sjors Driessen

Foto’s gemaakt door: rVd/HkH 

www.ronddelinde.nl
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lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b 
5671 GG Nuenen
T 040 - 787 00 41 
eat@puff-inn.nl • www.puff-inn.nl

lunch • high tea • dinner

Maximaal genieten van 
Koninklijke gerechten op 30 april!
Queen 4 a day ..................................€ 4,50  
Koffie complet
Koffie met allerlei zoete lekkernijen   

Máxima’s tapas .........................€ 14,50
Vijf soorten fingerfood op etagère 

met glas Argentijnse wijn

Majestueus drie-gangen menu .........€ 24,50
•	Soep	Oranje	Boven (oranje paprikasoep)

•	Drie	vingers	in	de	lucht	voor	Willem 
 (asperges met ei en botersaus) of

	 Bye	bye	Bea 
 (gamba’s in knoflookolie gebakken) of

 It takes 2 to tango
 (Argentijnse biefstuk met een pittige salsa)

•	Coupe	Bea	
 (frambozen, witte chocolade mousse 

 en blauwe bessen)



Lise Verheijden

Lise is een 20-jarige zangeres, geboren en getogen in Nuenen. Een zan-
geres met een passie voor het overbrengen van sfeer en emotie. Ze geniet 
als ze met haar stem mensen kan raken. Haar repertoire is heel breed en 
voor iedere gelegenheid zoekt ze naar de juiste muzikale ondersteuning. 
Ze heeft zich verschillende stijlen eigen gemaakt. Van popmuziek, soul, 
jazz en R&B tot Spaanse medleys of het intieme Portugese Fado.
Lise treed vaak samen op met een gitarist, pianist of violiste omdat het 
optreden daardoor iets extra’s krijgt. Lise heeft vele jaren zang en piano-
lessen gevolgd. Ze studeert Logopedie in Eindhoven en heeft haar Minor 
“de stem centraal” afgerond in Nijmegen. Sinds kort is ze gestart met het 
geven van zanglessen.

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!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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NABEWERKENDRUKKEN

Voorwoord

Dit jaar wordt de voorlopig laatste Koninginne-
dag gevierd in Nederland, dus zo ook in Nue-
nen. Koninginnedag is een nationale feestdag en 
wordt al vanaf 1949 gevierd op 30 april, de ver-
jaardag van onze voormalige vorstin Juliana. Bij 
de troonopvolging op 30 april 1980 heeft konin-
gin Beatrix besloten om ook deze Koninginnedag 
in stand te houden. Dit jaar wordt het weer een 
vol programma, dat in het teken zal staan van de 
troonopvolging, een muzikaal optreden bij de Ak-
kers, optocht, kinderactiviteiten in de Kievit en een 
gezellige Oranjemarkt in het Park met van alles 
daar omheen. Ook is er dit jaar weer een Konin-
ginnenacht met vele optredens in en om het Park.

Ook dit jaar organiseren onze Oranjeverenigingen weer van alles in de kerkdor-
pen, waarbij tientallen vrijwilligers in de weer zijn om er een geweldig volksfeest 
van te maken. Dit jaar zal er extra aandacht gegeven worden aan de troonswis-
seling. De Oranjeverenigingen zullen ervoor zorgen dat de ‘laatste’ Koningin-
nedag weer een succes gaat worden.

Namens het gemeentebestuur wil ik iedereen een heel fijne dag toewensen en 
alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet, en dat we samen de verjaardag 
van onze koningin weer feestelijk kunnen vieren.

Ik wens iedereen heel veel plezier!

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

s.C. 't eenoodje

S.C. ’t Eenoodje is een gezellige 
en enthousiaste club muzikanten 
die houden van muziek maken in 
de breedste zin van het woord. 
Ze treden vooral op tijdens de 
carnavalsdagen en alle festivi-
teiten die hieraan gekoppeld 
zijn, maar zijn ook niet bang om 
buiten deze gezellige Brabantse 
dagen hun klanken te laten ho-
ren. Alle optredens zijn een feest 
waarbij publiek en muzikanten 
genieten. Hun repertoire is een 
mix van moderne arrangementen 
met de nodige variatie in dyna-
miek en snelheid.

tsjonge jonge

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen heeft vorig jaar haar 15 jarig be-
staan gevierd. Het is een gezelligheidsblaaskapel die optredens verzorgt 
op festivals, feesten en partijen en natuurlijk ieder jaar op Koninginne-
dag. Sinds kort zijn ze weer op zoek naar vers bloed. Dus mensen met 
ervaring in het spelen op een blaasinstrument kunnen zich aanmelden.

showkorps o&V

Showkorps Oefening & Volharding Nuenen is een vereniging die zo’n 55 optredende muzikanten 
en majorettes telt. Het korps werd in 2009 Nederlands Kampioen afdeling show en behaalden 
eveneens in 2009 de gouden medaille op het Wereld Muziek Concours  te Kerkrade. In 2011 
behaalde het korps de 2e plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen te Assen. Sinds mei 
2012 dragen ze de titel Kampioen der Lage Landen. Het korps geniet nationale en internationale 
bekendheid en treedt met hun spectaculaire shows behalve in Nederland veelvuldig op tijdens 
taptoes in o.a. Italië, Frankrijk, Duitsland en België. Daarnaast neemt het ook vaak deel aan mu-
ziekfestivals, streetparades, carnavalsoptochten en bloemencorso’s.

Link

Link acht muzikanten uit verschillende delen van Brabant aan elkaar en 
je hebt een formule die al jaren succesvol op de Nederlandse podia 
staat. Onder die acht een vaste blazerssectie, een mannelijke en vrou-
welijke leadzanger. Door de vocale ondersteuning van de drummer en 
gitarist, creëert Link een geluid dat vaak de originele tracks benadert 
maar met een eigen uitvoering. Link speelt songs van de jaren ’70 tot 
heden en van Dance Classics tot Rock. De interactie met het publiek is 
een vaste regel binnen deze topband. Link bestaat uit: Antwan, Esther, 
Peter, Ruud, Charl, Jeroen, Maurice en Chantal.

drumfanfare jong LeVen

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opge-
richt in 1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 
is Jong Leven een drumfanfare. Jong Leven 
heeft al diverse prijzen behaald, waaronder 
Brabantse Kampioenschappen en Landstitels. 
Jong Leven bestaat uit een groep enthousiaste 
leden van jong tot oud die vanuit drie discipli-
nes gezamenlijk een optreden verzorgen met, 
als hoofddoel plezier met muziek en dans. 
Deze drie disciplines zijn de blazersgroep, 
de slagwerkgroep en de (show)dansgroep. 
Drumfanfare Jong Leven heeft een breed mu-
ziekrepertoire en spelen zowel bekende klas-
siekers als lichte jazz- en popmuziek.

danssChooL 2danCe

De danseressen en dansers van Dans-
school 2Dance treden dit jaar alweer 
voor de zesde keer op de Oranje-
markt op, met dit jaar als primeur 
een optreden tijdens Koninginne-
nacht. Dansschool 2Dance wordt 
gerund door Krista Aarts en Annika 
Visser en is bedoeld voor ieder-
een die van dansen houdt. Vanaf 7 
jaar is iedereen welkom: meisjes en 
jongens, jong en oud, wel of juist geen 
danservaring. De dansstijl die wordt aangebo-
den, is een combinatie van streetdance, 
hiphop en top 40. De eigen inbreng 
van leden wordt zeer gewaardeerd. 
Het hebben van plezier in dansen 
staat met stip op nummer één en 
Dansschool 2Dance heeft dan ook 
als motto: “It’s fun 2 dance!”

pLeun BierBooms

Pleun Bierbooms is 14 jaar oud, 
een jaar geleden won ze The 
Voice of Nuenen. Pleun houdt 
super veel van zingen en wil het 
ver schoppen. ´Ik zing al zolang 
ik me kan herinneren. Ik ben dol 
op optreden, maar aan de stress 
vooraf heb ik een hekel, ha ha´, 
aldus Pleun. Met gevoelige 
nummers probeert ze mensen 
te raken maar wil mensen ook 
vermaken met bekende num-
mer uit de Top 40. Het is Pleuns 
droom om ver te komen en veel 
ervaring op te doen door mooie 
dingen mee te maken.

dédé danCeBaLLet

DéDé Danceballet is een grote 
balletschool uit de regio. De 
lessen worden o.a. in Nuenen  
gegeven bij ’t Klooster en bij 
Health City en vinden plaats 
van maandag t/m vrijdag 
voor verschillende leeftijdsca-
tegorieën en op verschillende 
tijden. Danceballet is een dy-
namische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen 
worden gemixt, waardoor het 
dynamisch, fel en energiek is! 
Naast de wekelijkse balletles-
sen verzorgen zij ook geregeld 
optredens. Nu zijn ze bezig 
met de voorbereidingen van de 
grote theatershows voor  in het 
komende dansseizoen.

Zsa Zsa Zsoe

Zsa Zsa Zsoe is een Nuenens muziekske dat houdt van carnaval en andere feestjes. 
Komend jaar bestaan ze 11 jaar en vieren ze het jubileumjaar met hun 15-koppige 
band. De muziek van Zsa Zsa Zsoe is gezellig en de muzikanten zijn veelzijdig.

Consumpties zijn beide dagen alleen te betalen met munten!
deze munten zijn in

Het parkverkrijgbaar!

4th aVenue

4th Avenue is een pop/rock/country 
band uit Nuenen. Ze zijn 2 jaar gele-
den begonnen en hebben al op ver-
schillende podia gespeeld. Vorig jaar 
zijn de zanger, Felix Meyer, en gitarist, 
Terrezzy van Haaren, aangenomen op 
de Herman  Brood Academie te Utrecht. 
Hier hebben zij bassist Cas Oomen ont-
moet. Samen met drummer Sander Tem-
pelaars, die ook uit Nuenen komt, vor-
men zij 4th Avenue. Zanger Felix Meyer 
heeft 2 jaar geleden de talentenjacht 
‘Singing to the Top’ gewonnen, en is 2e 
geworden bij ‘the Voice of Nuenen’.

the daLtons

The Daltons… Wie kent ze niet? Joe, Jack, William en Averell zijn vanaf no-
vember 2011 van start gegaan met hun band The Daltons (Eindhoven). Hun 
aanstekelijke allround muziek, covers uit het heden en verleden, worden met 
een knipoog op geheel eigen wijze gebracht. Geen podium is meer veilig. 
The Daltons zullen ook in Nuenen hun sporen nalaten zoals nooit tevoren. Het 
Dalton virus zal ook u weten te bereiken. Vluchten is geen optie. En Koningin-
nedag? Die zal na deze nooit meer hetzelfde zijn…

Beste NueNeNareN,
  
Zoals jullie de afgelopen weken in Rond de Linde hebben kunnen le-
zen, zijn wij weer druk bezig met de organisatie rondom het Oranje 
Weekend in Nuenen!! Wij willen, in samenwerking met de Nuenense 
Horeca, een knallend feestweekend neerzetten waar binnen onze 
gemeente nog lang over nagepraat zal worden. We hebben een 
knallend programma met diverse muzikale hoogtepunten en enkele 
speciale verrassingen voor onze gemeente in petto. Dus als je wilt we-
ten wat en dit geweldige feestje niet wilt missen, willen wij jullie via 
deze weg van harte uitnodigen  in het Park van Nuenen. Op 29 april 
vanaf 19.30 uur tot in de late uurtjes en op 30 april vanaf 13.00 uur. 

We hopen jullie daar te kunnen begroeten.
 

Groetjes,
Namens de stichting Parkfeesten Nuenen

Sjors Driessen en Monique Gevers

KoninginnenACHT
29 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

19.30 - 20.00 :  Drumband samen met O&V 
20.00 - 20.30 :  Dansgroep Dede
20.30 - 21.00 :  Dansschool 2Dance
21.00 - 21.45 :  Optreden Link, deel 1
21.45 - 22.00 :  Zsa Zsa Zoe
22.00 - 22.45 :  Optreden Link, deel 2
22.45 - 23.00 :  ‘T Eenootje
23.00 - 23.45 :  Optreden Link, deel 3
23.45 - 00.00 :  Tsjonge Jonge
00.00 - 00.30 :  Optreden Link, deel 4
00.30 - 01.00 :  Spetterende, knallende en muzikale 
 afsluiting

KoninginnedAg
30 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

13.00 - 13.30 :  Optreden 4th Avenue
13.30 - 14.00 :  Dansschool 2Dance
14.00 - 14.30 :  Optreden Lise Verheijden
14.30 - 15.15 :  Optreden  The Daltons Music, deel 1
15.15 - 15.45 :  Televisie-uitzending live troonswisseling
15.45 - 16.30 :  Optreden The Daltons Music, deel 2
16.30 - 17.00 :  Optreden Pleun Bierbooms
17.00 - 17.45 :  Optreden The Daltons Music, deel 3
17.45 - 18.15 :  Muziek
18.15 - 19.00 :  Optreden The Daltons Music, deel 4

Oranjecomité
-----------------------------------------------------

08.00 :  Uitsteken van de vlaggen
08.15 : Inschrijven kinderoptocht op het Vincent v. Goghplein
08.30 : Aubade in “De Akkers”, verzorgd door showkorps “O&V”
08.45 : Officiële opening van de Koninginnedag waarna
 vertrek van de optocht (vanaf het van Goghplein)
09.30 : Einde kinderoptocht in speeltuin “De Kievit“. Daarna
 de TV-uitzending volgen grote scherm in het Park 
11.00 : Prijsuitreiking optocht in speeltuin “De Kievit”.
 Tevens overdracht van de jeugdburgemeester
 door burgemeester M. Houben
11.45 : Bijeenkomst alle Nuenense gedecoreerden in 
 Het Klooster
12.45 : Aubade door het Gerwens Muziekkorps op 
 het bordes van het Klooster
13.00 - 
17.00 : De Oranjemarkt op de Kerkstraat rond het Park
19.30 : Gezamelijk zingen van het koningslied als sluiting 
 programma Koninginnedag

Nederwetten dorpshuis de koppelaar
-----------------------------------------------------

13.30 :  Optreden Jong Leven
14.00 :  Oranjemarkt met diverse activiteiten. 
 Aaansluitend live beelden van de troonswissel.
 Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zich opgeven 
 à 5 euro bij: eric.breusers@gmail.com.
16.30 :  Huldegroet door het St. Annagilde
17.30 :  Prijsuitreiking Oranjebal
18.00 : Einde

Gerwen  heuvelplein
-----------------------------------------------------

08.30 :  Vanaf het Heuvelplein vertrekt een bonte stoet 
 met gekleurde, versierde fietsen door Gerwen
09.00 :  Opening Koninginnedag 2013
09.30 :  Opening van de Gerwense Camping
12.00 :  Afsluiting van deze ochtend



Lise Verheijden

Lise is een 20-jarige zangeres, geboren en getogen in Nuenen. Een zan-
geres met een passie voor het overbrengen van sfeer en emotie. Ze geniet 
als ze met haar stem mensen kan raken. Haar repertoire is heel breed en 
voor iedere gelegenheid zoekt ze naar de juiste muzikale ondersteuning. 
Ze heeft zich verschillende stijlen eigen gemaakt. Van popmuziek, soul, 
jazz en R&B tot Spaanse medleys of het intieme Portugese Fado.
Lise treed vaak samen op met een gitarist, pianist of violiste omdat het 
optreden daardoor iets extra’s krijgt. Lise heeft vele jaren zang en piano-
lessen gevolgd. Ze studeert Logopedie in Eindhoven en heeft haar Minor 
“de stem centraal” afgerond in Nijmegen. Sinds kort is ze gestart met het 
geven van zanglessen.

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
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Voorwoord

Dit jaar wordt de voorlopig laatste Koninginne-
dag gevierd in Nederland, dus zo ook in Nue-
nen. Koninginnedag is een nationale feestdag en 
wordt al vanaf 1949 gevierd op 30 april, de ver-
jaardag van onze voormalige vorstin Juliana. Bij 
de troonopvolging op 30 april 1980 heeft konin-
gin Beatrix besloten om ook deze Koninginnedag 
in stand te houden. Dit jaar wordt het weer een 
vol programma, dat in het teken zal staan van de 
troonopvolging, een muzikaal optreden bij de Ak-
kers, optocht, kinderactiviteiten in de Kievit en een 
gezellige Oranjemarkt in het Park met van alles 
daar omheen. Ook is er dit jaar weer een Konin-
ginnenacht met vele optredens in en om het Park.

Ook dit jaar organiseren onze Oranjeverenigingen weer van alles in de kerkdor-
pen, waarbij tientallen vrijwilligers in de weer zijn om er een geweldig volksfeest 
van te maken. Dit jaar zal er extra aandacht gegeven worden aan de troonswis-
seling. De Oranjeverenigingen zullen ervoor zorgen dat de ‘laatste’ Koningin-
nedag weer een succes gaat worden.

Namens het gemeentebestuur wil ik iedereen een heel fijne dag toewensen en 
alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet, en dat we samen de verjaardag 
van onze koningin weer feestelijk kunnen vieren.

Ik wens iedereen heel veel plezier!

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

s.C. 't eenoodje

S.C. ’t Eenoodje is een gezellige 
en enthousiaste club muzikanten 
die houden van muziek maken in 
de breedste zin van het woord. 
Ze treden vooral op tijdens de 
carnavalsdagen en alle festivi-
teiten die hieraan gekoppeld 
zijn, maar zijn ook niet bang om 
buiten deze gezellige Brabantse 
dagen hun klanken te laten ho-
ren. Alle optredens zijn een feest 
waarbij publiek en muzikanten 
genieten. Hun repertoire is een 
mix van moderne arrangementen 
met de nodige variatie in dyna-
miek en snelheid.

tsjonge jonge

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen heeft vorig jaar haar 15 jarig be-
staan gevierd. Het is een gezelligheidsblaaskapel die optredens verzorgt 
op festivals, feesten en partijen en natuurlijk ieder jaar op Koninginne-
dag. Sinds kort zijn ze weer op zoek naar vers bloed. Dus mensen met 
ervaring in het spelen op een blaasinstrument kunnen zich aanmelden.

showkorps o&V

Showkorps Oefening & Volharding Nuenen is een vereniging die zo’n 55 optredende muzikanten 
en majorettes telt. Het korps werd in 2009 Nederlands Kampioen afdeling show en behaalden 
eveneens in 2009 de gouden medaille op het Wereld Muziek Concours  te Kerkrade. In 2011 
behaalde het korps de 2e plaats tijdens de Nederlandse Kampioenschappen te Assen. Sinds mei 
2012 dragen ze de titel Kampioen der Lage Landen. Het korps geniet nationale en internationale 
bekendheid en treedt met hun spectaculaire shows behalve in Nederland veelvuldig op tijdens 
taptoes in o.a. Italië, Frankrijk, Duitsland en België. Daarnaast neemt het ook vaak deel aan mu-
ziekfestivals, streetparades, carnavalsoptochten en bloemencorso’s.

Link

Link acht muzikanten uit verschillende delen van Brabant aan elkaar en 
je hebt een formule die al jaren succesvol op de Nederlandse podia 
staat. Onder die acht een vaste blazerssectie, een mannelijke en vrou-
welijke leadzanger. Door de vocale ondersteuning van de drummer en 
gitarist, creëert Link een geluid dat vaak de originele tracks benadert 
maar met een eigen uitvoering. Link speelt songs van de jaren ’70 tot 
heden en van Dance Classics tot Rock. De interactie met het publiek is 
een vaste regel binnen deze topband. Link bestaat uit: Antwan, Esther, 
Peter, Ruud, Charl, Jeroen, Maurice en Chantal.

drumfanfare jong LeVen

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opge-
richt in 1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 
is Jong Leven een drumfanfare. Jong Leven 
heeft al diverse prijzen behaald, waaronder 
Brabantse Kampioenschappen en Landstitels. 
Jong Leven bestaat uit een groep enthousiaste 
leden van jong tot oud die vanuit drie discipli-
nes gezamenlijk een optreden verzorgen met, 
als hoofddoel plezier met muziek en dans. 
Deze drie disciplines zijn de blazersgroep, 
de slagwerkgroep en de (show)dansgroep. 
Drumfanfare Jong Leven heeft een breed mu-
ziekrepertoire en spelen zowel bekende klas-
siekers als lichte jazz- en popmuziek.

danssChooL 2danCe

De danseressen en dansers van Dans-
school 2Dance treden dit jaar alweer 
voor de zesde keer op de Oranje-
markt op, met dit jaar als primeur 
een optreden tijdens Koninginne-
nacht. Dansschool 2Dance wordt 
gerund door Krista Aarts en Annika 
Visser en is bedoeld voor ieder-
een die van dansen houdt. Vanaf 7 
jaar is iedereen welkom: meisjes en 
jongens, jong en oud, wel of juist geen 
danservaring. De dansstijl die wordt aangebo-
den, is een combinatie van streetdance, 
hiphop en top 40. De eigen inbreng 
van leden wordt zeer gewaardeerd. 
Het hebben van plezier in dansen 
staat met stip op nummer één en 
Dansschool 2Dance heeft dan ook 
als motto: “It’s fun 2 dance!”

pLeun BierBooms

Pleun Bierbooms is 14 jaar oud, 
een jaar geleden won ze The 
Voice of Nuenen. Pleun houdt 
super veel van zingen en wil het 
ver schoppen. ´Ik zing al zolang 
ik me kan herinneren. Ik ben dol 
op optreden, maar aan de stress 
vooraf heb ik een hekel, ha ha´, 
aldus Pleun. Met gevoelige 
nummers probeert ze mensen 
te raken maar wil mensen ook 
vermaken met bekende num-
mer uit de Top 40. Het is Pleuns 
droom om ver te komen en veel 
ervaring op te doen door mooie 
dingen mee te maken.

dédé danCeBaLLet

DéDé Danceballet is een grote 
balletschool uit de regio. De 
lessen worden o.a. in Nuenen  
gegeven bij ’t Klooster en bij 
Health City en vinden plaats 
van maandag t/m vrijdag 
voor verschillende leeftijdsca-
tegorieën en op verschillende 
tijden. Danceballet is een dy-
namische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen 
worden gemixt, waardoor het 
dynamisch, fel en energiek is! 
Naast de wekelijkse balletles-
sen verzorgen zij ook geregeld 
optredens. Nu zijn ze bezig 
met de voorbereidingen van de 
grote theatershows voor  in het 
komende dansseizoen.

Zsa Zsa Zsoe

Zsa Zsa Zsoe is een Nuenens muziekske dat houdt van carnaval en andere feestjes. 
Komend jaar bestaan ze 11 jaar en vieren ze het jubileumjaar met hun 15-koppige 
band. De muziek van Zsa Zsa Zsoe is gezellig en de muzikanten zijn veelzijdig.

Consumpties zijn beide dagen alleen te betalen met munten!
deze munten zijn in

Het parkverkrijgbaar!

4th aVenue

4th Avenue is een pop/rock/country 
band uit Nuenen. Ze zijn 2 jaar gele-
den begonnen en hebben al op ver-
schillende podia gespeeld. Vorig jaar 
zijn de zanger, Felix Meyer, en gitarist, 
Terrezzy van Haaren, aangenomen op 
de Herman  Brood Academie te Utrecht. 
Hier hebben zij bassist Cas Oomen ont-
moet. Samen met drummer Sander Tem-
pelaars, die ook uit Nuenen komt, vor-
men zij 4th Avenue. Zanger Felix Meyer 
heeft 2 jaar geleden de talentenjacht 
‘Singing to the Top’ gewonnen, en is 2e 
geworden bij ‘the Voice of Nuenen’.

the daLtons

The Daltons… Wie kent ze niet? Joe, Jack, William en Averell zijn vanaf no-
vember 2011 van start gegaan met hun band The Daltons (Eindhoven). Hun 
aanstekelijke allround muziek, covers uit het heden en verleden, worden met 
een knipoog op geheel eigen wijze gebracht. Geen podium is meer veilig. 
The Daltons zullen ook in Nuenen hun sporen nalaten zoals nooit tevoren. Het 
Dalton virus zal ook u weten te bereiken. Vluchten is geen optie. En Koningin-
nedag? Die zal na deze nooit meer hetzelfde zijn…

Beste NueNeNareN,
  
Zoals jullie de afgelopen weken in Rond de Linde hebben kunnen le-
zen, zijn wij weer druk bezig met de organisatie rondom het Oranje 
Weekend in Nuenen!! Wij willen, in samenwerking met de Nuenense 
Horeca, een knallend feestweekend neerzetten waar binnen onze 
gemeente nog lang over nagepraat zal worden. We hebben een 
knallend programma met diverse muzikale hoogtepunten en enkele 
speciale verrassingen voor onze gemeente in petto. Dus als je wilt we-
ten wat en dit geweldige feestje niet wilt missen, willen wij jullie via 
deze weg van harte uitnodigen  in het Park van Nuenen. Op 29 april 
vanaf 19.30 uur tot in de late uurtjes en op 30 april vanaf 13.00 uur. 

We hopen jullie daar te kunnen begroeten.
 

Groetjes,
Namens de stichting Parkfeesten Nuenen

Sjors Driessen en Monique Gevers

KoninginnenACHT
29 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

19.30 - 20.00 :  Drumband samen met O&V 
20.00 - 20.30 :  Dansgroep Dede
20.30 - 21.00 :  Dansschool 2Dance
21.00 - 21.45 :  Optreden Link, deel 1
21.45 - 22.00 :  Zsa Zsa Zoe
22.00 - 22.45 :  Optreden Link, deel 2
22.45 - 23.00 :  ‘T Eenootje
23.00 - 23.45 :  Optreden Link, deel 3
23.45 - 00.00 :  Tsjonge Jonge
00.00 - 00.30 :  Optreden Link, deel 4
00.30 - 01.00 :  Spetterende, knallende en muzikale 
 afsluiting

KoninginnedAg
30 April 2013

Nuenen  park
-----------------------------------------------------

13.00 - 13.30 :  Optreden 4th Avenue
13.30 - 14.00 :  Dansschool 2Dance
14.00 - 14.30 :  Optreden Lise Verheijden
14.30 - 15.15 :  Optreden  The Daltons Music, deel 1
15.15 - 15.45 :  Televisie-uitzending live troonswisseling
15.45 - 16.30 :  Optreden The Daltons Music, deel 2
16.30 - 17.00 :  Optreden Pleun Bierbooms
17.00 - 17.45 :  Optreden The Daltons Music, deel 3
17.45 - 18.15 :  Muziek
18.15 - 19.00 :  Optreden The Daltons Music, deel 4

Oranjecomité
-----------------------------------------------------

08.00 :  Uitsteken van de vlaggen
08.15 : Inschrijven kinderoptocht op het Vincent v. Goghplein
08.30 : Aubade in “De Akkers”, verzorgd door showkorps “O&V”
08.45 : Officiële opening van de Koninginnedag waarna
 vertrek van de optocht (vanaf het van Goghplein)
09.30 : Einde kinderoptocht in speeltuin “De Kievit“. Daarna
 de TV-uitzending volgen grote scherm in het Park 
11.00 : Prijsuitreiking optocht in speeltuin “De Kievit”.
 Tevens overdracht van de jeugdburgemeester
 door burgemeester M. Houben
11.45 : Bijeenkomst alle Nuenense gedecoreerden in 
 Het Klooster
12.45 : Aubade door het Gerwens Muziekkorps op 
 het bordes van het Klooster
13.00 - 
17.00 : De Oranjemarkt op de Kerkstraat rond het Park
19.30 : Gezamelijk zingen van het koningslied als sluiting 
 programma Koninginnedag

Nederwetten dorpshuis de koppelaar
-----------------------------------------------------

13.30 :  Optreden Jong Leven
14.00 :  Oranjemarkt met diverse activiteiten. 
 Aaansluitend live beelden van de troonswissel.
 Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zich opgeven 
 à 5 euro bij: eric.breusers@gmail.com.
16.30 :  Huldegroet door het St. Annagilde
17.30 :  Prijsuitreiking Oranjebal
18.00 : Einde

Gerwen  heuvelplein
-----------------------------------------------------

08.30 :  Vanaf het Heuvelplein vertrekt een bonte stoet 
 met gekleurde, versierde fietsen door Gerwen
09.00 :  Opening Koninginnedag 2013
09.30 :  Opening van de Gerwense Camping
12.00 :  Afsluiting van deze ochtend
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AUBERGE
VINCENT

Park 69 | 5671 GC Nuenen | 040 290 63 90 | 
www.aubergevincent.com | info@aubergevincent.com

wenst u een fijne
Koninginne/Koningsdag

Ons terras
staat voor 

u klaar!!
NIEUW

op ons terras

Een zandbak
voor de 

kinderen

Rond de Linde
Albert Heijn
André van Lieshout
De Heyde Hoeve
Geert Bongers
Snackbar City

Bedankt!
Namens de stichting 
Parkfeesten Nuenen

Monique Gevers en 
Sjors Driessen

Foto’s gemaakt door: rVd/HkH 

www.ronddelinde.nl
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lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b 
5671 GG Nuenen
T 040 - 787 00 41 
eat@puff-inn.nl • www.puff-inn.nl

lunch • high tea • dinner

Maximaal genieten van 
Koninklijke gerechten op 30 april!
Queen 4 a day ..................................€ 4,50  
Koffie complet
Koffie met allerlei zoete lekkernijen   

Máxima’s tapas .........................€ 14,50
Vijf soorten fingerfood op etagère 

met glas Argentijnse wijn

Majestueus drie-gangen menu .........€ 24,50
•	Soep	Oranje	Boven (oranje paprikasoep)

•	Drie	vingers	in	de	lucht	voor	Willem 
 (asperges met ei en botersaus) of

	 Bye	bye	Bea 
 (gamba’s in knoflookolie gebakken) of

 It takes 2 to tango
 (Argentijnse biefstuk met een pittige salsa)

•	Coupe	Bea	
 (frambozen, witte chocolade mousse 

 en blauwe bessen)
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D
Week van de Amateurkunst

Amateurkunst- 
en oude ambachtenmarkt 
In het kader van de WAK (landelijke week van de amateurkunst) wil Kun-
stencentrum CAN een amateurkunst- en (oude) ambachtenmarkt organise-
ren in het Park. Thema van de markt is: Kijk Kunst. Dit is ook het thema van 
de landelijke WAK. De markt wordt bij voldoende deelnemers gehouden op 
zondag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur.

Het idee is ontstaan in het PAN (Plat-
form Amateurkunst Nuenen) toen op 
de vergadering van 9 april bleek dat er 
verschillende culturele activiteiten in 
Nuenen dit jaar niet door zullen gaan. 
Met deelname aan de WAK wil Kun-
stencentrum CAN laten zien wat er op 
het gebied van de beeldende kunst en 
oude ambachten zoal gebeurt in deze 
omgeving en daarmee het ontstane 
gat opvullen. Het Kunstencentrum 
denkt er zelfs aan hier een tweejaar-
lijks terugkerend evenement van te 
maken.

Het Kunstencentrum wil dat het een 
kwaliteitsmarkt wordt en daarom 
wordt het werk vooraf geballoteerd. 
Deze ballotage zal gebeuren door een 
gekwalificeerde commissie bestaande 
uit: 1 kunstenaar/docent van kunsten-
centrum CAN, 1 docent uit het kunst-

Leon van der Zanden sluit 
seizoen Ons Tejater af
Op vrijdag 26 april sluit Leon van der Zanden seizoen 2012-2013 van Ons 
Tejater af. Hij brengt dan een try-out van zijn zevende, avondvullende pro-
gramma ‘Rebel’.

Voor het eerst onderhandelt hij met 
de waanzin van het leven en maakt die 
tot iets dat we kunnen vastpakken. En 
duikt hij zo diep in de ellende dat het 
een voorstelling wordt, die oprecht 
hilarisch is. Cabaretier Laurens 
Kristof, een vriend van Leon, werkte 
in de laatste maanden van zijn leven in 
het geheim aan een show. Toen Leon 
het pak papier met Kristofs onafge-
maakte show in handen kreeg, besloot 
hij deze te spelen onder de oorspron-
kelijke titel ’Rebel’. De voorstelling 
gaat over een jongeman die het lot van 
een andere jongeman probeert te be-
grijpen door koortsachtig 
de stukken opnieuw 
aan elkaar te lij-
men: één feit, 
één herinne-
ring, één 
raadsel te-
gelijk.

In een sprookjesachtig verhaal, opge-
bouwd uit twintig verschillende gen-
res, wisselen droom en werkelijkheid 
elkaar af. In Rebel kruipt Leon in de 
huid van vijf verschillende karakters. 
Het is alsof Leons meest onaangepas-
te kanten een eigen leven zijn gaan lei-
den. Aan Leon de taak om deze perso-
nages in de hand te houden. Daarbij is 
de hulp van het publiek cruciaal.

Plaats: Dorpshuis Lieshout, aanvang 
20.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in 
het Dorpshuis Lieshout. Reserveren 
kan via www.vierbinden.nl/onstejater 

of telefonisch op tel. nr. 
0499-422878 (maan-

dag t/m donderdag 
na 13.00 uur).

Gewijzigde aanlevertijden 
i.v.m. Hemelvaart. 

Rond de Linde verschijnt 
op woensdag 8 mei. 

Aanleveren advertenties + 
redactionele artikelen voor 
12.00 uur maandag 6 mei.

Positieve clubcultuur door 
Positief Coachen
Door Mariët Jonkhout

Dinsdagavond 23 april ontving Mike Risseeuw één van de initiatiefnemers 
van het traject Positief Coachen uit handen van Nancy van den Brink, 
ambassadeur en Alex Meijvis, directeur particulieren en bedrijvenadvies 
van Rabobank Dommelstreek, een cheque ter waarde van €39.915.

Tjeerd Dickhoff benoemd als 
commissielid namens W70
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 april is Tjeerd 
Dickhoff (27) door burgemeester Maarten Houben beëdigd als lid van de 
commissie Samenleving. Met zijn benoeming maakt Tjeerd per heden ook 
officieel deel uit van de fractie van W70 Nuenen c.a..

Tjeerd - woonachtig in Gerwen - is al geruime tijd lid van W70 en heeft in het 
afgelopen half jaar intern al 'meegedraaid' met de fractie van de partij. In het 
dagelijks leven is Tjeerd commercieel medewerker bij Van Boxtel hoorwin-
kels in Deurne. Tjeerd is bestuurslid van Jongerenkoor Jocanto en is als 
jeugdambassadeur verbonden aan de organisatie van het jaarlijks terugkeren-
de Iers Sessie Festival Nuenen.

Waarom W70?
“Ik zet mij graag in voor Nuenen c.a. en haar inwoners, en wil met name graag 
jongeren een stem geven in deze gemeente. W70 is voor mij de juiste partij om-
dat Nuenen in mijn ogen mede vertegenwoordigd moet worden door een grote 
lokale partij. Nuenen is een uniek dorp en haar inwoners zijn dwèrs. Dit dwèrse 
kun je niet goed vertegenwoordigen als je rekening moet houden met landelijke 
partij ideeën. Nuenenaren moeten worden vertegenwoordigd door een partij die 
zich op lokale uitdagingen kan storten zonder dat ze daarin worden geremd. 
W70 heeft in de afgelopen jaren wel bewezen de meest stabiele lokale partij te 
zijn met een grote achterban. De Nuenense samenleving is wat Nuenen een 
uniek dorp maakt. Nuenen is een dorp waar ik mij thuis voel en daar zal ik mij in 
de commissie samenleving met W70 volledig voor inzetten.”
Tjeerd is bereikbaar via e-mail (tjdickys@gmail.com) en telefoon (06 1047 3474).

Dit bedrag, toegekend uit het Coöpe-
ratiefonds van Rabobank Dommel-
streek, maakt het voor vier clubs uit 
Nuenen en een aantal andere clubs uit 
de regio mogelijk, te starten met het 
traject Positief Coachen. Doel van dit 
traject is binnen de verschillende 
clubs een cultuur neer te zetten waar-
in sportiviteit en het respect het be-
langrijkst zijn, maar waar ook presta-
ties verbeteren, het aantal leden 
toeneemt en meer vrijwilligers actief 
worden. De clubs in Nuenen die deel-

nemen aan dit traject zijn Korfbalver-
eniging NKV, Zwem- en Polovereni-
ging Nuenen, Voetbalclub RKSV 
Nuenen en Hockey Club Nuenen. 

Wel winnen hè?
Het traject Positief Coachen duurt drie 
jaar. De kick off van het traject is de 
theatervoorstelling 'Wel winnen hè!'. 
Waarna verschillende workshops voor 
zowel coaches, als trainers, bestuur en 

Mike Risseeuw 
ontvangt cheque 
van €39.915,-

ouders volgen. In de workshops zal ge-
zamenlijk gewerkt worden aan een po-
sitieve clubcultuur. Inmiddels zijn de 
eerste workshops enthousiast ontvan-
gen binnen de diverse clubs.
 
Meer weten?
Voor meer informatie over Positief 
Coachen kunt u contact opnemen met 
Mike Risseeuw via postiefcoachen@
nkvkorfbal.nl of 
de website www.positiefcoachen.nl

vakonderwijs en 1 kunstenaar/docent 
van een ander kunstencentrum. Op 
korte termijn wordt er gestart met de 
voorbereidingen en het zoeken naar 
deelnemers voor de markt.
Ook de deelnemers aan de oude am-
bachtsmarkt zullen worden geselec-
teerd en aangezocht voor deelname. 
Gedacht wordt aan mensen die de-
monstraties geven, zoals pottenbak-
kers, breiers, spinners, wevers, edel-
smeden, houtsnijders, siersmeden, 
boek-taaldrukkers, papiermakers, 
boekenmakers, vilters, kantklossers 
en manden- en korvenmakers. Profes-
sionele kunstenaars, mensen met een 
academieopleiding, zijn uitgesloten 
van deelname. Bent u geïnteresseerd 
in deelname? 

Geeft u zich dan vóór 30 april op via: 
info@kunstencentrumcan.nl.

Leon van der Zanden (foto Esther Quelle) Be
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Tjeerd Dickhoff, 
commissielid voor W70

Het Koninginnenacht & -dag-
programma in de bijlage!!!



  

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 digitaal 
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

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, 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

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 
84 48 00 98.

BIJLES WISkuNDE IN 
MEIvAkANtIE van ge-
diplomeerde coach. Meer 
inzicht en zelfvertrouwen. 
Werk nu je achterstand bij! 
4 privélessen € 100. Bel 06 
- 29 62 31 55 (Nuenen).

Werkende vrouw zoekt tij-
delijk een nette, zelfstan-
dige hulp op de zaterdag-
ochtend. Bel na 17.00 uur: 
06 - 15 25 74 98.

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.

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

fRIEtWAGEN op Lo-
cAtIE! Ook bij ú aan huis! 
www.cateringdekannelust.
nl. Aarle-Rixtel. tEL. 06 - 
40 80 64 93.

Uw hond toe aan een trim-
beurt? tRIMSALoN ALA 
pLuto. Hooidonk 7. Af-
spraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

EINDELIJk DE opLoS-
SING vooR ScHIMMEL-
NAGELS!! 1 Behandeling 
nodig. Info, stuur een mail 
met uw gegevens naar  info@
Instituutzilverschoon.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.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

28 ApRIL vLooIEN-
MARkt Sporthal Gender-
beemd. Sterkenburg 616,             
Eindhoven. 9-16 uur. 80 
kramen bomvol! € 2,- p.p.. 
06 - 20 29 98 24.

28 ApRIL vLooIEN-
MARkt Sporthal de 
Veka. Deltaweg 201, Hel-
mond. 9-16 uur. € 2,- p.p.. 
06 - 20 29 98 24.

MODESHOW / 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 7 mei organiseert 

MODEHUIS ROVERS 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaars / zomer
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag
en hopen u daar te zien!

(Op woensdag 1 mei 
houden wij van 13.30 u tot 16.00 uur 

een damesmode verkoop in 
zorgcentrum De Akkers in Nuenen!)

HELp Ik vAL Af! Gewicht 
verliezen met pRoDIMED, 
proteinedieet. Afvallen was 
nog nooit zo eenvoudig. Met 
professionele begeleiding.
Vergoeding ziektekosten-
verzekeraars. INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

RIMpELtJES op Bo-
vENLIp  nu te behande-
len met MESofILLING, 
op basis van hyaluronzuur. 
INStItuut ZILvER-
ScHooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.
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Nieuws met zaken

Politieberichten

Voor wie van 
zingen houdt
Op zondag 28 april is er weer een liede-
rentafel bij Café Schafrath,  Park 35, 
Nuenen.
Aanvang 20.30 uur. Iedereen is welkom. 
Er wordt gezongen uit liedbundels.

Verdachte situatie gemeld. Inbraken voorkomen?
Op 13 april kreeg de politie rond 21.00 uur een melding van een verdachte situ-
atie. Een getuige zag dat twee mannen zich verdacht ophielden in de buurt van 
een woning in Nuenen Zuid. Deze verdachte mannen voelden zich waarschijn-
lijk ook betrapt en zijn gevlucht. Achteraf bleken er lichte braaksporen te zitten 
op een kozijn van de betreffende woning. De attendheid van de burger heeft mo-
gelijk een of meer woninginbraken voorkomen. 

Snorfiets en bromfiets ontvreemd
Tijdens een bezoekje aan een supermarkt werd op 13 april tussen 16.15 uur en 
16.25 uur een in het Parkhof gestalde en afgesloten snorfiets van het merk Piag-
gio, kleur grijs met het kenteken D933JZ gestolen. 
Op de Berg werd een bromfiets van het merk Piaggio, kleur zwart voorzien van 
het kenteken F505NP ontvreemd. Deze diefstal van de afgesloten brommer vond 
plaats op 17 april rond 17.15 uur. 

Verkeersongeval met letsel
Op donderdag 18 april vond een aanrijding plaats op de Smits van Oyenlaan, na-
bij de kruising met de Beekstraat. Een 30-jarige automobilist uit Gemert vloog 
daar uit de bocht en kwam met zijn auto tegen een dijkje terecht. De bestuurder 
is overgebracht naar het ziekenhuis i.v.m. nekklachten. Hij was de enige inzit-
tende van de auto.

Jeugdgroepen
Nu het weer wat beter weer wordt, komen de jeugdgroepen weer in beeld. Over 
het algemeen is het geen probleem om als groep samen te komen en te genieten 
van het weer. Het wordt wel lastig als de omgeving daarvan hinder ondervindt. 
Te luide muziek, achterlaten van vuilnis, scheuren met brommertjes en auto’s 
zijn meldingen die de politie regelmatig krijgt. Daarom worden er vaak afspra-
ken gemaakt met de jeugdgroepen. Samen met de jongeren, de omgeving van de 
jeugdgroep, de gemeente, jongerenwerkers en politie wordt geprobeerd om het 
leefbaar te houden voor alle betrokkenen. De politie zal de afspraken zoveel mo-
gelijk handhaven. Er is daarom een afspraak gemaakt dat er bij constatering van 
strafbare feiten ook bekeurd zal worden. 
In 2012 was het een keurig jaar voor wat betreft de overlastmeldingen. Jongeren 
bleken goed aanspreekbaar en begripvol. De afgelopen jaren is er een daling 
zichtbaar van het aantal overlastmeldingen. 

Nieuwe Schoenen Outlet   
in de van Goghstraat
Door Gerrit van GInkel

In het voormalig pand van Videoland aan de Vincent van Goghstraat 46 is sinds 
1 mei j.l. Dè Outlet geopend. Dè Outlet biedt een groot assortiment dames-  en 
herenschoenen vanaf  € 35,- en kinderschoenen voor prijzen vanaf € 16,95.

Eigenaar Mat Hazenberg, met zijn Nu-
enense partner Gonnie van den Wil-
denberg, maakt  meteen duidelijk  waar 
hij voor staat: ”Schoeisel moet perfect 
passen. Klanten moeten hier tevreden 
de deur uit gaan en moeten voor lange 
tijd comfortabel ons schoeisel kunnen 
dragen. Naast het merk  Fabulous Fabs 
waarmee wij en onze klanten hele goe-
de ervaringen hebben, voeren we ver-
der een scala aan merken zoals Roberto 
Garino, Tina Tourmassi, Royalty, Co-
conel en Clarisse.
Daarnaast zijn onze aanbiedingen niet 
tijdelijk maar altijd geldig. We verko-
pen geen overjarig assortiment, geen 
eenmalige partijen en presenteren al-
tijd het nieuwste van het nieuwste. Bij 
de wisseling van de seizoenen ligt er 
ook weer een nieuwe collectie. Bij een 
onverhoopte  klacht na aankoop staat 
Dè Outlet bekend als zeer coulant.
Ook voor tassen, sjaals en sieraden
Onze collectie bestaat uit honderden 

modellen en maten. Kinderschoenen 
zijn er vanaf maat 28. We brengen de 
laatste mode op het gebied van slippers 
en sneakers, naast een heel ruim assor-
timent zomer- en sportschoenen voor 
dames en heren”. Verder is er de keuze 
uit een assortiment moderne tassen en 
sjaals. Een aantal modieuze sieraden 
completeert het gevoel om weer eens 
iets nieuws te dragen.
Mat Hazenberg heeft al sinds enkele ja-
ren een goed lopende outlet in Stip-
hout. De roots van zijn partner, die in 
Nuenen liggen en een aantal Nuenense 
klanten, dreef het ondernemende echt-
paar voor een tweede zaak naar Nue-
nen. Als speciale openingsaanbieding 
geldt op 3 en 4 mei, zolang de voorraad 
strekt, bij aankoop vanaf  € 35,- een 
gratis cadeau, 1x per klant.

Dè Outlet, Vincent van Goghstraat 46, 
Nuenen. Di. t/m vrijdag van 10.00 
-18.00 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. 

Gewijzigde aanlevertijden 
i.v.m. Hemelvaart. 

Rond de Linde verschijnt 
op woensdag 8 mei. 

Aanleveren advertenties + 
redactionele artikelen voor 
12.00 uur maandag 6 mei.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

WLG organiseert 
lange fietstocht
Op vrijdag 26 april staat een lange fiets-
tocht op de activiteitenkalender van 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). Liefhebbers van een pittige 
tocht kunnen zich verzamelen bij den 
Heuvel in Gerwen. Om 10.00 uur is het 
vertrek. De tocht is deze keer uitgezet 
door Jaring Siemensma en zet koers 
naar de kasteel ruïne in Deurne, Hel-
mond, Dierdonk en Berkendonk. Via 
Ommel, Lierop en Mierlo fietst men 
dan weer naar Gerwen terug.
Onderweg zijn  een paar aanlegplaatsen 
in de route opgenomen om aan te ster-
ken of gewoon voor een ‘gezellig bakkie 
met…’.  Voor wat fruit onderweg of een 
slok water dient iedereen zelf te zorgen. 
Voor meer  informatie kan men bellen 
met 06 41102625. Daar is ook informa-
tie over andere activiteiten van WLG te 
verkrijgen.

Gonnie van den Wildenberg en Mat Hazenberg starten Dè Outlet.

Harde feiten over zachte vloeren
We brengen maar liefst 90% van ons leven binnen door. Vandaar dat het bin-
nenklimaat zeer belangrijk is voor onze gezondheid. Er bestaan veel misver-
standen over tapijt als zachte vloerbedekking versus harde vloeren in relatie 
tot gezondheid. 

Afbeelding boven: dwarrelende stofdeeltjes bij harde vloeren.
Afbeelding onder:  dwarrelende stofdeeltjes bij zachte vloeren.

Herkent u het beeld van zwevende 
stofdeeltjes in uw woonkamer bij een 
laagstaande voorjaarszon? Zeer kleine 
stofdeeltjes, ook wel fijnstof genoemd, 
zijn nog veel kleiner en met het blote 
oog niet waarneembaar. Maar dat 
maakt ze niet minder gevaarlijk. Via de 
longen dringen ze onze luchtwegen 
binnen en verhogen daarmee de kans 
op astmatische en allergische klachten.
In tegenstelling tot wat altijd werd ge-
dacht heeft onderzoek aangetoond dat 
zachte vloerbedekking voor een scho-
nere lucht in huis zorgt dan een harde 
vloer! Bij harde vloeren blijven stof-
deeltjes opdwarrelen. Vooral als ie-
mand een deur opent of voorbij loopt. 
Zachte vloerbedekking heeft de pret-
tige eigenschap dat het deze kleine 
stofdeeltjes vasthoudt tot de volgende 
stofzuigbeurt. Dus voor mensen met 
luchtwegaandoeningen zoals bv. ast-
ma is bewezen dat zachte vloerbedek-
king zorgt voor minder klachten.

Zachte vloerbedekking is verkrijgbaar 
in alle soorten, maten, kleuren, des-
sins en prijsklassen. Er is nu zelfs een 
tapijt ontwikkeld, Desso Airmaster, 
waarbij de concentratie fijnstof in de 
lucht tot acht keer lager is dan bij har-
de vloeren en tot vier maal lager dan 

bij standaard tapijt. Daarmee zorgt 
het voor schonere lucht in uw huis.

Wilt u stalen van dit tapijt van dichtbij 
bekijken of eens zien welke mogelijk-
heden in tapijt er zijn, dan kunt u te-
recht bij Van Hoogstraten Wonen in 
Nuenen. Daar hangen een ongekend 
aantal stalen tapijt en er ligt 120 m² ta-
pijt in de showroom. 

Zie ook www.vhwonen.nl
Van Hoogstraten Wonen - De Pinc-
kart 9 , 5674 CB, Nuenen - T: 040-
2831696 - info@vhwonen.nl
Openingstijden: maandag gesloten, 
dinsdag t/m donderdag   10.00-18.00 
uur, vrijdag 10.00-20.00 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur.

Verstuurd    
vanaf 
mijn iPad

Ff het dorp in 
Elwien Bibbe

Muziekfestival Primavera heet het, 
maar het klinkt toch eerder carna-
valesk, terwijl het weer ook wel 
weer lenteachtig is! Op het mo-
ment dat ik arriveer staat Brando-
leros, straks ook te zien met 
Parkstreet in Het Klooster, te 
trommelen. En het zijn voorname-
lijk de andere muzikanten die toe-
kijken, want ik ben vroeg. Het is 
pas even over enen. Hurdut neemt 
het stokje over. Vierkant Rond, de 
organisator, pakt al meteen het 
goede weer. En dat is maar goed 
ook. Want ook de winkels in de 
Parkstraat zijn open en de rode lo-
pers verraden modeshows. 
Ik ‘moet’ er ook wel even heen, 
want veel Parkactiviteiten zijn dit 
jaar afgeblazen: geen Buitenschil-
derdag, geen Nuenen Culinair en 
ook geen Kleurenkaravaan. En dat 
laatste is toch wel heel jammer, 
want dat waren toch een paar 
heerlijke relaxte, zonnige Pinkster-
dagen …. Ja, harmonische dagen in 
het Park. En dat is wel ff wat anders 
dan het spektakel, dat nu gaande is  
in ons gemeentehuis. Onze burge-
meester mag na 14 maanden de 
ketting gedragen te hebben, het nu 
met 4 andere wethouders doen. 
Klinkt ook carnavalesk…..terwijl 
het weer toch ook wel lenteachtig 
is! En om dan ook maar met Her-
man te spreken: Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid, ik wil dat dit lied 
klinkt als….

Het Klooster Nuenen presenteert 
brochure nieuw theaterseizoen
Het is al jaren een groot succes en ook dit jaar zal Theater Het Klooster een 
presentatieavond voor het nieuwe theaterseizoen verzorgen. Deze avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2013 om 21.00 uur. 

Tijdens de avond wordt er een in-
druk gegeven van de voorstellingen 
voor het aankomende theatersei-
zoen. Gedurende de presentatie zal 
de bezoeker kleine optredens te zien 
krijgen van cabaretiers, muzikanten 
en overige theatrale acts. Op deze 
manier kan men alvast live voor-
proefjes zien van wat Het Klooster in 
het nieuwe seizoen allemaal te bie-
den heeft.

Naast de acts tijdens de presentatie 
zullen de bezoekers ook als eerste de 
nieuwe theaterbrochure in ont-
vangst nemen. Deze avond kan ver-
volgens met voorrang geboekt wor-
den. Bent u nieuwsgierig geworden 
wat betreft het nieuwe theatersei-

zoen? U kunt aanwezig zijn bij deze 
presentatieavond. Het enige dat u 
nodig hebt, is een entreekaartje. De 
kosten voor een kaartje zijn € 5,00 
per persoon voor een volledig ver-
zorgde avond, inclusief een kopje 
koffie of thee en een drankje na af-
loop van de presentatie. Kaartjes zijn 
af te halen bij de kaartverkoop in 
Theater Het Klooster en op www.
hetklooster.org. Deze is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
13.30 uur tot 17.00 uur. De theater-
brochure wordt niet huis-aan-huis 
verspreid. Als u de nieuwe brochure 
wilt ontvangen, kunt u deze aanvra-
gen via de website www.hetklooster.
org. Vanaf dinsdag 21 mei kunt u, via 
de website kaartjes bestellen.

Tentoonstelling in het Historisch Centrum Eindhoven

Het leven en werken    
van Hugo Brouwer
Op 20 april woonde ik in het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven 
de opening bij van een tentoonstelling en de presentatie van een boek over 
het leven en werken van de Nuenense kunstenaar Hugo Brouwer. Naast 
Vincent van Gogh de meest bekende kunstenaar van Nuenen. Op de ten-
toonstelling hangen 55 schilderijen uit zijn Nuenense periode, nog te bekij-
ken tot en met 24 mei aanstaande. Hugo Brouwer werd op 24 april 1913 ge-
boren en overleed in 1986. Hij bezocht de Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag, de kunstacademie in München en de Kunsthochschule in Ber-
lijn. In 1955 vestigde hij zich met vrouw en kinderen in Nuenen, waar hij in 
de jaren die volgden een bloeiende kunstenaarspraktijk wist op te bouwen. 
Omdat hij een groot gezin had te onderhouden, pakte hij alles aan, van kin-
derportretten tot monumentale opdrachten. Ondanks zijn socialistische 
opvattingen was hij ook een gelovig mens en werkte hij veel in opdracht van 
de kerk. Belangrijke religieuze werken waren bijvoorbeeld de glas in loodra-
men voor de Catharinakerk in Eindhoven, een groot altaarstuk voor de An-
drieskerk in Nuenen en de kruiswegstatie nabij de Hooidonkse watermolen 
in Nederwetten.

Jacques Leemans 
voorzitter van de Stichting Behoud Erfgoed Nuenen
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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"

Zaterdag 27 april 11.00 uur
Burgemeester Maarten Houben 

leest voor in de Bibliotheek Nuenen

Donderdag 25 april 
19.00 uur

Ladies on the Road
Vincent van Goghstraat

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00-16.00 uur, handwerken

Jo van Dijkhof

Woensdag 24 april +25 april 20.15 uur
Karin Bruers - Waar was ik?

Het Klooster 

Zondag 28 april 20.30
Voor wie van zingen houdt

Café Schafrath

Vrijdag 26 april 
20.30 uur 

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

Zondag 28 april 14.00 uur
Muziek door Stichting Rauwkost

Weverkeshof

Donderdag 25 april 
10.00 uur Breikamer

14.00 uur Creatieve middag 
Jo van Dijkhof

Maandag 29 april 
19.00 uur

Vogelwandeling IVN De Ruweewsels 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis

Zaterdag 27 april 20.30 uur
Single Party 35+

Laco Strandbad Nuenen

Vrijdag 26 april
Fietstocht WLG 10.00 uur

Vertrek Den Heuvel, Gerwen

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 25 april 18.00 uur
Lente & Netwerkfestijn 

Stein Keuken

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

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
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Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
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Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.
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Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
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E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
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www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Woensdag 1 mei
14.00-16.00 uur Rikken en jokeren

Jo van Dijkhof

Woensdag 8 mei 15.30 uur 
Jeugdraadsvergadering 

Gemeentehuis

Dinsdag 30 april
10.00-17.30 uur Wettenseind

5-Districtentoernnooi jeugd NKV

Maandag 13 mei 
van 19.30 tot 20.30 uur
Gratis proefles Zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1

Maandag 29 april 
Koninginnenacht

Dinsdag 30 april 
Koninginnedag

25-26 mei 
Voettocht naar Den Bosch

Vertrek 22.30 kerkplein Park.

Dinsdag 7 mei Jo van Dijkhof
11.00-15.00 uur Modeshow Rovers
13.30-15.30 uur Tekenen/schilderen

14.00-16.00 Vilten/creatief

Zaterdag 4 + zondag 5 mei 10.00 uur
Regiomeeting  Keverclub Nederland

Laco Strandbad Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 27 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en Dhr. P. Peters.
Zondag 28 april 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en Dhr. P. Peters.
Zondag 28 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, stilteviering, kinderwoord-
dienst, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en Dhr. P. Peters.
 
Misintenties
Zondag 28 april 09.30 uur: Marie van 
Rooij-van de Kam
Zondag 28 april 11.00 uur: Ger en 
Toon van Geffen-Schellens; Lenie 
Rombouts; Johan Schrauwen; Driek 
en Cato Verhoeven-Verberne; Jan 
Bernsen; Carel van den Brekel; Wim 
van Rooij; Wim van der Wielen; Over-
leden ouders Gertrude van Laarho-
ven-Dacus (vanwege sterfdag) en Cor-
nelis van Laarhoven.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ad Men-
heere, Arendhof 23. Wij wensen fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
In onze parochie zijn gedoopt Roos 
Hardeman, Spotvogelstraat 14, en Tijn 
Loo, de Vlos 40. Wij wensen de fami-
lies van harte proficiat en veel geluk.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 28 april 10.00 uur. Voorgan-
ger: ds. C. Crouwel. Er is kinderneven-
dienst. Collecte voor het ZWO-pro-
ject in Zambia.
Donderdag 2 mei: Open Deur-ge-
spreksochtend om 9.45 uur. ‘Open 
Huis’ vanaf 10.00 uur met koffie en 
thee en vooral: ontmoeting.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 april 9.30 uur: Eucharistie, 
volkszang, voorganger pastor F. Groot

Misintenties
De heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
moeder Lie; Theo van den Biggelaar; 
Henk en Maria Sloots-Hurkx; Voor een 
50-jarig jubileum van een oom en tante; 
Frans Saris; Jan Sleegers; Wies Evers.

Mededeling
Zaterdag na Hemelvaartsdag wordt in 

N. Holland de wandeltocht georgani-
seerd ten behoeve van de Nederlandse 
missionarissen in het buitenland. Zoals 
de afgelopen jaren willen wij graag rond 
deze datum geld inzamelen voor zuster 
Bonnie in Indonesië. 
U leest hier meer over in een aparte me-
dedeling in Rond de Linde en in de ko-
mende editie van het parochienieuws.  
Uw gift kunt u deponeren in de brieven-
bus van mevrouw Diny de Vries, Soeter-
beekseweg 2, of in het aparte offerblok 
achter in de kerk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Overleden ouders Bert en Cisca Ge-
ven-van den Heuvel; Harrie Geven; 
Jan van der Linden;
Mien Vermeulen - Timmers; Mien Sche-
pers-van der Linden; Overleden ouders 
Donkers-Geven en overleden familieleden.

Mededeling
Zaterdag na Hemelvaartsdag wordt in 
N. Holland de wandeltocht georgani-
seerd ten behoeve van de Nederlandse 
missionarissen in het buitenland. Zo-
als de afgelopen jaren willen wij graag 
rond deze datum geld inzamelen voor 
zuster Bonnie in Indonesië. 
U leest hier meer over in een aparte mede-
deling in Rond de Linde en in de komende 
editie van het parochienieuws.  Uw gift 
kunt u deponeren in de brievenbus van de 
pastorie te Gerwen (Heuvel 17).

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 25 april: 17.30 Lof; 18.30 
H. Mis. Feest van de evangelist Mar-
cus; grote bodprocessie en litanie.  
Vrijdag 26 april: 7.15 H. Mis. Feest van 
de H. Cletus en Marcellinus, paus en 
martelaar.  
Zaterdag 27 april: 8.30 H. Mis: Feest 
van de H. Petrus Canisius. 10.00 
Godsdienstlessen.    
Zondag 28 april: 10.30 gezongen Hoogmis.   
Maandag 29 april. Kloosterstilte.   
Dinsdag 30 april 18.30 H. Mis. Feest 
van de H. Catharina van Siena, maagd.  
Woensdag 1 mei 7.15 H. Mis. Feest 
van de H. Jozef, werkman. Begin van 
de Meimaand voor Maria.  

Kijk voor het maandag 29 april Koninginnenacht 
en dinsdag 30 april Koninginnedag programma

in de speciale bijlage in dit blad

Gildeschieten op 
30 april 
 
Zoals de jaarlijkse traditie wil zal ook dit 
jaar het St.Annagilde Nuenen-dorp 
schietwedstrijden houden op deze laat-
ste Koninginnedag. Vanaf 13.00 uur is 
iedereen welkom om enkele puistprijzen 
te verschieten. Er is een groot scherm 
aanwezig om de tv-uitzending  van de 
troonswisseling te volgen. Van harte 
welkom op het schietterrein aan de Pas-
toorsmast. Einde Beekstraat, vóór de 
overgang Helmondweg, rechtsaf.

Nachtelijke voettocht naar Den Bosch 
In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 mei organiseren Martien Habraken en 
Toon Coolen de jaarlijkse wandeling naar Den Bosch. Deze  nachtelijke voettocht 
begint voor een aantal mensen een ware traditie te worden. De gesprekken onder-
weg, het gevoel van verbondenheid, maar zeker ook de individuele beleving maken 
deze tocht zo bijzonder. Of dit nu een eenmalig, of zoals voor een aantal, een jaar-
lijks terugkerend evenement is, iedereen heeft er een speciale herinnering aan. 

Het vertrek is op zaterdagavond 25 mei om 22.30 uur vanaf het kerkplein aan het Park in 
Nuenen. Tijdens de tocht wordt er op twee plaatsen gestopt voor wat rust en voor het ver-
sterken van de inwendige mens, terwijl er ook gelegenheid is voor een moment van bezin-
ning. De wandeling eindigt  de volgende morgen om ongeveer 6.30 uur op de Parade bij de 
St Jan, waar iedereen, indien mogelijk, om 7.00 uur de Eucharistieviering bij kan wonen.
Er wordt gelopen in een rustig tempo.  Het is echter een wandeling van ongeveer 34 km, 
dus enige conditie en wandelervaring is wel wenselijk. Deelnemers dienen zelf vervoer 
terug naar Nuenen te regelen.
Geïnteresseerden in deze spirituele voettocht, kunnen zich  voor 11 mei per e-
mail aanmelden:  m.habraken02@onsnet.nu. Meer informatie: Martien Habraken, 
tel. 040 2834654 of Toon Coolen, tel. 040 7510728.

Beeld en geluid in De Akkers

Harry Terwisse opende als voorzitter de 
bijeenkomst met een positief woord over 
de Stichting Vrienden van De Akkers/Jo 
van Dijkhof. In het verleden heeft de 
Stichting veel materiële en immateriële 
diensten verleend aan de bewoners zoals 
onder andere een uitstapje naar Bloem 
en Tuin, de aanschaf van een elektrische 
duo-fiets, een biljart en piano in de Jo 
van Dijkhof. Stichting Vrienden van De 
Akkers/Jo van Dijkhof is ongeveer 7 jaar 
actief en organiseert diverse acties om 
geld in te zamelen voor activiteiten en 
zaken die het woongenot van de bewo-
ners vergroten en die niet vanuit de be-
groting van de Archipel betaald kunnen 
worden. 
Elly van Bergen, de penningmeester van 
de stichting, verduidelijkte dat het aan-
schaffen van dergelijke apparatuur niet 
zonder sponsoren verwezenlijkt kan 
worden. Zij heeft zich dan ook sterk ge-
maakt om een juiste sponsor te vinden. 
Deze sponsor ondersteunt jaarlijks enke-
le honderden initiatieven en projecten in 
o.a. Nederland met een financiële bijdra-
ge. In veel van deze projecten spelen vrij-
willigers, met name actieve senioren, een 
belangrijke rol.
In het verleden werd in De Akkers regel-
matig in de ruimte van de dagopvang een 
eenvoudige geluidsinstallatie geïnstal-
leerd om de bewoners te laten genieten 
van (klassieke) muziek. De doelstelling 
van dit project is het onder de aandacht 
brengen en (opnieuw) beleven van de 
muziekcultuur in het algemeen en de 
klassieke muziek in het bijzonder. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat het luis-
teren naar klassieke muziek in combina-
tie met (live) beelden stimulerend werkt, 
waardoor ouderen zich vrijer en meer 
gevoed voelen. Nu met deze nieuwe in-
stallatie en tv zullen de bewoners meer 
kunnen genieten van beeld en geluid.
Tijdens de bijeenkomst gaf vrijwilliger 
Clemens Lasance, een presentatie van de 

Op 18 april had de Stichting Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof iets te vie-
ren. De stichting heeft n.l. Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bereid 
gevonden om sponsor te zijn voor de aanschaf van een smart-tv, tv-beugel en een 
audiovisuele set om klassieke muziek te draaien en tevens beelden te tonen. 

nieuw aangeschafte apparatuur. Dit pro-
ject draait volledig op vrijwilligers. “Jonge 
Senioren” uit Nuenen halen en begelei-
den de deelnemers naar de ruimte waar 
het “Klein Concert “ plaats vindt. Onder 
deskundige leiding wordt er een pro-

gramma samengesteld, gepresenteerd en 
met ongeveer 15 bewoners geluisterd. 
De vrijwilligers zijn ontzettend blij met 
deze audiovisuele set omdat het een po-
sitief effect heeft op de beleving van de 
muziek. In hun dankwoord werd nog-
maals gezegd dat zij de Vrienden van De 
Akkers dan ook heel dankbaar zijn voor 
hun inzet.
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
stukje uit: Les Contes d’Hoffmann, Belle 
Nuit, met Anna Netrebko en Elina Ca-
ranca van componist Offenbach. De aan-
wezigen waren onder de indruk.

Elly van Bergen aan het woord namens de Stichting Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof.
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Voetbal
 

P r o g r a m m a

Nederwetten - Vessem 3 - 1
In de inhaalwedstrijd tegen Vessem was de belangrijkste opdracht drie punten 
pakken. In een matige wedstrijd wist Nederwetten te slagen in die opdracht.

Het begon wel sterk aan de wedstrijd 
en na 4 minuten werd een strakke 
voorzet van Toon van Rooij doeltref-
fend afgerond door Giel van Korven.
Daarna kregen de blauwwitten nog 
prima mogelijkheden maar dat resul-
teerde niet in doelpunten. Na balver-
lies op het middenveld kwam de snelle 
spits van Vessem in balbezit. In het 
strafschopgebied werd hij licht getou-
cheerd, kwam ten val en de scheids 
zag daar een penalty in. Keeper Marijn 
van Looij schoot onberispelijk in 1-1. 
Nederwetten bleef het initiatief hou-
den en in de 40e minuut kwam Neder-
wetten op een terechte 2-1 voorsprong 

door een schuiver van Niek Evers.
Een kwartier voor tijd moest Bart Sen-
gers het veld verlaten na een tweede 
gele kaart. Met 10 man wist Neder-
wetten in de 80e minuut de wedstrijd 
toch in het slot te gooien door een pri-
ma doelpunt van Toon van Rooij.
Ook complimenten aan de invallers 
Rene Foolen, Luuk ten Hoor en Roy 
Sleegers die z’n debuut maakte in deze 
wedstrijd.
Met volgende week de thuiswedstrijd 
tegen de nummer vier  Waalre op het 
programma heeft Nederwetten de 
mogelijkheden nog steeds in eigen 
hand voor promotie.

Nuenen - Venray    3 - 2
Vertrekkend trainer Pierre van den Eeden wil het seizoen zo mooi en goed 
mogelijk afmaken. Na 17 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong door 
een doelpunt van Patrick  Philippart. De nummer 40 van Nuenen schoot de 
bal langs doelman Kevin van den Berg. Doelman Nielen die afgelopen don-
derdag een wereldwedstrijd keepte was niet beschikbaar voor de wedstrijd 
door een blessure. Een minuut later wist robbert Willemse de gelijkmaker 
te maken voor Venray.

In het begin van de tweede helft 
kwam Nuenen wederom op voor-
sprong. Noël Janssen kon van dicht-
bij intikken. Na een op en neergaand 
spelbeeld wist Mart van de Gevel 
een prima aanval af te ronden met 
een treffer. Ongeveer 10 minuten 
voor tijd leek dit de genadeklap. In 
de slotfase wist Joosten, na 3 wed-
strijden schorsing weer in het veld, 
voor Venray te scoren, maar verder 
kwam de nummer 2 van de ranglijst 
niet.

Door het winnen van de eerste perio-
de mag Venray deelnemen aan de na-
competitie. Omdat UNA kampioen is 
levert de plaats achter UNA ook een 
plekje in de nacompetitie op. Daar 
staat Venray, dus de nummer 3 krijgt 
die ‘titel’. Nuenen kan daar (net als vo-
rig seizoen) nog in  aanmerking  voor 
komen. Volgende week is Nuenen vrij. 
De week erna is er een uitwedstrijd te-
gen Groene Ster en in de laatste speel-
ronde ontvangt Nuenen de ploeg uit 
Dongen. In theorie kan het nog…

RKSV NueNeN
Donderdag 25 april  
EFC 5-Nuenen 5  ............................. 18.45
SBC 7-Nuenen 7  ............................. 20.15
Essche Boys 4-Nuenen 8  ............... 19.00 
Zaterdag 27 april 
Veteranen A – FC Groningen  ...... 16.15
Waalre-Veteranen B  ...................... 16.30
Zondag 28 april 
Sarto 2-Nuenen 2  ........................... 12.00
Nuenen 3-Geldrop/Houta Bouw 3 . 12.00
Nuenen 5-UNA/Brinvast 5  .......... 12.00
Nuenen 6-Waalre 4  ........................ 12.00
Wilhelmina Boys 6-Nuenen 7  ...... 11.00
Nuenen 8-ODC 7  ........................... 12.00
RPC 7-Nuenen 9  ............................ 10.00
Marvilde 5-Nuenen 10  .................. 11.00
Riethoven 4-Nuenen 11  ................ 10.00
Nuenen VR1-UDI´19 VR1  ........... 14.00
Nuenen VR2-Hilvaria VR 1 .......... 10.00

eMK
Zaterdag 27 april 
Best Vooruit - EMK Classics   ....... 16.30
Zondag 28 april 
EMK 1 - Oirschot Vooruit 1   ........ 14.30
EMK 2 - DBS 2   ............................... 11.30
Boxtel 7 - EMK 3   ........................... 10.00
Woenselse Boys 3 - EMK 5   .......... 10.00
EMK 5 - SBC 9   ............................... 11.30 

RKGSV  GeRweN
Donderdag 25 april
Dames RKGSV 1 - Dames Nederw. .19.00 
Zondag 28 april
RKGSV 1 - DVS 1   .......................... 14.30
RKGSV 2 - WODAN 3  .................. 11.00
Braakhuizen 4 - RKGSV 3  ............ 12.00
RKGSV 4 - ODC 6  ......................... 12.45
RKGSV 5 - Best Vooruit 10  .......... 10.00
 
RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 27 april
Vet. Nederwetten - De Valk  ......... 16.30
Zondag 28 april 
Nederwetten 1 - Waalre 1  ............ 14.30
Nederwetten 2 - Boxtel 4  .............. 12.30
LSV 3 - Nederwetten 3  .................. 11.30
Braakhuizen 7 - Nederwetten 4 ... 12.00
Nederwetten Da1 - Terlo Da2  ..... 10.00
Nederwetten Da2 - Pusphaira Da2  .10.00

ZAALVOetBAL  HONGeRMAN
Zaterdag 27 april   
All Stars -Gipsy Boys ...................... 18.45
Cafe Rene - v Egdom Security bv . 19.30 
Auto v/d Heijden - 
Heintze /Impct FC .......................... 20.15

NKV KORFBAL
Zondag 28 april 
Klimop Asten - NKV  ...................... 14.30

rKgSV F1 kampioen
 
Zaterdag 20 april  stond er een belangrijke  thuiswedstrijd op de agenda: 
rKgSV F1 - Unitas F5. als het gerwens team zou winnen of gelijk speelden, 
waren ze kampioen van de najaarscompetitie én de voorjaarscompetitie.

De jongens (en natuurlijk meisje) gin-
gen goed van start en scoorde  1-0, 
maar al vrij snel viel het tegendoel-
punt. Bij de rust was het nog  steeds 
1-1.  Na  de rust scoort Gerwen weer, 
helaas het doelpunt wordt afgekeurd. 
Toen er weer een tegendoelpunt viel, 
was de spanning  om te snijden.  Het 
werd dan 1-2. Gelukkig maakte  Ger-
wen vrij snel daarna de gelijkmaker en 
kon iedereen weer opgelucht adem ha-
len. Niet veel later floot de scheids-
rechter voor het einde van de wed-
strijd (2-2) en kon het feest los barsten. 

Er werd geproost met kinderchampag-
ne en ze kregen allemaal een cap, cho-
colade, een medaille en een beker voor 
hun sportieve inzet en het harde wer-
ken.   Natuurlijk volgde daarna een 
rondje op de platte kar door Gerwen. 
Bij terugkomst in de kantine stonden 
de frietjes en de frikandellen klaar.
Freek, Willem, Jasper, Niels, Thijs, Iris, 
Daan, Jelle en Bas: van harte gefelici-
teerd met deze prestatie.
Johan de Louw en Jeffrey  Hees-
been:  van harte proficiat en bedankt 
voor jullie goede coaching.

Bikiniklaar voor de zomer?

Nieuwe work out Health City
Vanaf april 2013 lanceert  HealthCity Nuenen een  splinternieuw en uniek 
trainingsprogramma: grIT STrENgTH. grIT STrENgTH, dat ontwikkeld 
is door Les mills, zorgt ervoor dat deelnemers super snel, super fit raken! 

Het programma is gebaseerd op de we-
tenschappelijke techniek  van  High In-
tensity  Interval  Training (HIIT), met 
piek- en herstelmomenten die deelne-
mers tot het uiterste drijven. Met be-
hulp van een barbell, gewichtschijven 
en een step worden tijdens GRIT 

STRENGTH alle belangrijke spiergroe-
pen aangepakt. Een GRIT STRENGTH 
sessie geeft je in slechts 30 minuten een 
full body work out! Clubmanager Je-
roen Smolders van HealthCity Nue-
nen  geeft aan dat  Les Mills GRIT 
STRENGTH is ontwikkeld voor ieder-
een die zijn of haar fitnessniveau naar 
een hoger niveau wil tillen: “Het pro-
gramma geeft je een authentieke, hard-
core work out die je echte fitnessresul-
taten bezorgt. GRIT STRENGTH is zo 
ontwikkeld dat leden van bijna elk fit-
nessniveau deel kunnen nemen. Daar-
naast is het programma ideaal voor de 
doelgroep die graag intensief wil spor-
ten, maar weinig tijd hiervoor heeft. 

We sluiten hiermee aan op een wereld-
wijde trainingstrend van korte en zeer 
intensieve programma's op fantastische 
muziek.  Steeds meer mensen hebben 
behoefte aan dit soort korte work outs, 
omdat ze gemakkelijker zijn in te pas-
sen in het dagelijks leven.”

Beslissing zaalvoetbal kampioen 
valt pas op de laatste speeldag
Tot de laatste wedstrijd van de competitie blijft het spannend wie er kampi-
oen gaat worden in de Nuenense zaalvoetbalcompetitie.
Eerste staat nog steeds het team van Van 
Egdom Security BV dat nog steeds onge-
slagen is. Het zag de drie punten voor-
sprong die het had op achtervolger Gipsy 
Boys wel teruglopen tot slechts 1 punt. 
Van Egdom had afgelopen zaterdag een 
moeilijke avond en stond na rust zelfs 
met 3-1 achter tegen het team van   
Heintze / impact FC. Uiteindelijk eindig-
de de wedstrijd in een 4-4 gelijkspel. Een 
resultaat waar het team van Van Egdom 
best tevreden mee kon zijn. Zo bleven ze 
de voorsprong houden van 1 punt en dus 

ook het kampioenschap in eigen hand 
houden.
Gipsy Boys kreeg de drie punten op een 
presenteerblaadje, doordat  tegenstan-
der  Mei Wah Veldhoven geen volledig 
team op de been kon brengen.
Zaterdagavond zal bekend worden of 
Van Egdom Security BV naast de beker 
ook het kampioenschap zal winnen of 
dat toch achtervolger Gipsy Boys er met 
het kampioenschap van door gaat.
Kom daarvoor naar de Hongerman van-
af 18.45 uur.

Laco Strandbad Nuenen 
zaterdag 27 april weer open
op zaterdag 27 april gaan de poorten van Laco Strandbad Nuenen officieel 
weer open voor zwemmers en recreanten. Daarnaast profiteert iedereen die 
zich voor 12 mei inschrijft voor een buitenbad abonnement van een korting 
die kan oplopen tot ruim 30%. Tijdens de zomervakantie van de basisscho-
len is het abonnement ook geldig in verschillende Laco binnenbaden.
Afgelopen week heeft de Provincie 
Noord-Brabant bekend gemaakt dat 
de waterkwaliteit van het strandbad 
de hoogst haalbare kwalificatie ‘Uit-
stekend’ (3 sterren) heeft gekregen. 
Dit is een vierjaars gemiddelde van al-
le tweewekelijkse bemonsteringen 
welke door een onafhankelijk labora-
torium worden uitgevoerd.  Zaterdag 
4 en zondag 5 mei wordt het strand-
bad weer bezocht door honderden 
VW kevers en aanverwante auto’s, dan 
organiseert ‘Kever Club Nederland’ 
hun jaarlijkse regiomeeting voor het 
achtste jaar bij Laco Strandbad Nue-
nen onder de noemer ‘Beetles At The 
Beach’. De toegang tot dit evenement 
is gratis.  Sinds 2006 bieden wij ook 
professionele outdoor activiteiten aan 
onder de noemer ‘Nuenen Outdoor’. 
Wij bieden zowel actieve als creatieve 
activiteiten. Hierbij gaan de mogelijk-
heden verder dan u wellicht zou ver-
wachten. Een echte sneeuwhelling, 
een bobsleebaan of een ijsklimwand 
van maar liefst 11 meter hoog behoren 

tot de mogelijkheden. Ook meerkam-
pen, gps-tochten of gemotoriseerde 
actiesporten kunnen aan een pro-
gramma worden toegevoegd.

Heel Nuenen en omstreken weet het 
Strandbad goed te vinden als het gaat 
om een feestje in welke vorm dan ook. 
Laco Strandbad Nuenen wordt als 
feestlocatie gekenmerkt door een 
groot aantal verschillende sferen. De 
mogelijkheden om te combineren zijn 
ongekend en bieden gelegenheid om 
iedere keer weer een verrassend feest 
neer te zetten. Door de eigenzinnige 
uitstraling die onze strandbar en feest-
zaal met zich meebrengt, kan een 
unieke en eigen sfeer worden neerge-
zet. Bij Laco Strandbad Nuenen kun je 
alle kanten op. Alle faciliteiten en in-
grediënten voor hét perfecte arrange-
ment zijn aanwezig. Het strandbad is 
van maandag t/m zondag geopend 
van 10.00 tot 19.00 uur. Laco Strand-
bad Nuenen, Enodedreef 3, 040 - 283 
10 46. www.laco.eu

Noël Janssen wurmt zich door de Venrayse defensie.

4e Internationale B Toernooi  
rKSV Nuenen 
op donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag, organiseert de voetbalvereni-
ging rKSV Nuenen, aan Sportpark de oude Landen, voor de 4e keer, haar 
Internationale B Toernooi voor spelers onder 17 jaar (U17).

F1 van RKGSV op de platte kar door Gerwen na het behaalde kampioenschap.

 
Feyenoord Ghana uit Afrika en Des-
portivo de Brasil uit Brazilie, zorgen 
deze editie voor een primeur als deel-
nemende ploegen van buiten Europa. 
Uit België zal de gehele top drie, RSC 
Anderlecht, Club Brugge en KRC 
Genk aanwezig zijn. Vfl Bochum, win-
naar van de editie in 2011, zal Duits-
land vertegenwoordigen.
Natuurlijk zal de Nederlandse top niet 
ontbreken. PSV, AZ, FC Groningen, 
ADO Den Haag en RJO Willem II/

RKC zullen met hun B1 deelnemen. 
De RKSV Nuenen levert het 12e team.
Het toernooi wordt gezien als plat-
form voor aanstormend talent in West 
Europa. Julian Draxler ,speler van het 
toernooi in 2010, heeft inmiddels zijn 
Champions League debuut gemaakt. 
Charly Musonda Jr.(foto), speler van 
het toernooi in 2012, voetbalt inmid-
dels voor Chelsea FC.
Entree voor dit prachtige toernooi be-
draagt 5 euro voor volwassenen en 
2,50 voor kinderen tot 12 jaar en ou-
deren 65+. Aanvang 10.00 uur.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



 

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

TM

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren
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