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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. Vrijdag 10 mei GESLOTEN
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

RKGSV 
Gerwen 
Kampioen!

Zilveren KBO-
speld voor 
Dien de Haas-
den Boer

Janssen en Pero  
hard in hun 
afscheids-
toespraak
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Nuenens Mannen Koor echt goed in Echt

Torendag 2013 officieel 
geopend in Nuenen
De officiële opening van de Torendag 2013 zal in Nuenen plaatsvinden. 
Daartoe zal op 9 mei om 12.00 uur de opnieuw ingerichte kerklocatie 
Tomakker worden geopend. De contouren van de verdwenen kerk zijn hier 
weer zichtbaar gemaakt.

IVN landschapsfietstocht
Het IVN Nuenen organiseert een landschapsfietstocht aan de noordkant 
van Nuenen op zondag 5 mei. Fiets mee en geniet van fraaie landschapsele-
menten rond ons dorp. Vertrek om 14.00 uur per fiets vanaf Het Klooster.

De omgeving van Nuenen is rijk aan bijzondere landschapselementen. Zoals de 
dikste zomerlinde van ons land, een dekzandrug, de waterscheiding tussen 
Dommel en Aa, stuifduinen, bolle akkers, esdekken, natte natuurparels, rabatten 
enz. Tijdens de fietstocht wordt regelmatig gestopt en een natuurgids vertelt dan 
over de boeiende achtergronden van deze landschapselementen. Ook komt de 
fietstocht langs plaatsen waar een nieuwe vierbaans snelweg (Ruit) in de toe-
komst een forse schade kan veroorzaken aan landschap en natuur. De fietstocht 
duurt ongeveer 2 uur. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Voor meer 
informatie: 040-2833954.

Hooijdonkse Beek.Een schets uit 1791 van de voormalige kerk aan de Tomakker

De onthulling zal worden opgeluisterd 
door muziek van het Kunstkwartier, 
met de vendelgroet van het gilde St. 
Anna en met spelletjes voor kinderen 
zoals het schilderen van de oude kerk 
of schat zoeken.
Tijdens de Torendag op Hemelvaarts-
dag zijn ook in Gerwen, Aarle-Rixtel, 
Beek, Mierlo, Stiphout en Lieshout op 
Middeleeuwse kerklocaties activitei-
ten georganiseerd door de lokale 
heemkundekringen. In Gerwen wor-
den rondleidingen gegeven door en 
rond de Oude St. Clemenskerk. Voor 
bezoekers bestaat de mogelijkheid om 
het oksaal te beklimmen en de replica 
van de ‘Lijkwade van Turijn’ te bezich-

tigen. De historie van de kerk wordt 
verder toegelicht middels een diapre-
sentatie.

Verder is er een fietsroute langs de ne-
gen locaties. Die route loopt door de 
vier gemeenten Nuenen, Laarbeek, 
Helmond en Geldrop-Mierlo en voert 
langs verschillende alleenstaande 
kerktorens die het verhaal vertellen 
over de Late Middeleeuwen van Peel-
land. Informatieborden ondersteunen 
dit verhaal. De routebeschrijving van 
de fietsroute zijn zowel via de website 
www.kerkenindepeel.nl als via de 
VVV kantoren in de omgeving ver-
krijgbaar.

27 April reisde het NuenensMannenKoor naar Echt om met de zangvereni-
ging Vriendenkoor-Echt een Lenteconcert te presenteren. Deze zangver-
eniging is de thuisbasis van de dirigent van NMK, Paul Hotterbeekx.

De roots van dirigent Paul
Paul: “Te lang geleden dat het Vrien-
denkoor een bezoek aan NMK 
bracht. Hoog tijd dat het NMK het 
Echter publiek laat horen waar wij in 
Nuenen toe in staat zijn. Wij gaan er 
een mooi programma neerzetten 
met ook een tweetal nummers, die 
wij in oktober op het concours te Te-
gelen ten gehore zullen brengen. Het 
NMK laat elke paar jaar een deskun-
dige jury oordelen over het niveau 
van het koor. Het koor heeft de be-
hoefte bevestiging te vinden voor de 
groei in kwaliteit. Er wordt momen-
teel in de repetities hard gewerkt aan 
de nieuwe werken, ondersteund 
door Joep Bröcheler, de bekende 
zangpedagoog.
Het Vriendenkoor Echt is een man-
nenkoor ( in 1900 opgericht) en 
heeft grote bekendheid in Zuid Ne-
derland. De familie Hotterbeekx 
maakt vanaf het begin van het koor 
daar deel vanuit. Mijn vader is al 
meer dan 75 jaar lid van “De Zank”. 
Ik was 17 toen ik, na zijn overlijden, 
mijn opa opvolgde. Ben nu al ruim 
40 jaar lid. Tijdens mij muzikale op-
leiding heb ik mijn praktijk invulling 
gegeven bij het Vriendenkoor en ik 
was vele jaren tweede dirigent.”

Pracht accommodatie
Concertzaal ROYAL-Theater te 
Echt blijkt een geweldige akoestiek 
te hebben. De inrichting doet den-
ken aan het Amsterdamse Tuschins-
ki, zetels met tafelbanken en 
schemerlampjes. Het zingt er zo 
makkelijk, waardoor de dynamiek 
en harmonie in klankkleur geweldig 
tot uitdrukking gebracht kunnen 
worden. Om die reden heeft KRO-

radio vanuit deze zaal de Hl. Missen 
uitgezonden.
Voor de pauze presenteerde de zang-
vereniging aan de volle zaal met eigen 
publiek een gevarieerde greep uit het 
repertoire, zoals ook het NMK deed 
na de pauze. Met tevredenheid kan 
gesteld worden dat NMK zich bedui-
dend manifesteerde in samenklank 

Het NuenensMannenKoor tijdens de uitvoering in Echt

en dynamiek. Het in aantal grotere 
Echter mannenkoor klonk wat ruwer 
en menig zanger was individueel 
hoorbaar. Paul vond het optreden in 
Echt een spannende activiteit, maar 
vol tevredenheid sprak hij over een 
geslaagd concert en was trots op de 
ontwikkeling, die NMK doormaakt.

Ton Toirkens, de muzikale begeleider 
van NMK straalde evenzeer, temeer 
daar hij mocht spelen op een Stein-
way-vleugel.

Beeldhouwweekend 
bij Kunstencentrum 
CAN
Op vrijdag 31 mei organiseert het 
CAN een beeldhouwweekend. Drie 
dagen lang kunnen beginners en 
ervaren ‘hakkers’ ruimtelijk wer-
ken in steen en een eigen beeld 
maken.

“Het is heel inspirerend om met een 
groep ervaren en beginnende mensen 
zo samen aan de slag te gaan.” Volgens 
Christa Alaert van Beeldhouwatelier 
Asten. “Aan het begin van het weekend 
maakt ieder zijn eigen ontwerp. Dit 
wordt in de groep, maar ook individu-
eel met de docent besproken. Daarbij 
worden ook de mogelijkheden en de 
moeilijkheden om het ontwerp uit de 
steen te halen doorgenomen.

Alle deelnemers dragen daar hun 
steentje aan bij. Samen kom je tot 
nieuwe gedachten en meer nieuwe in-
zichten.” Meer informatie over dit 
weekend kunt u vinden op www.kun-
stencentrumcan.nl. Wilt u zien wat 
anderen al eerder gemaakt hebben bij 
de cursussen beeldhouwen? De ten-
toonstelling van de beelden van het 
CAN is nog tot 12 mei te bezichtigen 
in het atrium van de Nuenense biblio-
theek.



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 GESLOTEN
Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband	met	Hemelvaart.	

COLLECTE
In de week van 12 t/m 18 mei 2013 wordt gecollecteerd door Stichting 
Longfonds.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 5 mei 2013 aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	II.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	
buiten	de	bebouwde	kom	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	Alle	bedrijven	
uit	gebied	II	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

OPENING TORENDAG 2013
Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, wordt op de locatie van de 
Oude Toren aan de Tomakker de herinrichting geopend en daarnaast 
ook het startsein voor de Torendag 2013 gegeven. Na de Hemelvaart-
dienst	wandelt	men	onder	begeleiding	van	het	Sint	Annagilde	van	de	
huidige H. Clemenskerk naar de locatie. Iedereen die mee wil lopen 
of fietsen is van harte welkom. Rond 12.00 uur zal de herinrichting 
officieel worden onthuld. Daarmee is de Torendag 2013 officieel ge-
opend.	Daarna	zal	er	voldoende	ruimte	zijn	om	de	locatie	te	bekijken.	

Heemkundekring De Drijehornick zal ter plaatse aanwezig zijn om 
alle	vragen	te	beantwoorden.	Kinderen	kunnen	ter	plaatse	diverse	
opdrachtjes uitvoeren, met of zonder hulp van de ouders. Zo zullen 
zij	spelenderwijs	betrokken	worden	bij	de	historie	van	het	gebied	en	
de ontstaansgeschiedenis van hun woonplaats. Tijdens de opening 
van	de	Oude	Toren	zal	Kunstkwartier	het	programma	muzikaal	om-
lijsten met sfeervolle achtergrondmuziek.

De	gemeente	Nuenen	is	druk	bezig	met	het	opknappen	van	het	terrein	
van de Oude Toren aan de Tomakker. De contouren van de toren 
zullen	in	beeld	worden	gebracht	en	het	terrein	zal	opnieuw	worden	
ingericht. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Bouwfonds 
Cultuurfonds.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 14 mei 2013 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeentehuis.	De	
volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	A.	Sleegers	tegen	het	

besluit	 van	19	maart	2013	waarbij	een	omgevingsvergunning	 is	
verleend	aan	Stal	de	Kim	voor	het	oprichten	van	een	werktuigen-
stalling op Zandstraat 29 te Nuenen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	J.	Bijsterveld	en	P.	Asveld	
tegen	het	besluit	van	18	september	2012	waarbij	het	verzoek	om	
planschade is afgewezen.

•	 om	21.00	uur	bezwaar	ingediend	namens	Woningbouwvereniging	
Helpt	Elkander	tegen	het	besluit	van	13	september	2012	waarbij	
planschade	is	toegekend	aan	J.M.	Eshuis.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

ENQUETE KOOPZONDAG
Naar verwachting treedt op 1 juli 2013 een gewijzigde Winkeltijdenwet 
in werking.
De gemeenten krijgen meer vrijheid om de zondagopenstelling van 
winkels te regelen.
Vooruitlopend	op	de	nieuwe	wet,	wil	de	gemeente	Nuenen	haar	beleid	
bepalen.
In	verband	hiermee	komt	er	een	poll	op	de	website.	Daarnaast	komt	
er	 een	 enquête	 onder	 winkeliers	 en	 organisaties.	 Houd	 in	 verband	
hiermee	de	gemeentelijke	website	in	de	gaten.

Voor	informatie	of	vragen	kunt	u	terecht	bij	mevrouw	K.	van	der	Brug-
gen,	040-2631664	of	k.vanderbruggen@nuenen.nl.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema Honden
Wij	hebben	een	 jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze	 aandachtspunten	 voor	 onze	 opsporingsambtenaren	 (BOA’s)	
zijn	benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	19	en	20	extra	toe	op	het	
thema honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien. 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Triotters	Eindhoven	zijn	vergunning	en	ontheffingen	

verleend voor het organiseren van de 5e Dolphin Triathlon op 30 
juni	2013,	waarbij	de	finish	in	het	Park	plaatsvindt	(verzenddatum	
23 april 2013);

•	 aan	Priorij	Sint	Clemens	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een sacramentsprocessie op 2 juni 2013 in het centrum 
van Gerwen (verzenddatum 24 april 2013);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(cafe	Ons	Dorp)	is	een	onthef-
fing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dran-
ken	op	het	uitgebreid	terras	tijdens	de	Van	Goghmert	op	9	juni	
2013 (verzenddatum 24 april 2013);

•	 aan	de	Verhuurspecialist	zijn	toestemming	en	ontheffing	verleend	
voor het inrichten van een terras ter hoogte van de locatie waar 
de	Lindeboom	aan	de	Berg	heeft	gestaan	tijdens	de	Van	Goghmert	
op 9 juni 2013 (verzenddatum 24 april 2013);

•	 aan	Volker	Rail	B.V.	is	een	ontheffing	verleend	voor	de	geluidhinder	
i.v.m.	 spoorwerkzaamheden	 op	 het	 baanvak	 Venlo-Eindhoven	
nabij	Eeneind	en	Parallelweg	in	de	nacht	van	12	op	13	mei	2013	
en in de nacht van 8 op 9 juni 2013 (verzenddatum 26 april 2013).

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

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

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch,	worden	verzocht	terzake	van	het	bestreden	besluit	een	
voorlopige voorziening te treffen. 

PUBLICATIE
VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	hebben	
de	volgende	verkeersbesluiten	genomen:
•	 Plaatsen	tijdelijke	verkeersmaatregelen	op	de	Collse	Hoefdijk	t.b.v.	

onderhoud en reconstructie van de Collse Hoefdijk;
•	 Het	tijdelijk	voor	autoverkeer	afsluiten	van	de	Collse	Hoefdijk	me-

dio juli – augustus 2013 voor een periode van 5 weken (en langer 
indien de werkzaamheden daarom vragen of korter zodra de 
werkzaamheden gereed zijn);

•	 Het	plaatsen	van	tijdelijke	omleidingroutes	t.b.v.	onderhoud	en	
reconstructie van de Collse Hoefdijk.

Bezwaarmogelijkheid
De	verkeersbesluiten	liggen	vanaf	2	mei	2013	zes	weken	voor	eenieder	
ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen.

Op	 grond	 van	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 kan	 iedereen	 wiens	
belang	rechtstreeks	bij	dit	besluit	is	betrokken,	hiertegen	binnen	zes	
weken	na	de	dag	waarop	dit	besluit	bekend	is	gemaakt	een	bezwaar-
schrift	 indienen.	 Het	 bezwaarschrift	 moet	 worden	 gericht	 aan	 het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	Het	maken	van	bezwaar	schorst	niet	de	
werking	van	dit	besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
uw naam; uw adres; de datum van verzending; uw handtekening; een 
omschrijving	van	het	besluit	waartegen	u	bezwaar	maakt;	een	uitleg	
waarom	u	bezwaar	maakt.
Indien	een	bezwaarschrift	 is	 ingediend	kan	bij	de	president	van	de	
Arrondissementsrechtbank	binnen	het	rechtsgebied	waar	de	indiener	
van	het	bezwaarschrift	 zijn	woonplaats	heeft,	 een	verzoek	worden	
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing)	indien	onverwijlde	spoed,	gelet	op	de	betrokken	belangen,	
dat	vereist.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	een	voorlopige	
voorziening	wordt	een	bedrag	aan	griffierecht	geheven.

Digitaal indienen bezwaarschrift
U	kunt	het	bezwaarschrift	ook	digitaal	indienen	bij	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders.	U	kunt	dat	doen	via	de	website www.
nuenen.nl door	gebruik	te	maken	van	het	formulier	“Digitale	brief	met	
DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	in	het	Digitaal	Loket	in	“alle	producten	
en	diensten”	onder	de	letter	B	naar	“bezwaar	en	beroep”.	Op	die	pa-
gina	kunt	u	onder	de	knop	“voorwaarden”	worden	doorgeleid	naar	
het	bedoelde	formulier	voor	het	digitaal	 indienen	van	uw	bezwaar-
schrift.	Daarvoor	moet	u	wel	beschikken	over	een	elektronische	hand-
tekening (DigiD).

De	verkeersbesluiten	zijn	ook	op	www.overheid.nl te raadplegen.

Nuenen, 2 mei 2013
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels	zorgen	ervoor	dat	de	verkeersveiligheid	wordt	beschermd	en	
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt en u hier-
van hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	

geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet 
op	deze	plaatsen	komt,	tenzij	er	sprake	is	van	een	blindengeleide-
hond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit	blijkt	wie	de	eigenaar	is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet	op	een	openbare	plaats.	Als	een	hond	zich	op	een	open-
bare	plaats	ontdoet	van	uitwerpselen	dan	moet	u	deze	opruimen.	
U	moet	hiervoor	altijd	een	opruimmiddel	bij	u	hebben.	Dit	moet	
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht	niet.	De	opruimplicht	bij	een	hondenlosloopweg	of	
–terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Over-
tredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	geconstateerd	kunnen	leiden	
tot	een	boete.	De	regels	komen	uit	artikel	2.57	en	2.58	van	de	Alge-
meen	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	www.
nuenen.nl	onder	“bestuur	en	organisatie”	–	“Gemeentelijke	regelgeving	
(verordeningen)”.  

Voor klachten en meldingen over honden kunt u contact opnemen 
met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 040 - 2 631 699. Voor 
vragen	over	dit	artikel	kunt	u	bellen	naar	het	algemene	nummer:	040	
– 2 631 631.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 26/04/2013 N-HZ-2013-0049 Refelingse Erven 167 Wijzigen voorgevel  
    en garage  

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	voor	het	organiseren	

van	het	evenement	“Beelden	in	het	Park”op	2	juni	2013	in	het	Park;
•	 Aanvrager:	Raad	van	Kerken	Nuenen,	Parochie	Nuenen	voor	het	

organiseren	van	het	evenement	“Met	de	Kerk	aan	tafel”	op	zondag	
23	juni	2013	in	het	Park.

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.

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
22/04/	 N-HZ-2013-	 Spotvogel-	 (Ver)bouwen		 Oprichten	twee	 23/04/	
2013	 0009	 straat	32	 bouwwerk	 dakkapellen	 2013

	 	 	 Gebruiken	van		 	 	 	
   gronden of     
	 	 	 bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	
  
24/04/	 N-HZ-2013-	 Lijsterbes-	 (Ver)bouwen		 Plaatsen	dakkapel	 25/04/	
2013	 0020	 straat	2	 bouwwerk	 aan	voorzijde	en	 2013	
    vervangen dakkapel    
    aan achterzijde   
     woning   
 
26/04/	 N-HZ-2013-	 Cockeveld		 (Ver)bouwen	 Wijzigen	gebruik	 26/04/	
2013	 0026	 3D	 bouwwerk	 en	voor-	en	 2013
	 	 	 Gebruiken	van		 achtergevel	 	 	
	 	 	 gronden	of		 bedrijfspand	 	 	
	 	 	 bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	
  



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: 3 & 4 mei: 

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo  1,25
Soepgroenten speciaal, 250 gr. 1,25
Biestrokriel, 1/2 kilo ..................... 1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 6 mei:

kropsla, 2 kroppen  ........................ 1,49
DiNSDag 7 mei:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0,99
WOeNSDag 8 mei:

raapstelen, 2 bosjes  ................... 1,49
DONDerDag 9 mei:

i.v.m. Hemelvaart gesloten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 3 t/m 9 mei:

Satsuma mandarijn, 10 stuks  ... 1,99
ruccola sla, per schaaltje  ........... 1,49
Huzarensalade, 250 gram  ........... 3,98
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.

Heerlijk 
Bosvruchten-
taartje
Van € 7,25. Voor € 6,15
Waddenbrood
Van € 2,15. Voor € 1,85

Brood van de maand
Cholesterolverlagend Liv brood

voor maar € 2,30

Voor de 
Best Belegde Broodjes!!
Hamburgers 
“Puur Runds” .. Iedere 4e GRATIS
Pollo Panna Pommodoro
100 gram .........................................1,60
100 gr. Gebr. Kipfilet +
100 gr. Zeeuwsspek .......3,50
Gehakt Rondo
100 gram .........................................1,25
Sole Mio
100 gram .........................................2,30 
Quiche Lorraine
“Uit eigen Keuken”
per stuk ...........................................1,50

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPJe

Actie geldig van 3 t/m 8 mei:

Bestel nu ook via: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Clan McGregor 
Schotse whisky 

100cl … €13,95 
Smeets 

Jonge jenever 
100cl … €10,50 

Old Captain 
Caribbean rum 
70cl … €9,50 

Bij aankoop van  
12 flessen wijn, 
een wijnrek voor  
6 flessen cadeau! 

 

Ieder vrijdagavond en 
zaterdag, wijnproeven! 

Acties geldig tot en met 23 mei. 

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

Kijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

4e
Luxaflex®
raamdecoratie 
product

 GRATIS
Actieperiode:
1 mei t/m 30 juni 2013Luxaflex® maakt van wonen genieten
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Wij zijn werkzaam bij een regionaal werkend advieskantoor in Verzekeringen & 
Hypotheken met een hoge servicegraad en uitstekende relaties in de MKB markt en in het 
particuliere segment. 
 
Wij zijn op zoek naar  een nieuwe collega  voor de functie van: 
 
Commercieel medewerker verzekeringen particulier m/v 
 
Je werkzaamheden: 
 Nieuwe en bestaande particuliere relaties adviseren op het gebied van 

schadeverzekeringen 
 Werken met nieuwe bedieningsconcepten 
 Schadebehandeling 
 Alle bijkomende administratieve werkzaamheden 
 
Jouw profiel: 
 Ruime ervaring met schadeverzekeringen 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
 Je hebt de diploma’s WFT Basis en WFT Schade Particulier 
 Je vindt het leuk om te werken met nieuwe bedieningsconcepten 
 Met Word en Excel werk je elke dag 
 Social Media is een onderdeel van je dag 
 Je bent accuraat in je werk 
 
Wij bieden: 
 Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Een uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief 
 Prima werksfeer 
 
Het betreft een parttime functie ( min. 20 uur ). Vind je jouw capaciteiten overeenstemmen 
met wat wij vragen en denk je dat je aan deze functie goede inhoud kunt geven, dan 
nodigen wij je uit om te solliciteren. Uiteraard kan dit ook via E-mail: info@vanliempd.nl. 
 
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan de Beer op 
telefoonnummer 040-2832197. 
 
Van Liempd Verzekeringen & Hypotheken 
Aardappeleterssteegje 2-3, 5671 CV  Nuenen 
www.vanliempd.nl  
 
 
 
 

www.ven-hollanders.nl

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% en geniet 
dit voorjaar al van uw 
nieuwe badkamer.

Badkamer renoveren
of vernieuwen?

Kapelstraat 19 
Beek en Donk  
Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Bezoekonzevernieuwdeshowroom

Te koop/Te huur Cederstaete te Son.
Gewoon zorgeloos wonen
Cederstaete bestaat uit 34 royale koopappartementen aan De Bontstraat nabij het centrum van Son 
en Breugel. De prachtige appartementen zijn praktisch ingedeeld en van alle gemakken voorzien. 
De appartementen zijn verschillend van grootte en indeling en maken deel uit van het woon-
zorgproject ABC-staete. De netto woonoppervlaktes variëren van 89 tot 104 m2 (exclusief berging 
en balkon). Er kan gebruik gemaakt worden van diverse faciliteiten die in het gebouw Berkenstaete 
aanwezig zijn. Dat biedt voordelen! De appartementen staan helemaal op zichzelf, maar zorg is 
altijd dichtbij. Koopprijzen van € 240.000,- tot € 347.500,- v.o.n., inclusief berging en parkeerplaats. 
Huurprijzen van € 850,- tot € 985,- per maand, exclusief servicekosten en inclusief berging en 
parkeerplaats. De appartementen worden opgeleverd met luxe keuken voorzien van uitgebreide 
inbouw-apparatuur. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de appartementen kunt u terecht bij Kruijswijk Makelaardij, telefoon 
0499-472572 of kijk op www.kruijswijkmakelaardij.nl

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.

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

Een groot assortiment
tuinplanten & groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

Zondag 5 mei
geopend

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!

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

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
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Uit d’n hoek…

Met grote droefenis, weemoed en berusting berichten wij u dat geheel volgens 
verwachting  is overleden in de leeftijd van 713 jaar

Gemeente Nuenen
Echtgenote van

Gerwen en Nederwetten

  *1300    † 2013

Wij herinneren ons Nuenen als een mooi en prettig dorp dat in de loop der jaren aan 
velen een ‘nieuw heim’ heeft geboden. Nuenen laat ruim 22.000 inwoners achter.

In besloten kring zal van Nuenen afscheid worden genomen. Er is geen mogelijk-
heid tot condoleance.

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Acupunctuur tegen hooikoorts 
en andere allergieën?
Heeft u dat nu ook? Ik wel…… Als ik er niets aan doe, tenminste. Op een heer-
lijke lentedag, wanneer er miljoenen pollen (stuifmeel) door de lucht zweven? 
Wordt u dan ook kortademig, gaat uw neus lopen, krijgt u hevige niesbuien en 
jeukende of tranende ogen? 

Wat gebeurt er dan met ons? Als het onschadelijke stuifmeel onze neus binnen 
komt, reageert ons afweersysteem eigenlijk verkeerd. Want het “denkt” dat de 
stuifmeel een gevaarlijke indringer is. Ons afweersysteem gaat daarom antistoffen 
produceren: histamine. Nu veroorzaakt juist die histamine onze hooikoortsklach-
ten: een allergische reactie. 

Normaal gesproken is het maar goed ook dat ons lichaam aanvallen uitvoert op in-
dringers, als slechte virussen. Maar bij een allergie is deze reactie misplaatst. Want 
de stof die dan het lichaam binnenkomt is ongevaarlijk. In feite is het afweerme-
chanisme van je lichaam in de war als je hooikoorts hebt of een andere allergie. 

Deskundigen denken dat een allergie ontstaat doordat het moderne leven ons af-
weersysteem te sterk belast. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat uitlaatgassen en 
andere vormen van (lucht)verontreiniging allergische reacties kunnen oproepen. 

Andere wetenschappers denken juist dat we onze immuunsystemen te veel ver-
wennen. Immers eerstgeborenen en kinderen uit kleine gezinnen krijgen vaker een 
allergie dan later geborenen en kinderen uit grote gezinnen. De laatsten komen met 
veel meer infecties in aanraking. Waardoor hun immuunsysteem beter “getraind” 
wordt en ze minder snel een allergie krijgen. Om dezelfde reden blijken kinderen 
die op een boerderij opgroeien veel minder vaak last te krijgen van allergieën. 

Ook onze geïsoleerde huizen zouden goed zijn voor het ontwikkelen van allergie-
en. Denk aan de huisstofmijt. De uitwerpselen van dit beestje kunnen een allergi-
sche reactie oproepen en zo astmatische klachten veroorzaken. 

Wat kan acupunctuur nu aan hooikoorts of andere allergieën doen? Dat vraagt u 
zich natuurlijk af. Welnu, acupunctuur brengt vaak verlichting in acute gevallen 
van hooikoorts of andere allergieën. Echter, ik raad ik u aan om al in een eerdere 
fase met de behandeling te beginnen. Dan bent u de ellende voor. Meestal ontstaan 
de klachten dan niet. Zelf laat ik me ieder voorjaar door een collega tegen hooi-
koorts behandelen. Als ik dat trouw doe, kom ik zonder klachten het voorjaar door. 
Dat slaapt en leeft wel zo prettig!

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

De Twaalfde.

De W van Bea:
Maandag was de deadline voor de column, dinsdag was de kroning. Heb je dan een 
probleem? In het geval van de kroning niet, het verloop van die dag is eenvoudig. 
Willem zweerde met hermelijnbonten mantel bij God almachtig en vanaf toen was 
het eigenlijk vooral zwaaien geblazen. Iedereen zag het hangend voor de tv of keek 
zooi verkopend op een groot scherm mee. Het was overwegend droog, maar waai-
de wel stevig. We kochten nog een cakeje, dronken bier, aten oranje tompoezen, 
sloopten een trein, liepen over het spoor, een beetje vechten met de ME en tongden 
vier verschillende mensen.
Maar er waren ook echt kippenvelmomenten, naast Maxima die ons wederom met 
haar glijdende traan (zelfde oog, zelfde tempo) in haar greep hield, is mij vooral bij-
gebleven hoe wij als Nederland met de armen over elkaars schouders en met geslo-
ten ogen het teruggetrokken koningslied zongen. De W van oprechte ontroering.
Maar mooier was natuurlijk het “Bea, Bea, Bea bedankt”. Zo neem je afscheid van 
een staatshoofd: naam afkorten en scanderen maar! Ik hoopte nog op “Houdoe en 
bedankt”, maar dat was misschien wat afstandelijk geweest. We hebben het wel te-
gen de koningin. “Bea, Bea, Bea bedankt”, kippenvel tot diep diep diep in mijn been-
merg. Ik was zo geraakt dat het bijna pijn deed. 
Ons Bea heeft het goed gedaan, de W van goed gedaan, echt goed gedaan, zeker als 
je kijkt uit wat voor een milieu ze komt. Eén zus is scheel, haar andere zus praat met 
bomen, haar moeder wilde niet over de rode loper en haar vader schoot destijds ei-
genhandig op de Duisters. Een normaal mens had PGB gekregen, haar gaven we de 
troon. Hoewel je haar salaris eigenlijk wel kunt beschouwen als een persoonsge-
bonden budget, stevig rugzakje zullen we maar zeggen. 
Verder was de scheidendt vorstin erg op de achtergrond, het was toch het feestje 
van Willem. De NOS deed zoals altijd zorgvuldig, professioneel en tergend volledig 
verslag “u kijkt nu naar de Dam waar duizenden mensen staan”. 
Zo verlopen dit soort dagen en toch is het spannend, toch is het een groots mo-
ment, de W van historisch. 

Ik wens u een leuke koning toe,
Theo de Egel

Internationale Kinderfeestdag      
Kids Society Erica BSO Jacob Catsstraat
Elk jaar wordt er op alle locaties van 
Kids Society Erica een wereldfeest ge-
vierd. Op de buitenschoolse opvang 
van locatie Jacob Catsstraat was dat 
vorig jaar het midzomerfeest. Dit jaar 
is gekozen voor de Internationale Kin-
derdag. Dit feest komt oorspronkelijk 
uit Turkije. Bij de oprichting van het 
moderne Turkije heeft Atatürk 23 
april uitgeroepen tot de Internationale 
Kinderdag. Kinderen hebben de toe-
komst, vond hij. Dat vinden de peda-
gogische medewerkers van de BSO 
ook: kinderen hebben de toekomst en 
ze hebben ook het nu. Op dinsdag 23 
april werd dan ook de Internationale 
Kinderdag gevierd in Turkse stijl. De 
hal van de bovenbouw was omgeto-
verd tot een Turks theehuis met lage 
tafeltjes, kussens, lampjes en kleedjes. 
De kinderen konden er thee drinken 
uit Turkse theeglaasjes en Turkse hap-
jes proeven. Daarna gingen de voetjes 
van de vloer en de handjes in de lucht 
bij een workshop Turkse dans. De 
dansdocente was verrast: in een mum 
van tijd hadden alle kinderen, zelfs de 
jongste, de dans onder de knie. Aan 

“Kinderen hebben de toekomst en het nu”

het eind van de workshop was er een 
korte presentatie voor de peuters van 

de dagopvang. Natuurlijk was er daar-
na fruit: Turks fruit dit keer.

Koningsspelen op OBS De Mijlpaal
door Oda Breuking , jeugdredactie van OBS De Mijlpaal

Op De Mijlpaal hebben we ook mee-
gedaan aan de Koningsspelen op vrij-
dag 26 april. Iedereen deed mee, zelfs 
de kleuters. We hebben eerst ontbe-
ten met allemaal lekkere dingen van 
de Jumbo, die sponsorde het ontbijt. 
Daarna hebben we naar de tv gekeken, 
we hebben allemaal meegedanst op 
het liedje ‘Bewegen is gezond’ van 
Kinderen voor Kinderen.
Daarna begonnen we met de Konings-
spelen. Omdat het regende hebben we 
veel binnen gedaan.
Er waren leuke spelletjes zoals: spijker 
poepen, knutselen, sjoelbak, schmin-
ken, spelletjes doen, koningskleren ma-
ken, film kijken en nog veel meer. Een 
heleboel ouders kwamen helpen.
’s Middags hebben we een gezamenlijke 
viering gehad met koningsliedjes, ko-
ningsdansjes, toneelstukjes over de ko-
ning. We hebben een super leuke dag 
gehad. Nu hebben we lekker vakantie.

Koningsspelen op de Crijns
De kinderen van onze school hebben zich op deze laatste dag voor de vakantie 
vermaakt met de Koningsspelen. Zowel bovenbouw als onderbouw gingen in cir-
cuitvorm allerlei spelletjes doen. Van oranje was ophangen tot estafetterace, van 
dansen tot oranje ballonnen hoog houden. Iedereen was goed voorbereid met een 
koninklijk ontbijt in de klas. Lekkere boterhammen met pindakaas, jam, smeer-
kaas en veel meer lekker beleg. Na de spelletjes was er nog een knutselactiviteit in 
elke klas, onder het genot van een gezond hapje en een lekker glaasje oranje ranja. 
De kinderen hebben erg genoten van deze activiteit. Alle hulpouders van De 
Crijnsschool verdienden daarom –symbolisch- een lintje voor hun inzet.

De Crijns danst met de koningsspelen

Koningsspelen Brede School Vrouwkesakker

De Nederlandse 
Hartstichting 
bedankt Nuenen
De jaarlijkse collecte voor de Hartstich-
ting is weer voorbij, de collectebussen 
zijn weer voor een jaar opgeruimd. De 
opbrengst van de totale collecte be-
draagt € 10.104,41. Uitgesplitst: Nue-
nen: € 8.619,20; Gerwen: € 948,07 en 
Nederwetten: € 537,14. Een prachtig 
resultaat! De Hartstichting bedankt de 
inwoners van Nuenen heel hartelijk 
hiervoor! Met dit geld kan de Hart-
stichting nog meer bijdragen aan on-
derzoek, preventie en behandeling van 
hartziekten. 

Wilt u meer informatie over de Hart-
stichting? Bel dan het landelijk infor-
matienummer: 0900 - 3000 300 of ga 
naar www.hartstichting.nl. 

Als u het collectantenteam wil ver-
sterken, neem dan contact op met Ria 
van Happen, tel. 040 - 2835570 of Nel-
leke van de Ven, tel. 040 - 2833182.

Met aandacht voor ontspan-
ning, zorg en veiligheid
Open dag
ANBO Nuenen
Op zaterdag 11 mei organiseert de 
ANBO afdeling Nuenen een specia-
le dag voor 50+ers van de gemeente 
Nuenen over het thema “Zorg, Ont-
spanning en Veiligheid”. Dit zal 
plaatsvinden in de “Jo van Dijkhof”, 
adres: Jo van Dijkhof 110, vanaf 
13.00 uur tot 17.00 uur. Ook bewo-
ners van omliggende gemeentes zijn 
welkom.

Over deze onderwerpen zullen di-
verse stands worden opgesteld waar 
informatie aanwezig is over de mo-
gelijkheden die er op deze gebieden 
zijn. Hierbij kunt u denken aan:
Hoe kan ik samen met anderen of al-
leen een hobby beoefenen?  
Hoe kan ik zo lang mogelijk veilig en 
fit in mijn huis blijven wonen?
Welke mogelijkheden zijn er om me 
te verplaatsen (brommobiel, elektri-
sche fiets)?
Welke hulpmiddelen zijn er beschik-
baar en waarvoor?
Hoe behartigt de ANBO de belangen 
van ouderen? 

Er zullen stands aanwezig zijn van o.a. :
•	 Een	leverancier	van	brommobielen
•	 Een	leverancier	van	elektrisch	aan-

gedreven fietsen
•	 LEV-groep/WMO-loket
•	 Archipel
•	 Dorpswerkplaats	(tekenen	en	schil-

deren)
•	 De	wandelvereniging
•	 Zuidzorg
•	 Woonkeur	adviesgroep
•	 ANBO

De toegang is gratis en U wordt ont-
vangen met een kop koffie of thee.



LENEN
HUREN
KOPENZuidZorg Winkel Nuenen 

bestaat 1 jaar
Op donderdag 2 mei, vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei  bent u 

van harte welkom om ons 1-jarig bestaan te vieren. Kom binnen 

voor een gratis presentje en natuurlijk staat de koffi  e klaar!

ZuidZorg Winkel Nuenen,

Parkstraat 3F, 5671 GD

Nuenen, Tel 040-2503846

E-mail: winkel@zuidzorgwinkel.nl

Openingstijden 

Ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur,

Za. 9.00 - 17.00 uur

Kom binnen!

✃

Bij inlevering van deze 
coupon op 2-3-4 mei 
een GRATIS PRESENTJE!

COUPON
SPECIAAL VOOR U!

GRATIS
presentje

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

 

Binnendienst medewerker verzekeringen (m/v) 
Ons kantoor groeit! Daarom is uitbreiding van ons team noodzakelijk en zijn wij op zoek naar 
een binnendienst medewerker verzekeringen. Het betreft bij voorkeur een fulltime functie. 

Functie omschrijving:  

 Telefonisch contact met klanten.  
 Klantadvies geven over verzekeringen. 
 Contacten onderhouden met onze klanten, verzekeraars en andere partijen. 
 De adviseurs ondersteunen in het verwerken van de nieuwe aanvragen en mutaties 
 Zelfstandig offertes maken.  

Vaardigheden: 

 Goede communicatieve vaardigheden. 
 Commercieel vaardig.  
 Klantgerichte houding.  
 Prioriteiten kunnen stellen, makkelijk met ad-hoc situatie kunnen omgaan.  
 Probleem oplossend kunnen werken. 
 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. 
 Goede contactuele eigenschappen en collegiaal.  
 Representatief. 

Opleiding en ervaring: 

 WFT certificaten (basis en schade; leven is een pre). Inclusief PE. 
 MBO, bank- en verzekeringswezen. 
 HAVO diploma.  
 Ervaring met DIAS, Word en Excel. 
 Ervaring met diverse maatschappij-extranetten. 
 Ruime ervaring in de verzekeringsbranche. Kennis van schadeverzekeringen, met 

name op gebied van particuliere verzekeringen. 

Wij bieden: 

 Een veelzijdige functie binnen een enthousiast en gemotiveerd team van medewerkers. 
 Markconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 
Stuur dan je CV en motivatie vandaag nog naar: Beneken & Van den Ban B.V., t.a.v. de heer 
L.J. Beneken, Berg 39, 5671 CA te Nuenen of mail deze naar lukas@bbadviseurs.nl 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE !!
Maten 50 t/m 176 – 10.000 stuks!

Alle kleding tot 70%  korting!
Guess, Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, NoNo, Gymp, 

O&G, Moodstreet, Blablabla, TucTuc, Uncle Bill, Funky XS, 
Flo, Relaunch, Vingino, Blue System,  Eager Beaver, 

Doerak, Name It, Outfitters Nation, Rags, Parajumpers 
en nog veel, veel meer…. 

Ook veel baby dit keer!

WANNEER?
Zondag 12 mei van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
Spaarpot 20E

5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Wandeltocht 25 mei
Bent u aan het trainen voor de 4-daagse 
van Nijmegen, de Kennedymars of vindt 
u het fijn om lekker te wandelen? Op 25 
mei organiseert scouting Panta Rhei een 
uitgezette wandeltocht in de omgeving 
van Nuenen. Deze wandeltocht gaat over 
verharde en onverharde paden, door 
bossen en tussen de weilanden door. Er 
wordt gezorgd voor een goed uitgeschre-
ven route op papier en voor een koffie / 
thee / soeppost (12,5 en 25 km).
De wandeltocht kent 3 verschillende 
afstanden: 5 km, 12,5 km en 25 km. Al-
le afstanden vertrekken vanaf scouting 
Panta Rhei (pastoorsmast 12, bij de 
voetbalvelden van RKSV) vanaf 09.30 
uur. De kosten zijn € 4,=. 

U kunt zich opgeven via 
info@scoutingpantarhei.nl 

 

Nieuws met zaken
Familie Mohseni    
uit Nuenen opent     
Saffraan Restaurant
Half april is een droom werkelijkheid geworden: de familie Mohseni heeft 
een restaurant geopend aan de Tongelresestraat 321 in Eindhoven. Dit is 
niet zonder slag of stoot gegaan maar met heel hard werken en veel doorzet-
tingsvermogen.

Mohammed kwam 10 jaar geleden in Nuenen wonen met zijn ouders en broer-
tje. Ze kwamen uit Afghanistan waar ze een moeilijke tijd achter de rug hadden. 
Na het Pleincollege in Nuenen deed hij twee jaar Havo en is dit jaar begonnen 
met een HBO opleiding. En nu is hij bovendien de trotse eigenaar van het pas 
geopende Saffraan Restaurant met veel hulp van zijn ouders en broertje. 
De afgelopen jaren hebben zij een cateringbedrijf opgezet. Ze zijn in Nuenen be-
gonnen met catering met uiteindelijk zelfs een vestiging in Rotterdam. De af-
stand vormde echter een te groot probleem en men bleef uitkijken naar een ge-
schikt object in de buurt. Trots weten ze nu te melden dat ze een voormalig 
Chinees restaurant aan de Tongelresestraat 321 omgevormd hebben tot een Af-
ghaans restaurant. 
De familie Mohseni nodigt al hun Nuenense vrienden en andere belangstellen-
den van harte uit voor een bezoek aan hun Saffraan Restaurant. Het Afghaanse 
eten is moeilijk te vergelijken met ander eten. Vooral de verschillende soorten 
rijst zijn verrassend lekker. Het eten is niet pittig maar heel speciaal gekruid. Tij-
dens een lopend buffet kunt u het zelf allemaal proeven, maar u kunt er ook “a la 
carte’’ eten of een maaltijd afhalen.

Kijk voor meer informatie op de website: www.saffraanrestaurant.nl. 
Of bel het telefoonummer: 040 - 845 74 70 

Gratis proefles Zumba
Dansschool Salsapati start weer met de zomercursus zumba.  Zumba, de 
rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieen per uur verbrandt! Wil 
je ook eens meedoen en de sfeer proeven tijdens onze lessen? Bel of mail 
even om je aan te melden voor een gratis proefles. 

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen. Maandag 13 mei van 19.30 tot 20.30 uur.

Voor volledig lesrooster met proeflessen voor gevorderden en andere locaties, 
zie www.salsapati.nl. Voor meer info: 040 - 2513090.

Leidsters peuterspeelzalen 
Nuenen VVE gecertificeerd!
De leidsters van peuterspeelzaal 't Kwetternest, peuterspeelzaal Enode en 
peuterspeelzaal 't Dwersliggertje zijn dinsdag 23 april gecertificeerd voor 
VVE Startblokken.

Tongelresestraat 321 
5642NB Eindhoven
www.saffraanrestaurant.nl

info@saffraanrestaurant.nl
Tel: 040-8457470

www.saffraanrestaurant.nl tel:040-8457470

Onbeperkt proeven d.m.v. een open buffet.
Heerlijke Afghaanse en Perzische gerechten.

Afhaal voor het genieten in uw eigen omgeving.
Even tot rust komen met Afghaanse lekkernijen en overheerlijke thee.
Onvergetelijk genieten van exotische desserts zoals Falude bastani.

Wij staan ook klaar voor al uw catering services
voor meer inforamtie kijk op www.saffraancatering.com

AFGHAANS & PERZISCH

Het interieur van het Saffraan Restaurant van de Nuenense familie Mohseni

Na een jaar lang hard studeren en wer-
ken mocht het resultaat er zijn. Alle 6 
de leidsters kregen uit handen van de 
docente van Fontys hun behaalde cer-
tificaat. Samen met pedagogisch me-
dewerkers van Kinderdagverblijf Ko-
rein, pedagogisch medewerkers van 
kinderdagverblijf Kiddies en leidsters 
uit Gerwen, hebben de peuterspeel-
zaalleidsters de VVE cursus Startblok-
ken gevolgd. In de peuterspeelzalen 
kun je het resultaat goed zien. De 
speelzaal is ingericht in verschillende 
speelhoeken, zoals de bouwhoek, de 
creahoek, de huishoek, de leeshoek en 
de themahoek. Voor de peuters zijn 
deze hoeken zo ingericht dat ze uitno-
digen tot hun eigen spel. Dit spel kan 
worden begeleid door de leidster om 
zo te komen tot verdieping van het 
spel. Startblokken gaat uit van de erva-

ring die een peuter al heeft, de leidster 
zorgt voor uitbreiding van die erva-

ring. Er wordt op de 3 peuterspeelza-
len met voor de peuter herkenbare 
thema's gewerkt. Dit thema is door de 
hele peuterspeelzaal zichtbaar. Er 
wordt ook met een woordveld gewerkt 
om de woordenschat van de peuter uit 
te breiden. Maar bovenal staat spelen 
centraal, want spelen is leren. 

Voor meer informatie 
www.speelzalennuenen.nl

Alle leidsters met hun certificaat

Motie over zondagopenstelling 
winkels kansloos
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 25 april haalde een door W70, Lijst van 
Bree en D66 ingediende motie voor een vervroegde winkelopenstelling  op 
zondag het niet.

Het idee achter de motie was om reeds 
vastgestelde koopzondagen voor dit 
jaar naar voren te halen. Per 14 mei is 
de algehele verwachting dat de nieuwe 
winkelsluitingswet door de 1e Kamer 
bekrachtigd zal worden. Iedere ge-
meente is dan vrij in het toestaan van 
koopzondagen. In november 2012 
stemden 17 van de 18 aanwezigen 
voor een motie die de gemeente vroeg 
per 1 januari 2013 koopzondagen zon-
der belemmerende voorwaarden toe 
te staan. Hoe snel kan iets verkeren. 
Zeker in politiek Nuenen. Slechts de 
indieners haalden 7 stemmen voor de 
motie. De rest (12) was nu tegen. Het 

argument dat PvdA, CDA, VVD, Lijst 
Pijs/Verbruggen, de Combinatie en 
Nuenens Belang onder meer gebruik-
te was dat men de uitslag van een en-
quête wilde afwachten en dat men 
maar geduld moet hebben tot de nieu-
we wet een feit was.

Een andere motie over de haalbaar-
heid van alternatieven en voor het op-
heffen van de afsluiting van de Soeter-
beekseweg liep tegen hetzelfde blok 
aan als de vorige motie. De nieuwe co-
alitiepartijen zagen geen heil in deze 
motie, vooral omdat de zaak op dit 
moment onder de rechter is. 

Golfclub   
De Gulbergen 
plant Koningslinde
Op 30 april kleurde Nederland 
Oranje bij de inhuldiging van Koning 
Willem Alexander. Ook Golfclub De 
Gulbergen wil zich niet onbetuigd 
laten en wel op een zeer bijzondere 
wijze!

Het is sinds 1898, het jaar dat konin-
gin Wilhelmina werd ingehuldigd, tra-
ditie om bij de kroning van een 
koning(-in) een Koningslinde te plaat-
sen en die traditie wil Golfclub De 
Gulbergen, graag eer aan doen. Daar-
om zal op vrijdag 3 mei a.s. om 11.00 
uur door de heer P. Vincent, algemeen 
directeur Attero, samen met Golfclub 
voorzitter Kees Koedam, een prachti-
ge Koningslinde geplaatst worden.
Voor de Koningslinde zal een strategi-
sche plaats uitgekozen worden.
Belangstellenden zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd.

Welke sportvereniging is de leukste 
Iedere sportvereniging is uniek, maar wat is nu de leukste sportvereniging 
van de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten? Dat bepalen de inwoners 
nu zelf door een stem uit te brengen op www.leukstesportvereniging.nl 
De verkiezing draait om de waarde-
ring voor de sportverenigingen. Bij 
het uitbrengen van een stem worden 
daarom waarderingscijfers gegeven 
voor sfeer, sportiviteit en respect, be-
trokkenheid vrijwilligers en deskun-
digheid bestuur. Zowel het aantal 
stemmen als de hoogte van de waar-
deringscijfers tellen mee in de eind-
uitslag. 

Stem op jouw favoriete sportvereniging
Er kan gestemd worden op alle sport-
verenigingen en de winnende sportver-
eniging vertegenwoordigt de gemeente 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten in de 

landelijke finaleronde. Daarin maakt 
de Leukste Sportvereniging van de ge-
meente kans op de titel van de Leukste 
Sportvereniging van Nederland. Met 
jouw stem help je niet alleen jouw favo-
riete sportvereniging, maar je maakt 
ook kans op mooie prijzen waaronder 
een jaar lang gratis sporten. Het uit-
brengen van een stem is gratis en dank-
zij de partners van de verkiezing is 
jouw stem ook nog eens € 0,05 waard 
voor Spieren voor Spieren.

Een actie voor Spieren voor Spieren
De verkiezing wordt georganiseerd 
voor Spieren voor Spieren in samen-

werking met Buurtlink, Sport FM, 
Wij Willen Sport en Stip Reizen. Per 
stem waarbij ook toestemming 
wordt gegeven om de emailnieuws-
brieven van partners te ontvangen, 
wordt er door de partners € 0,05 ge-
doneerd aan Spieren voor Spieren. 
Spieren voor Spieren zet zich in sa-
menwerking met vele topsporters in 
om kinderen met een spierziekte te 
helpen. Een belangrijke reden om 
een stem uit te brengen. 

Dat kan nog tot en met 19 mei via de 
website:
www.leukstesportvereniging.nl

Giften voor zuster Bonnie
Zoals de meesten van u wel zullen weten, is de zus van pastoor Groot mis-
sionaris in Indonesië. Zuster Bonny is daar al meer dan 40 jaren werk-
zaam en runt - samen met jonge Indonesische zusters - een ziekenhuisje 
ver in het binnenland van Borneo.
Ieder jaar, zo vlak na Hemelvaarts-
dag, wordt er in Noord-Holland een 
wandeltocht georganiseerd met als 
doel de sponsoring-opbrengsten 
van de deelnemers ten goede te la-
ten komen aan de Nederlandse mis-
sionarissen. Pastoor Freek Groot 
heeft zich vele jaren ingeschreven 
voor de 40-km wandeltocht en heeft 
die ook steeds weten uit te lopen. 
Maar dat kan wel eens te veel wor-
den. Daarom vragen wij u te willen 
meedoen aan het samenbrengen 
van een gift voor zuster Bonnie zon-
der te hoeven meelopen. Mochten 
er onder u toch mensen zijn die 
graag de wandeltocht willen mee-
maken, gelieve dan contact op te ne-
men met pastoor Groot.

Het geld wordt in Indonesië heel erg 
goed besteed en is vaak broodnodig. 
Wij die hier in onze westerse wereld 
bijna alles hebben, wat materiële za-
ken betreft, kunnen misschien dan 
ook wel iets missen voor de nood in 

Indonesië waar zuster Bonnie dage-
lijks mee te maken heeft.
Daarom vragen wij u om uw gift, 
hoe klein ook (want elke euro telt) in 
een enveloppe af te geven voor Ger-
wen op van de pastorie (Heuvel 17), 
en voor Nederwetten bij mevrouw 
Diny de Vries (Soeterbeekseweg 2) 
óf in het aparte offerblok achter in 
de kerk van Nederwetten.

Zaterdag na Hemelvaartsdag is er 
weer een wandeltocht, maar zonder 
mee te doen, hopen we aan zuster 
Bonnie toch een gift te kunnen 
overmaken. Vorig jaar heeft deze 
aktie het prachtige bedrag van ruim 
€ 1.000,= opgeleverd. Het zou fan-
tastisch zijn als we dit jaar weer in 
de buurt van dit bedrag zouden 
kunnen komen. Alle gevers bij voor-
baat heel hartelijke dank.

Remco van den Bogaard is de winnaar van de Mc Gregor Modecheque t.w.v. 

€ 200,-, die op de koopzondag Moda Primavera bij Crooijmans Mannenmo-

de werd verloot. (Op de inzet Ap Duisterhoff die als voorzitter van Winkel-

hart van Nuenen de winnende kassabon uit de Fiat 500 haalde.)
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Door Nannie van den Eijnden

Pierre wordt trainer bij RPC in Eindhoven en neemt eind deze maand 
afscheid van zijn huidige amateurvoetbalcub RKSV. Begin mei speelt hij de 
laatste wedstrijd met de Nuenenaren. “Ik heb maar voor één jaar getekend 
en het zijn er 20 geworden. Wij pasten gewoon bij elkaar”. 

Nuenenaren nader 
belicht...   Pierre van den Eeden, 

hoofdtrainer RKSV

Met plezier blikt Pierre terug op zijn 
tijd bij RKSV. Hij is er in 1993 begon-
nen als trainer van A1 en van het 
tweede. Hij voetbalde toen zelf ook in 
het tweede. De club telde zo’n 900 le-
den en de jeugd speelde nog niet op 
niveau. Daar is hij samen met de an-
dere trainers mee aan de slag gegaan. 
En met succes. Ze werden kampioen 
en bereikten de hoofdklasse. Alle 
jeugd speelt nu op niveau. 

Niet alleen het spel is op topklasseni-
veau. De club is gegroeid naar 1100 le-
den, heeft een mooie accommodatie 
waar andere voetbalclubs goed wor-
den ontvangen, een overzichtelijke 
website en speelt altijd en overal in 
hetzelfde tenue. Dat zorgt voor een 
positieve uitstraling, waardoor de club 
goed bekend staat. “Ik ben met mijn 
kont in de boter gevallen” zegt Pierre 
erover. “RKSV is een fijne club, waar 
het beleid goed is; zeker de laatste 10 
jaar. De trainers zijn gediplomeerd, 
veel wordt prettig geregeld en de on-
kostenvergoeding is goed. Ik hou er-
van om bij een nette club te werken”. 

Aanvallen
Sinds 2010 is Pierre hoofdtrainer. Het 
leuke aan trainen vindt hij, dat je er-
gens mee bezig bent, in een team. Het 
is een wisselwerking. “We waren een 
jaar bezig, toen we kampioen zijn ge-
worden. In zo’n jaar gebeurt er ook 
niets. Er zijn geen blessures, het loopt 
gewoon”. Pierre is het type trainer dat 

van aanvallend spel houdt. Dat is zijn 
strategie. Mooi voetbal met een gede-
gen opbouw en goede combinaties 
met drie spitsen. “Ik ben een aanhan-
ger van Johan Cruijff” en kijk zelf 
graag naar mooi spel van clubs als 
Ajax”. Hij zorgt ervoor dat hij van te-
voren weet hoe de tegenstander speelt 
en laat daar een analyse op los. “In 
Limburg spelen ze heel defensief voet-
bal. Daar word ik helemaal gek van. En 
dan verliezen wij ook nog, omdat we 
veel aanvallen” vertelt Pierre. Hij kan 
zich erover opwinden als er in zijn ei-
gen team geen inzet is. “Het moet voor 
iedereen plezierig blijven; voor mij, 
voor de assistent-trainers en zelfs voor 
de fysiotherapeut”. Wat Pierre verder 
nog typeert, is dat hij van gezelligheid 
houdt - het is niet alleen maar voetbal 
- en dat hij rekening houdt met ande-
ren. “Ik ben vrij flexibel. In overleg kan 
er veel. Als het echt niet kan, dan 
houdt het op”. 

Uitdaging bij RPC
Pierre is bij zijn toekomstige club ooit 
zelf begonnen met voetballen, doordat 
zijn vader er lid van was. Hij is na een 
jaar bij de Woenselse Boy gaan spelen, 
18 seizoenen lang. “Dat was mijn club”. 
Een aantal weken geleden is hij bij RPC 
naar een wedstrijd gaan kijken. “Ik 
kom daar jongens tegen waar ik vroe-
ger mee heb gespeeld. Het is een jong 
elftal, vergelijkbaar met Nuenen, al-
leen heel wat kleiner. Ze willen groeien 
naar het niveau en de uitstraling van 

Nuenen; daar kijken ze tegenop. Het 
wordt mijn taak het team naar een ho-
ger niveau te tillen, één of twee klas-
sen, en de spelers beter te maken”. 

Het zal Pierre tegenvallen om afscheid 
te nemen. “Eind mei is het gedaan 
voor mij. Ik zal RKSV missen. Het is er 
allemaal goed geregeld, het niveau is 
behoorlijk en ik heb een goede band 
met de jongens. Ik heb ze lang ge-
traind. Ik ga zeker teruguit in niveau 
en accommodatie”. Pierre is dankbaar. 
“Je moet het maar treffen. Ik ben blij 
dat ze mij als hoofdtrainer wilden. Ik 
heb er gewerkt zoals ik dacht dat ik het 
moest doen”. Wie Pierre gaat opvolgen 
is al bekend; een trainer die ooit bij 
PSV heeft gespeeld. “Het is goed dat er 
een nieuwe trainer komt van buiten, 
want anders is het te eigen. Ik kan er 
niet meer uit krijgen. Ik ben benieuwd; 
ze kunnen nog wel een stapje maken”.

Pierre van den Eeden.

Wat kost het ontslag van onze 
wethouders?
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 25 april j.l. circuleerden allerlei bedragen 
over de ontslagvergoedingen en wachtgeldregeling met betrekking tot het 
ontslag van onze wethouders en het aanstellen van 4 nieuwe.

In deze ingewikkelde materie wil ik pro-
beren de lezer enige duidelijkheid te ver-
schaffen over de regelingen. Let wel dat 
de hier genoemde bedragen maximum 
bedragen zijn en dat de situatie al weer 
heel anders komt te liggen als een wet-
houder in een wachtgeldregeling inko-
men gaat verkrijgen uit arbeid. Dat inko-
men verkleint dan het bedrag aan 
wachtgeld. Daarnaast geldt ook voor 
wethouders in de wachtgeldregeling een 
sollicitatieplicht.
Als een wethouder tussen  3 maanden en 
minder dan 2 jaar in dienst is geweest 
heeft hij recht op 2 jaar wachtgeld waar 
voor het eerste jaar 80% en voor het 
tweede jaar 70% van zijn verdiende sala-
ris wordt uitbetaald.
Bij meer dan 2 jaar diensverband geldt 
een wachtgeldregeling van 3 jaar en twee 
maanden met 80% voor het eerste jaar en 
70% voor de rest.
Daarnaast eindigt de wachtgeldregeling 
als de persoon de 65 jarige leeftijd bereikt.
Hij ontvangt dan pensioen waarvoor tij-
dens zijn dienstverband een voorziening 
is opgebouwd. Ook is in de begroting van 
ieder jaar een bedrag opgenomen dat be-
stemd is voor wachtgeldregelingen voor 
aftredende of weggestuurde wethouders.

De bedragen
* Omdat aftredende wethouder  1 (36 uur 
per week) in augustus 2015, 65 jaar wordt 
kost zijn uitkering na ontslag in 2014  € 
84.606,- (een jaar van 80% en ± 5 maan-
den van 70%) 
Als hij in dienst gebleven zou zijn zou 
zijn salaris tot de volgende verkiezingen 
€ 71.038,- hebben bedragen.
* Een andere wethouder 2  (28.8 per 
week)  wordt in november 2015, 65 jaar 
en ontvangt aan uitkering na ontslag in 
2014  € 78.536,- (een jaar van 80% en ± 8 
maanden van 70%) 
Als hij in dienst gebleven zou zijn zou 
zijn salaris tot de volgende verkiezingen
€ 56.826,- hebben bedragen.
* Een andere aftredende wethouder 3  (18 
uur per week) heeft recht op een ontslaguit-
kering van 3 jaar en 2 maanden en ontvangt 
na ontslag in 2014  € 89.774,- (een jaar van 
80% en 2 jaar en 2 maanden van 70%).
Als hij in dienst gebleven zou zijn zou het 
salaris tot de volgende verkiezingen 
€ 35.519,- hebben bedragen.
* De vierde wethouder 4 ontvangt geen 
ontslagvergoeding in 2014 omdat hij 65 
jaar is. Hij krijgt wel de pensioenuitke-
ring als voormalig wethouder waarvoor 
een voorziening is opgebouwd. Als hij 
zijn dienstverband zou hebben afge-
maakt zou hij € 49.819,- hebben ontvan-
gen tot aan de volgende verkiezingen.
Omdat er twee ontslagen wethouders in 
2015 met pensioen gaan, moeten die om-
dat ze vanaf nu ontslagen zijn, langer uit-
betaald worden dan wanneer ze in 2014 
normaal uit dienst gegaan zouden zijn. 

Voor die twee samen kost dat de gemeen-
te € 89.514,-

Kosten nieuwe wethouders
De oude wethouders (4) vervulden sa-
men 3 formatieplaatsen. De nieuwe (4) 
samen 2.7.
Deze kosten op jaarbasis voor de nieuwe 
wethouders zijn 233.000,-- en dat is € 
25.000,- minder dan bij de oude.
De wachtgeldregeling voor de nieuwe 
wethouders die in 2014 ontslagen zullen 
worden duurt maximaal 2 jaar. 
* Een wethouder A heeft geen recht op 
wachtgeldregeling omdat die nu 65 jaar 
of ouder is. 
* Een andere wethouder B wordt 65 op 1 
mei 2014 en heeft dus maar voor een zeer 
beperkte duur recht op een uitkering. 
* De andere twee, C en D, hebben recht 
op  € 197.630,- samen, als ze geen werk 
vinden in die twee jaar na hun ontslag in 
mei 2014.  Ze kunnen ook nog afstand 
doen van hun wachtgeldregeling maar 
daarvan is nog niets bekend. 
Verder geldt voor een wethouder dat hij 
nu in een uitkeringssituatie loopt en dat 
daarom op de toekomstige ontslaguitke-
ring wordt gekort. Dat houdt in dat voor 
die wethouder de kosten voor de ontslag-
uitkering met € 950,- per maand wordt 
verlaagd. Dat levert weer een voordeel op 
voor de gemeente van € 12.000,-

Hieronder nog eens de plussen en 
minnen bij elkaar:
Als de oude wethouders hun periode 
hadden uitgediend kostte dat aan salaris 
€ 213.202,-
Kosten wachtgeldregeling oude wethou-
ders €342.430,-
Kosten ontslagvergoeding nieuwe wet-
houders €197.630,-
De totale kosten voor de wethouderswis-
seling €540.060,-
Hierbij dient dan wel aangetekend te 
worden dat € 213.302,- aan salaris nu niet 
meer uitbetaald hoeft te worden. Dit be-
drag kan dus van de totale kosten van de 
wethouderswisseling afgetrokken wor-
den. Daarnaast is er een voordeeltje dat 
een wethouder goedkoper in de ontslag-
uitkering komt en dat de nieuwe ploeg 
iets minder uren besteed aan hun taak. 
Dat levert samen € 36.000,- op.

Portefeuilleverdeling college Nuenen
Het nieuwe college van Nuenen heeft afgelopen vrijdag de volgende porte-
feuilleverdeling afgesproken:
Burgemeester M.J. Houben MBA 
•	 algehele	coördinatie
•	 SRE	 –regioraad	 +	 adviescommissie	

Gulbergen / intergemeentelijke samen-
werking

•		 externe	contacten	en	die	met	ande-
re gemeenten en overheden

•			openbare	orde	en	veiligheid
•			handhaving
•			juridische	zaken
•		 personeel	en	organisatie
•			integriteit
•			voorlichting	en	communicatie	
•		 burgerparticipatie,	 klachten	 en	 be-

zwaren
•			wijk-	en	buurtbeleid
•			coördinatie	Sintibeleid
•			toerisme,	recreatie	

Wethouder J.A. Dierckx
•			financiën	en	belastingen	
•			bedrijfsvoering
•	 duurzame	 inkoop	 en	 aanbeste-

dingsbeleid
•		 (digitale)	dienstverlening	
•		 economische	zaken	
•		 grondbeleid	en	grondexploitatie
•		 openbare	werken
•		 gemeentelijke	eigendommen	en	ge-

meentelijke huisvesting  

Wethouder J.M. Ebberink
•	 Wet	Maatschappelijke	 Ondersteu-

ning (WMO) incl. transitie AWBZ
•			welzijn	(incl.	subsidiebeleid)
•		 jeugdbeleid
•	 gezondheidsbeleid	 (incl.	 alcohol-	

en drugsbeleid)
•			sociale	zaken
•			accommodatiebeleid	

Wethouder M.A.P. Moviat-Schip-
pers
•			onderwijs
•			onderwijshuisvesting
•		 kunst	en	cultuur	
•			sport	

Wethouder A.M. Wijnands (1e loco-
burgemeester) 
•	 projecten	 woningbouw	 Ruimteba-

lans 
•			ruimtelijke	ordening	
•			volkshuisvesting	
•			bouw-	en	woningtoezicht	
•			monumenten	
•		Noordoostcorridor,	Rijk	van	Dom-

mel en Aa 
•			milieu	en	duurzaamheid	
•			verkeer	en	vervoer

Martien Jansen: bedankt!
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week W70.

De fractie, het bestuur en de leden van W70 hebben het tijdens de gemeen-
teraadsvergadering van donderdag 25 april jongstleden niet zo maar laten 
gebeuren, dat W70-wethouder Martien Jansen zonder ook maar enige 
opgaaf van reden (hoewel er door diverse partijen tot drie maal om redenen 
werd 'gesmeekt', een antwoord kwam er simpelweg niet!) op staande voet 
– en zonder zelfs maar de toevoeging 'eervol' – werd ontslagen. De fractie 
van W70 heeft het zonder reden wegsturen van Martien Jansen tijdens de 
afgelopen gemeenteraadsvergadering dan ook 'schandelijk' genoemd.

Martien bedankt!

Ruim zeventig(!) leden en sympathi-
santen van W70 hebben op waardige 
wijze afscheid genomen van 'hun' wet-
houder. Overigens diende de geboren 
en getogen Nuenenaar niet alleen de 
belangen van W70-leden en -stem-
mers, Martien Jansen was er voor álle 
inwoners van Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en het Eeneind. En dat niet 
alleen sinds de laatste gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2010... nee, 
Martien	 heeft	 zich	 –	 als	 gemeente-
raadslid	en	wethouder	–	maar	liefst	25	
jaar(!) met hart en ziel ingezet voor het 
algemeen belang van Nuenen c.a..
W70	–	en	met	haar	vele,	vele	duizen-
den andere inwoners van Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en het Eeneind 
–	heeft	Martien	 Jansen	 leren	kennen	
als een oprecht, integer en bovenal 
kundig man. Een politicus die geen 
uren telde, maar iedere dag opnieuw 
met veel plezier en enthousiasme de 

belangen van onze inwoners diende.
Hoewel er door de nieuwe coalitiepar-
tijen geen enkele reden voor het ont-
slag op staande voet werd gegeven, 
heeft Martien Jansen gelukkig zelf wel 
nog iets kunnen zeggen. In zijn in-
drukwekkende afscheidsspeech riep 
hij de Nuenense gemeenteraad op de 
komende jaren eensgezind te blijven 
strijden voor een zelfstandig Nuenen 
c.a.. Tegelijkertijd bedankte hij ook de 
diverse colleges, gemeenteraden en 
ambtenaren met wie hij in de afgelo-
pen decennia heeft mogen werken.

Martien, je hebt de politieke arena 
met	opgeheven	hoofd	–	en	onder	luid	
applaus	van	velen	–	verlaten.	Jou	valt	
niets te verwijten! Gelukkig blijft jouw 
kennis en kunde behouden voor W70 
en daarmee voor álle inwoners van 
onze prachtige gemeente. Fractie, be-
stuur en leden van W70.

Heropening gilde-
terrein St. Anna 
Nederwetten
Zaterdag 4 mei zal om 14.00 uur 
Pastor Freek Groot het vernieuwde 
gildeterrein openen aan de Paaihur-
ken in Nederwetten.

Het terrein zal gezegend worden en er 
zal een onderlinge schietwedstrijd ge-
houden worden. Tevens is er is ook de 
mogelijkheid om op de nieuwe Jeu de 
Boule baan een balletje te gooien. Het 
terrein en de voorzieningen zijn aange-
past aan de laatste milieueisen en het 
Nederwettense gilde wil graag aan ieder-
een laten zien dat het weer bij de tijd is.

Omgaan met AED
Begin dit jaar besloot het bestuur van 
het Heilig Kruisgilde om een AED aan 
te kopen. Het terrein van het Heilig 
Kruisgilde ligt nu eenmaal niet in het 
centrum van Gerwen en het hele jaar 
wordt de accommodatie door velen be-
zocht. Het gilde vond het dan ook ver-
antwoord om het AED apparaat aan te 
schaffen.

Op zaterdag 27 april hebben zeven gil-
debroeders en één gildezuster de cursus 
reanimatie en omgaan met de AED met 
goed resultaat gevolgd Een drietal leden 
had de cursus al eerder gevolgd. Op dit 
moment zijn er dus elf leden die in tijd 
van nood kunnen helpen. 

Wilt U meer weten over het gildegebeu-
ren of heeft u interesse? Neem gerust 
eens contact op met iemand van het gil-
de, zij kunnen u informatie geven. Meer 
info: www.heiligkruisgilde.nl.

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.
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Ds. Dieuwertje Kaper (70), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dieuwertje was tussen 1976 en 1981 
vrijwilliger t.b.v. de jeugd in Eindho-
ven. Zij was actief voor de padvinde-
rij, een zondagsschool en als zwemle-
raar. Vanaf 1997 is zij actief bij de 
Heemkunde Kring Pladella Villa in 
Bladel. Sinds 1997 is zij lid van het 
Kempisch Senioren Orkest in Hapert 
en sinds 2008 zingt zij in het Gregori-
aans Koor St. Andries.
Van 1998 tot 2003 was zij zeer inten-
sief betrokken bij het project Schoen-
maatjes van Edukans. Vanaf 2006 zet 
zij zich in voor het project Stichting 
Majak (Lichtbaken) in Majakskoje 
Orenburg/Rusland. Deze stichting 
zamelt geld in voor de bouw van een 
huis voor geestelijk gehandicapte 
jongvolwassenen. Jaarlijks bezoekt 
Dieuwertje dit project op eigen initia-
tief.
Ds. Dieuwertje Kaper, nu met emeri-
taat, was van 1978 tot 1993 predi-
kant/dominee van de Hervormde 
Gemeente te Holwerd en van 1993 
tot 2008 van de Hervormde Gemeen-
te te Bladel, Netersel en Reusel.

Henk Janssen (63), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
Henk Janssen uit Eeneind was van 
1962 tot 1986 actief lid van het Show-
korps O&V Nuenen, bestuurslid en 
penningmeester. Tussen1988 en 2012 
was hij als vrijwilliger werkzaam bij 
de Stichting Gemeenschapshuis Eno-
de. Henk heeft daar onder andere bij-
gedragen aan de bouw van het Enode 
gebouw en was hij beheerder. Vanaf 
2010 kwam daar de zorg voor de 
schoonmaak van het gebouw bij. 
Sinds 1984 is hij trainer bij voetbal-
vereniging EMK, is hij lid van de jubi-
leumcommissie en van de klusploeg, 
begeleidt hij de meerdaagse jeugd-
kampen, bezorgt hij het clubblad en 
verricht hij allerlei hand- en span-
diensten. In de Andries-Clemenspa-
rochie is hij collectant en tot 1994 was 
hij koster.

Henk van Rooij (52), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 
Henk is al 43 jaar lid van Brassband De 
Vooruitgang, van 1988 tot 2002 actief 
in het bestuur en al vele jaren tam-
bour-maître. Vanaf 1984 is hij vrijwil-
liger bij het Sint Annagilde Nuenen-
dorp. Daar heeft hij diverse 
verbouwingen begeleid en is hij regel-
matig ingevallen als tamboer. In 2003 
heeft hij het zandstenen St. Annabeeld 
van de Clemenskerk mede opgeknapt 
en teruggeplaatst. Van 1998 tot 2012 
was hij actief bij de Stichting Oranje-
comité Nuenen. Hij trad op als spreek-
buis voor alle Nuenense muziekver-
enigingen en organiseerde de jaarlijkse 
Bezinningsviering in de kerk. Sinds 
2003 is Henk bestuurslid van de 
Rooms Katholieke Parochiële Eenheid 
Heilig Kruis. Hij beheert daar de por-
tefeuille onroerend goed en is intensief 
betrokken geweest bij de verbouwing 
van de pastorie tot een parochieel cen-
trum.
De heer Henk van Rooij is zelfstandig 
ondernemer en eigenaar van Bouwsup-
port.

Mieke Bartholomeus-Wijsen (68), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 
Mieke Bartholomeus-Wijsen is vanaf 
1985 tot nu lid van het parochiebestuur, 
thans de pastoraatsgroep van de Pasto-
rale Eenheid RK Parochie Nuenen en 
rechtsvoorganger. Daarnaast geeft zij 
leiding aan het parochiesecretariaat en 
daarmee aan meer dan 70 vrijwilligers. 
Ook is zij werkveldvoorzitter parochie-
opbouw en al bijna 20 jaar de organisa-
tor achter ‘Van week tot week’ en ver-
richt zij diverse hand- en spandiensten. 
Van 2003 tot 2011 was zij verkoper bij 
de Wereldwinkel Nuenen en sinds 1972 
collecteert zij voor de Nierstichting. 
Daarnaast was zij onder andere oprich-
ter van de ouderraad en verrichtte ze 
diverse school gerelateerde werkzaam-
heden naast haar werk als lerares basis-
onderwijs aan de Aloysiusschool en De 
Wentelwiek in Nuenen.

Noud Verhagen (72), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
Noud Verhagen was tussen 1975 en 
1987, secretaris van en vrijwilliger bij 
Jong Nederland Gerwen. Hij heeft 
zich ingezet als begeleider en organi-
sator jeugdkampen in het binnen- en 
buitenland. Daarnaast heeft hij diver-
se hand– en spandiensten verricht bij 
de verhuizing van het oude gebouw, 
waarin voorheen de huishoudschool 
van Nuenen was gevestigd naar de 
Huikert in Gerwen.
In 1987 was hij Prins Noud 2e bij De 
Narre-Kappen in Gerwen. Sindsdien 
heeft hij zich ingezet als oud-Prins tij-
dens de jaarlijkse zwamavond en hij 
was vrijwilliger bij de Boerenmarkten 
en advertentieophaler. Sinds 2000 is 
hij kapitein van het Heilig Kruisgilde 
in Gerwen en zorgt hij voor het onder-
houd van het gildehuis en het buiten-
terrein. 
Noud was ook vele jaren Sinterklaas 
bij diverse verenigingen en coördina-
tor van de Stichting Jantje Beton. Ook 
was hij secretaris van de Dorpsraad 
van Gerwen en lid van de Straatna-
mencommissie. De heer Noud Verha-
gen werkte bij PTT Post.

Paul Croonenberg (82), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Paul Croonenberg ontplooit veel acti-
viteiten in het ontwikkelingswerk. 
Van 1996 tot 2012 is hij lid van de 
werkgroep Derde Wereld in samen-
werking met Samen Verder en vanaf 
1996 voorzitter van de Stichting MOV 
(Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
Woensel-Oost. Hij onderhoudt inten-
sief de contacten met de partners in 
Kenia. Hij zet zich in voor het meisjes-
project in Merti dat voor honderden 
meisjes van het Noord-Keniase Bo-
ranavolk gezorgd heeft voor middel-
baar onderwijs en dus voor een betere 
toekomst. Paul Croonenberg is al even 
met pensioen. Hij heeft gewerkt bij 
Philips Nederland en was als zelfstan-
dige actief als CAO & arbeidsvoor-
waarden consultant.

Hans Schoenmakers (50), 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Hans Schoenmakers is van 1984 tot 
2004 oprichter, bestuurslid en tot 2000 
penningmeester van de Buurtvereni-
ging De Havertuin te Gerwen. Vanaf 
1997 is hij lid, bestuurslid en voorzitter 
van carnavalsvereniging De Narre-
Kappen. Hij is lid geweest van de Prins-
keuze-commissie. Nu is hij lid van de 
Brunchcommissie, de Facilitaire com-
missie en de Raad van 11. Sinds 2006 is 
hij lid van de steunfractie van De Com-
binatie. En sinds 2009 is hij bestuurslid 
en contactpersoon voor de jeugdafde-
ling van voetbalvereniging RKGSV. 
Vanaf 2008 is hij voorzitter van de on-
dernemingsraad van het bedrijf Opsta-
lan, waar hij ook werkzaam is.

Hans Schoenmakers was tijdens de 
lintjesregen op vakantie. Hij ontving de 
versierselen maandagmiddag 29 april.

Zeven gedecoreerden
in Nuenen c.a. bij gelegenheid 

van Koninginnedag 2013

Koningslinde
Samen met de decorandi, Paul Croonenberg, Henk van Rooij, Henk Janssen, Dieu-
wertje Kaper, Mieke Bartholomeus-Wijsen en Noud Verhagen plantte burgemees-
ter Maarten Houben een koningsboom in Park Houtrijk. De zevende Nuenense 
decorandus, Hans Schoenmakers is tijdens deze gebeurtenis helaas op vakantie.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Het heeft 
Hare Majesteit behaagd 
Elwien Bibbe 

Als het aan Pero gelegen had, dan waren we natuurlijk allemaal op de fiets gegaan 
of op zijn ergst met een elektrische auto. Maar nu zitten het Oranje Comité, de 
burgemeester en drie van de vier nieuwe wethouders in een grote bus....  En reed ik 
samen met het LON, de NK en de fotograaf van het ED achter die bus aan. Op weg 
naar de Nuenense gedecoreerden. Deze lintjesregen nieuwe stijl, had een verras-
sing moeten zijn. Maar dankzij het Geldropse Middenstandsbelangen, en een aler-
te ED verslaggever en Omroep Brabant kwam van een verrassing niet zoveel meer 
terecht. Of het moest die grote met ballonnen versierde bus zijn, die behoedzaam 
door de smalle Nuenense straten manoeuvreerde. Voor de nieuwe wethouders, 
Marijke Moviat, Johan Ebberink en Annegien Wijnands was het een kort nachtje. 
Ze zijn immers op diezelfde dag, even na middernacht nog beëdigd.

Normaal zou Noud Verhagen zo vroeg in 
de ochtend nog in zijn pyjama zitten, 
maar vandaag zat hij, met zijn Mia aan 
zijn zijde, dus al netjes in het pak te mid-
den van een grote schare familie en be-
kenden. Noud is altijd postbode geweest 
en wist daardoor altijd wel wat er aan de 
hand was in het Gerwense. En ook al wist 
hij nu dat hij een lintje kreeg, hij is er niet 

minder blij om. Van zijn dochter mocht 
hij niet in Middenstandsbelangen kijken, 
maar ja, het is toch gelekt. Maar zo ging 
het niet bij decorandus Paul Croonen-
berg. Voor hem was de komst van de bur-
gemeester een totale verrassing. Zijn 
vrouw heeft hem perfect weten af te 
schermen van de media. Met Henk van 
Rooij ging het weer anders. Hij is lang in 

de veronderstelling geweest dat hij naar 
de pastorie zou gaan voor het lintje van 
Mieke Bartholomeus. Dat had in Mid-
denstandsbelangen gestaan, hadden an-
deren hem verteld, maar niet dat zijn ei-
gen naam daar ook bij stond. Dat 
ontdekte hij pas later. Voor Henk Janssen 
reed de bus helemaal naar de Pastoor-
smast, waar hij ieder jaar scheidsrechter 
is tijdens het voetbaltoernooi van het Lo-
renz, maar waar hij dit jaar opeens een 
coördinerende rol kreeg toebedeeld. 
Maar verrassen kon Houben hem niet 
meer. Want bij hem stond een paar dagen 
eerder Omroep Brabant al op de stoep. 
En nu staat hij op YouTube. De laatste de-
corandus van die dag, Dieuwertje Kaper 
kwam er ook pas diezelfde morgen ach-
ter, in het zwembad, nee, de berichtge-
ving in de kranten was haar ontgaan. 
Maar haar zwemmaatjes dus niet. 

Hans Schoenmakers uit Gerwen, de ze-
vende decorandus, ontving op maandag 
29 april zijn lintje. En bij hem zat het huis 
dus ook helemaal vol. En ja, hij wist het. 
Er is keurig netjes opgebeld naar zijn va-
kantieadres in Turkije. Want het heeft 
Hare Majesteit nog een maal behaagd….



  

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 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist

en kans op inbraak 
wordt met 

95% gereduceerd!
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18

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

Eindelijk, 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

Wat is er nu leuker om ‘’ons moeder’’ 
te verrassen met knabbelvisjes, 

voetmassage en een toepasselijk ge-
schenk. Bij ons kan dat het hele jaar!

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

Bij Garra Rufa Nuenen
Is het altijd Moederdag! 

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

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.

KRINGLoop EINDHovEN 
Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOk AARdbEiEn

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Kuipplan
ten

Perkpla
nten

Stekperk
planten

Geranium
s

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website: www.andrevanrooij.nl

Easypot hangpot 27 cm.
met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,- per stuk, 2 voor € 18,50

    Nu  • Tomatenplanten (geënt)
 • Komkommerplanten (geënt)
 • Diverse groenteplanten

MeiMaaND aaNbieDiNg
Geraniums (hang en staand) € 0,90 per stuk

Snijbloemen & Boeketten
In de maand mei: 

ma. t/m vr. geopend tot 20.00 uur

Alles van eigen kwekerij

Zondag
5 mei
GEopEND!

Een groot assortiment van

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Restaurant

Authentieke Mexicaanse keuken
www.elpApi.nl

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

Belastingaangifte nog niet verstuurd?
Gescheiden of een eigen zaak?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Glazenwasserij
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

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

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

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

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

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

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

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

M E G A - v L o o I E N -
MARKt  5 MEI. 220 
kramen bomvol !!! Tennishal 
Eindhoven Noord, Vijfkamp-
laan 10 Eindhoven. 9-16 
uur. € 2 p.p. 06-20299824.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING
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Schrijvers uit de kast

Nuenense schrijvers in de 
bibliotheek in Nuenen
Op dinsdagavond 14 mei presenteren verschillende schrijvers zich in een schrij-
versmarkt in de bibliotheek in Nuenen. Deze schrijvers komen uit Nuenen of 
schrijven over Nuenen. De aanwezige schrijvers zijn: Liane Bredée, Louis Bres-
sers, Klaas de Graaf, Yvonne Henderson & Tonny van den Boomen, Gerard de 
Laat,  John Parmentier (namens de heemkundekring), Jos Thielemans, Willem 
van Ravestijn, Anja Vereijken en Els Ruiters.
Deze laatste verzorgt tevens de inleiding. Daarna vertellen alle schrijvers in het 
kort iets over hun werk. Vervolgens gaan de schrijvers de bibliotheek in om, tus-
sen de kasten, voor te lezen uit en te vertellen over hun werk.
De bibliotheek wil met de schrijversmarkt graag bezoekers en schrijvers inspire-
ren. En de schrijvers willen graag in de inspirerende omgeving van de bibliotheek 
hun werk onder de aandacht brengen.
 
Schrijversmarkt. Van 20.00 uur tot 22.00 uur in de bibliotheek Dommeldal Nue-
nen aan het Vincent van Goghplein. Toegang vrij.

Wat de PvdA van waarde vindt
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de PvdA.

Op zaterdag 27 april 2013 is op het PvdA-congres in Leeuwarden hartstochtelijk ge-
discussieerd over sociaal-democratische waarden in een tijd waarin de economische 
en financiële crisis de maatschappelijke verhoudingen heeft verscherpt. Bij dit Van 
Waarde project van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van 
de PvdA)  is uitgegaan van de zorgen die bij mensen spelen. Hiervoor zijn veel mensen 
geïnterviewd. Het merendeel van de waarden is direct toepasbaar op de lokale poli-
tiek. Dus niet een vaag verhaal en een ver-van-mijn-bedshow, maar belangrijk voor de 
mensen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Wat Van Waarde is? Van waarde is dat we zorgen met elkaar voor elkaar: samenred-
zaamheid. Van waarde is onze kracht als gemeenschap. Van waarde is de mogelijkheid 
om samen invloed uit te oefenen op de maatschappelijke ontwikkelingen waar we ons 
zorgen om maken. Van waarde is dat we beseffen dat niet alles van waarde in geld is 
uit te drukken. Van waarde is het besef dat solidariteit wederkerigheid vereist, een be-
sef van rechten en plichten. Van waarde is een goed collectief vangnet bij een sterke 
gemeenschap. Van waarde is een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan 
doen. Van waarde is een overheid die duidelijk is over haar verantwoordelijkheden en 
bestaanszekerheid garandeert. Van waarde is een bescherming van werkenden tegen 
uitbuiting. Van waarde is en blijft het ideaal van gelijke kansen op ontplooiing. Met 
deze opsomming zijn wij bij lange na niet volledig.

De PvdA Nuenen onderschrijft deze waarden. Het zijn deze waarden waaruit wij in-
spiratie putten en van waaruit de PvdA concreet politiek wil bedrijven in Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en het Eeneind. Op het gebied van wonen, werken, onderwijs, 
cultuur, sport, zorg, natuur en landschap. Met andere woorden gericht op het welzijn 
van al onze inwoners, van jong tot oud.

Is uw belangstelling gewekt: zowel onze fractievergaderingen als onze ledenvergade-
ringen zijn openbaar. U bent daar altijd van harte welkom. 

Fractie en bestuur PvdA Nuenen. 
Voor nadere informatie:
ernstvanderleij@gmx.net (fractievoorzitter)  
a.schouten-saarloos@onsnet.nu (raadslid) 
marianne.cooijmans@onsnet.nu (raadslid) 
a.de.jong05@onsnet.nu (secretariaat PvdA Nuenen) 
Voor vragen en klachten: nuenen@pvda-ombudsteam.nl 

Wandelen in de vroege ochtend met het IVN Nuenen

Vroege vogels op Hemelvaartsdag
Op donderdag 9 mei kunt u met natuurgidsen van het IVN Nuenen in de 
vroege ochtend van Hemelvaartsdag gaan dauwtrappen. Een mooie gelegen-
heid om de omgeving van uw dorp eens op een heel andere manier te beleven.

De eerste vogels zijn wakker en fluiten hun lied. De schemer trekt op en langzaam 
wordt het licht. Auto’s hoor je nauwelijks op dit tijdstip en omdat het eigenlijk ‘zon-
dag’ is, zie je zelfs de krantenbezorgers niet. Je waant je bijna alleen in je eigen dorp. 
De uitgezette wandeling is zo’n 12 kilometer en voert langs diverse soorten gebie-
den, waarbij laarzen niet nodig zijn. Stevig schoeisel is wel een aanrader! Wie zin 
heeft om de ontwakende natuur eens op haar mooist te zien, is van harte welkom. 
Verzamelen en vertrek om 5.00 uur ’s ochtends bij Het Klooster, Park 1, Nuenen.
Een verrekijker kan vergrotend werken. Een ochtendhumeur mag u thuislaten!
Om ongeveer 9.00 uur zijn we terug. Voor meer informatie: 040 2844414.

Schapen

Op zaterdag 11 mei wordt er op Lobroec tussen 9.00 en 12.00 een demonstratie 
schapen drijven gegeven. De kudde Drentse heideschapen wordt dan ook gescho-
ren. Als het weer dat toelaat.

Citaat van de Week

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

‘Als mensen de dingen niet kunnen veranderen, 
veranderen ze de woorden.’

Jean Jaurès
politicus, journalist (1859-1914)

Vernietigende reacties van oppositie op coalitieplannen
Door Gerrit van Ginkel

Woedend waren de oppositiepartijen W70, D66 en Lijst van Bree op de presentatie van het nieuwe verkorte coali-
tieakkoord dat Nuenen bestuurbaar moet houden tot de volgende verkiezingen in maart 2014.

Opnieuw werd de toon gezet voor de 
komende periode: van de 5 coalitie-
partijen spraken zich vier uit tijdens de 
gesprekken met de formateur dat zijn 
niet wensten samen te werken met 
W70. Alle ingrediënten zijn weer aan-
wezig om regelmatig partijen in de 
gordijnen te jagen.  Mede-informateur 
Ernst van der Ley, van de nieuwe coali-
tie was de enige woordvoerder namens 
hen en zei eigenlijk de hele raadsverga-
dering niet veel anders dan dat het 
draagvlak van de oude coalitie afbrok-
kelde. Hij was wel teleurgesteld dat 
zijn partij de PvdA bij de vorige sa-
menstelling van de coalitie, 3 jaar gele-
den, niet mee kon doen. De genoemde 
bedragen die in de raad circuleerden 
over de kosten van het naar huis sturen 
van de wethouders zouden veel lager 
uitvallen als de afgetreden wethouders 
snel een baan vonden, was de opmer-
king van van der Ley die hard insloeg 
bij de W70, D66 en Lijst van Bree. Hun 
reacties op de nieuwe coalitieplannen 
waren een tirade over het gemis aan vi-
sie, het afmaken van akkoorden die al 
in de steigers staan zoals de afspraken 
die gemaakt zijn met de Mijlpaal. Ook 
het verder minderen op de personele 
bezetting van de ambtelijke staf kon 
geen begrip opbrengen naast het ter 
hand nemen van het subsidiebeleid 
met alleen nog subsidies voor de jeugd. 
Ook de vrijblijvendheid bij het accom-
modatiebeleid ontmoette veel onbe-
grip omdat er geen termijn vermeld is 
in het akkoord. De privatisering van 

Het Klooster is geen haalbare kaart 
omdat er een huurcontract onder ligt 
van 5 jaar. De vraag waarom het vorige 

Jansen en Pero hard in hun 
afscheidstoespraak
Zowel oud-wethouder Martien Jansen als collega Henk Pero keken vol 
afschuw terug op de afzetprocedure waaraan zij zich hadden moeten onder-
werpen. Martin Jansen vergeleek zijn afscheid met de Franse uitdrukking: 
‘Partir c’est mourir un peu’ (afscheid nemen is een beetje sterven). 

Het gevolgde proces was koud en ge-
voelloos. Pas op 18 april hoorden we 
iets van de formateur. Op 19 april 
hoorden we dat het hele college zou 
worden vervangen. Ik word op staande 
voet ontslagen na 25 jaar in de politiek. 
Mijn vraag om een werkzame oplos-
sing bleek niet mogelijk en had veel ge-
zichtsverlies bespaard. Helaas wordt 
er gekozen voor bestuursmacht in 
plaats van bestuurskracht. Een nog 
nooit gehoord applaus van de massaal 
opgekomen W70 aanhang in de raads-
zaal hielp Jansen over zijn moeilijk 
moment heen.
Henk Pero vertelde dat ruim 90% van 
het in 2010 opgestelde collegepro-
gramma uitgevoerd is. Dat zei hij om 
de indruk weg te nemen dat er niets is 
gebeurd. Verschillende onderwerpen 
uit zijn beleidsterrein passeerden de 
revue zoals de uitvoering van de wet 

Duurzaamheid, de top van Nederland 
waartoe Nuenen behoort bij inzame-
ling van restafval, Eeneind-West waar-
bij de exploitatie wordt uitgewerkt 
door een ontwikkelcombinatie die ook 
de kosten en risico’s draagt, de nieuwe 
nota grondbeleid, de afspraken voor 
het gebied Gulbergen zijn vastgelegd 
en kunnen op het eind van dit jaar uit-
monden in nieuwe bestemmingsplan-
nen, de uitvoering van openbare wer-
ken bij het opnieuw inrichten van 
bestaande wijken tegelijk met de ver-
vanging van het rioleringsstelsel en het 
contact met het OCN (Ondernemers-
ContactNuenen) dat intensiever is ge-
worden met betere resultaten.
Beide wethouders onderstreepten dat 
zij nog het eerste argument moeten 
horen dat een ontslag op staande voet 
rechtvaardigt. Zelfs een eervol ontslag 
voor hen was te veel gevraagd.

Geslaagde wielerjeugdvijfdaagse
    

De prijsuitreiking bij een groep jeudige winnaars    

college weg moest werd door het ver-
korte akkoord totaal niet beantwoord 
vond de huidige oppositie. 

De 41e wielerjeugdvijfdaagse van Lieshout-Mariahout zit er al weer op. We kun-
nen terug zien op een zeer geslaagde week met veel blijde gezichten, bij zowel de 
kinderen als ook bij de trotse ouders, opa`s en oma`s. Wij willen hierbij ook 
graag de sponsors, donateurs, scholen en iedereen die op wat voor manier dan 
ook zijn of haar medewerking verleend heeft hartelijk danken.   

Hier volgt het 
Algemeen klassement 5 daagse 2013 
   
0 t/m 3 jaar    
1e Jethro Langstraat  
    
Jongste jongens   
1e Ruud Opsteen   
    
Jongste meisjes   
1e Ilke Biemans   
    
Oudste jongens  
1e Arthur van Bommel  
    
Oudste meisjes    
1e Eva Duimelinck  
    
Groep 3
1e Ruud van Rooi

Groep 4
1e Philip van Bommel

Groep 5
1e Sam Hazenberg

Groep 6 
1e Jelle Verkuilen

Groep 7/8
1e Dirk van Rooi

Vogelwandeling in 
natuurgebied de 
Mosbulten
De vogelgidsen van IVN Nuenen no-
digen u op maandag 6 mei uit voor een 
wandeling door het natuurgebied de 
Mosbulten. De Mosbulten ligt in Olen, 
het noordelijkste punt van de gemeen-
te Nuenen. Dit gebied is recentelijk 
natuurterrein geworden ter compen-
satie van de aanleg van de A50 en de 
omleiding bij Son en Breugel. Vertrek 
per fiets om 19.00 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1 Nuenen. De start van 
de wandeling is enige tijd later vanaf 
de parkeerplaats/informatiebord bij 
de Mosbulten. Deze parkeerplaats is 
te bereiken via de Lieshoutseweg, daar 
staat 300 m voorbij de kruising met 
Olen het richtingsbord van Staatsbos-
beheer naar Mosbulten. Waterdicht 
schoeisel wordt aanbevolen. 

Deelname is gratis. Voor meer infor-
matie: 040-2421423.

Schoutse vennen

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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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"

Woensdag 8 mei 15.30 uur
Jeugdraadsvergadering

Gemeentehuis

zondag 5 mei, 14.00 uur
IVN landschapsfietstocht

Vertrek vanaf Het Klooster

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

Vrijdag 3 mei, 09.00 uur
Open Coffee Nuenen

De Heerlyckheid

Zondag 12 mei, 11.00 uur
Art in Listening, Koffieconcert

Het Klooster

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 11 Mei, 13.00-17.00 uur
Open dag ANBO Nuenen

Jo van Dijkhof

Zaterdag 4 + zondag 5 mei 10.00 uur
Regiomeeting  Keverclub Nederland

Laco Strandbad Nuenen

Maandag 13 mei, 19.30-20.30 uur
Gratis proefles Zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1

Dinsdag 14 mei, 20.00-22.00 uur
schrijversmarkt in bibliotheek Nuenen

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

Sportpark EMK Wettenseind

Donderdag 9 mei, 10.00 - 11.00 uur
Fietsen met NKV

vanaf het clubhuis Wettenseind

Maandag 6 mei, 19.00 uur
IVN Vogelwandeling natuurgebied de 

Mosbulten
Vertrek vanaf Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag, 10.00-12.00 uur
Werkcafé, Sportlaan 12

Woensdag 1 mei, 12.00 uur
Kookclub MFA De Koppelaar

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Zaterdag 18 mei, 20.30 uur
Single Party 35+

Laco Strandbad Nuenen

Zaterdag 1 juni
Laco Gymics Superevent 2013

Laco Drietip Nuenen

Dinsdag 14 mei, 19.30 + 21.00 uur
Presentatie-avond nieuw seizoen

Het klooster

Zaterdag 1juni,10.00 tot 16.00 uur
boekenmarkt Weverkeshof.

25-26 mei 
Voettocht naar Den Bosch

Vertrek 22.30 kerkplein Park.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 4 mei 18.30 uur: Eucharistie-
viering, panfluit, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 5 mei 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang met klein koor, 
voorganger  pastor S. Kuijpers.
Zondag 5 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering, vocale omlijsting, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Donderdag, Hemelvaart 9 mei 10.00 
uur: Eucharistieviering, parochiekoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
past.werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 4 mei 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Leo Hoens; Betsie van Kessel-
van den Broek; Riky de Groof-Joosten.
Zondag 5 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Theo van Heijst; Mia van Heijst-
Bolwerk (vanwege verjaardag); Dorothé 
van de Reek-van Heijst; overleden ou-
ders van de Donk-Mathijsen.
Zondag 5 mei 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits; Frans en Trina van Kemena-
de-van Maasakkers; Joke Schepers-
Cremers en Paul Schepers; Jeanne van 
der Sanden-van Schijndel; Hendrika 
van Stratum-Rooijakkers; Jan en 
Doortje Pasman-Hendriks (vanwege 
verjaardag Jan); Drina Bastiaans-van 
den Boomen; Johannes Donkers (van-
wege sterfdag); Piet Keeris; Dorie 
Hiemstra-Keeris; Theo Keeris; Harri 
van den Hurk (vanwege verjaardag); 
Truus en herman Campman-Heuijer-
jans; Mien van Oirschot; overleden 
ouders Smolders-Loeffen; Harrij van 
der Velden; Louis van der Linden 
(vanwege verjaardag).
Donderdag, Hemelvaart 9 mei 10.00 
uur: Riek Sanders en Miet Sanders; 
overleden ouders Sanders-de Greef.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Willem 
Nagel, Lucas van Hauthemlaan 6 en 
Marie van de Langenberg-van Geffen, 
Margot Begemanstraat 151. Wij wen-
sen familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 5 mei, 10.00 uur. Voorganger: 
ds. D. Kaper. Er is kindernevendienst. 
Collecte voor het diaconaal werk in 
Nuenen. 19.30 uur: Van Gogh Kerkje. 
Taizé-viering.
Donderdag 7 mei: Open Deur-gesprek-

sochtend om 09.45 uur. ‘Open Huis’ 
vanaf 10.00 uur met koffie en thee en 
vooral: ontmoeting. Voor meer infor-
matie: zie de website

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 mei 9.30 uur: Woord- en 
Communiedienst, volkszang, voor-
gangers leden van de werkgroep.

Misintenties
Martina van Heugten-Swinkels; Wies 
Evers; Theo en Dora van der Putten-
Van Rooij

Mededeling
Zoals de afgelopen jaren willen wij 
graag geld inzamelen voor zuster Bon-
nie in Indonesië. Uw gift kunt u depo-
neren in de brievenbus van mevrouw 
Diny de Vries, Soeterbeekseweg 2, óf in 
het aparte offerblok achter in de kerk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 mei 11.00 uur: Woord- en 
Communiedienst, volkszang, voor-
gangers leden van de werkgroep.

Misintenties
Maria van Vroenhoven-Sanders; Hann. 
De Brouwer-Coolen; Mien Vermeulen-
Timmers; Overleden ouders De Louw-
Geven; Harry de Louw; Teun Oomen.

Mededeling
Zaterdag na Hemelvaartsdag wordt in 
N. Holland weer de wandeltocht geor-
ganiseerd ten behoeve van de Neder-
landse Missionarissen in het buiten-
land. 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 medede-
ling 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 decreet Sum-
morum Pontificum van paus Benedictus 
XVI, van 7 juli 2007. De geschiedenis van 
de kerk vanaf begin 15de eeuw staat op 
de website www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 2 mei: 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis. Eerste donderdag v.d. maand, 
votiefmis van Onze Heer Jezus Christus 
Hogepriester; gedachtenis H. Athanasi-

us, bisschop en kerkleraar.
Vrijdag 3 mei: 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis Eerste vrijdag van de maand, votief-
mis van het H. Hart van Jezus; gedachte-
nis  HH. Alexander, Eventius en Theodu-
lus, martelaren en H. Juvenalis, bisschop 
en belijder.
Zaterdag 4 mei: 08.30 uur H. Mis daarna 
uitstelling tot 12.30 uur, eerste zaterdag 
van de maand; votiefmis van het  Onbe-
vlekt Hart van Maria; gedachtenis H. 
Monica, weduwe. 10.00 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 5 mei 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, 5de zondag na Pasen; kinderzegen.
Maandag 6 mei. Kloosterstilte.
Dinsdag 7 mei. 18.30 uur gezongen H. 
Mis. Litanie van alle heiligen en proces-
sie. Votiefmis van de Kruisdagen. Ge-
dachtenis H. Stanislaus, bisschop en 
martelaar.
Woensdag 8 mei 7.15 H. Mis. Litanie van 
alle heiligen en processie. Votiefmis van 
de Kruisdagen; gedachtenis Vigilie van 
Hemelvaart  

NKV 50 jaar

Fietsen met NkV op 
Hemelvaartsdag
De auto een dagje laten staan en samen met de hele familie op pad met de 
fiets. Dat kan op Hemelvaartsdag met de Nuenense korfbalvereniging. Die 
bestaat dit jaar 50 jaar.

Iedereen, jong en oud kan meedoen aan deze ongeveer 35 km lange fietstocht 
door de mooie omgeving van Nuenen. Onderweg wordt hier en daar gepuzzeld 
op vragen en opdrachten, waarbij ook de jongere fietsers niet worden vergeten: 
voor hen zijn er eigen opdrachten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, NKV is tenslotte jarig en trakteert! 
Het jubilerende NKV zorgt onderweg dan ook regelmatig voor een hapje en een 
drankje. Gestart wordt op 9 mei tussen 10.00 en 11.00 uur bij het clubhuis aan 
het Wettenseind.

50
1963 - 2013

NKV

Hemelvaartsdag
9 mei

jubileum
fietstocHt

                     voor het hele gezin

Wijziging startplaats 
bij WandelSport-
Vereniging Nuenen 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportvereniging 
WSV is in de maand mei de ingang 
van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind. Op zondagmorgen om 09.00 
uur en op woensdagavond om 19.00 
uur vertrekken 2 groepen, ieder in een 
eigen tempo, voor een sportieve wan-
deling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Iedereen 
is welkom om ook eens vrijblijvend 
mee te wandelen. Vooraanmelden is 
niet nodig Men kan zich melden op de 
startlocatie. 

Meer informatie op www.wsvnuenen.
dse.nl. of mail naar het secretariaat: 
joke_wsv@hotmail.com.

Zilveren kBO-speld voor Dien 
de Haas-den Boer
Op 25 april heeft mevr. Dien de Haas-den Boer op informele wijze afscheid 
genomen als bestuurslid van de commissie Activiteiten van de kBO Nuenen 
c.a. Voor al haar verdiensten voor kBO-Nuenen heeft zij de door kBO Bra-
bant ter beschikking gestelde zilveren kBO-speld gekregen.

In zijn toespraak memoreerde KBO- 
voorzitter Co van Miltenburg, de 
vrijwillige en belangeloze verdien-
sten van Dien, die in 1997 lid werd 
van KBO-Nuenen c.a. en vanaf 2004 
tot nu actief bestuurslid was van de 
Commissie Activiteiten en Reizen.
Zo was Dien actief betrokken bij de 
organisatie van vele dagreizen en 
meerdaagse buitenlandse reizen. 
Deze dagreizen vinden 2 à 3 keer per 
jaar plaats en hebben naast een ont-
spannen ook een educatief karakter. 
De meerdaagse buitenlandse reizen 
1 keer per jaar. Die reizen zijn per 
bus en het verblijf is in een voor ou-
deren comfortabel hotel. Dien ging 
daarvoor in het najaar al enkele da-
gen polshoogte nemen op de plaats 
van bestemming. En in overleg met 
het reisbureau werden dan de nodige 
afspraken gemaakt en de excursies 
samengesteld. Juist bij deze meer-
daagse reizen was Dien de spil van 
het gezelschap. 

De deelnemers, dat waren er ieder 
jaar tussen de 50 en de 60, konden bij 
problemen of anderszins bij nacht en 
ontij bij haar terecht.
Daarnaast verleende Dien vele hand- 
en spandiensten bij allerlei activitei-
ten variërend van Kerstvieringen, 
feestavonden voor de 200 KBO-vrij-
willigers, muziekmiddagen, educa-
tieve- en voorlichtingsbijeenkom-
sten etc. ook trad zij regelmatig op 
als gastvrouw /speaker.

Gedurende de periode 1999-2013 is 
het ledental van KBO- afdeling Nue-
nen c.a. gestegen van 1350 leden tot 
ruim 1850. Dien heeft dit tijdens 
haar werkzaamheden voor de KBO 
goed kunnen merken.

 

Mw. de Haas- den Boer
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Voetbal
 

P r o g r a m m aEmK-oirschot Vooruit     3- 2
Na de huldiging van roland van Bergen voor het spelen van zijn 250e wed-
strijd in het team van EmK1 was het oirschot dat de eerste kans kreeg. De 
kopbal van de oirschot speler belandde echter op de lat van het EmK doel. 
In de daarop volgende counter werd een combinatie tussen ruud Bijster-
veld en Piet van Dorenmalen door laatstgenoemde knap afgerond. 
Oirschot kwam in de 18e minuut te-
rug in de wedstrijd nadat een schot 
dat door de EMK doelman werd ge-
stopt via de lat terug kwam in het veld. 
Bij de 2e paal werd deze bal daarna in-
geschoten.  Ruud Boerema verraste in 
de 23e minuut de Oirschot doelman 
met een vlammend schot vanaf het 
middenveld en bracht daarmee EMK 
op een 2-1 voorsprong.  In de 38e mi-
nuut moesten de Oirschot doelman en 
een verdediger samen Ruud Bijster-
veld van een doelpunt afhouden. In de 
40e minuut belandde een kopbal van 
Oirschot wederom op de lat en EMK 
doelman Cuppen kon de terugsprin-
gende bal op de doellijn stoppen. Net 
voor de rust was er een nog een  kans 
voor Sjef Sanders die niet voor eigen 
succes ging,  maar de bal opzij speelde 
naar een medespeler die voor het Oir-
schot doel echter over de bal schoot.

Na de rust kwam Oirschot op  2-2 na 

slap verdedigen op het middenveld. 
De daardoor vrijgekomen Oirschot 
speler kon vrij inschieten en de stand 
op 2-2 brengen. In de 55e minuut 
plaatste Ronnie Jansen de bal perfect 
op de penaltystip uit een vrije trap 
vanaf rechts en EMK spits Bijsterveld 
liet deze kans niet onbenut. Na deze 
3-2 voorsprong waren er nog wat kan-
sen voor Oirschot, maar de EMK 
doelman wist deze kansen onschade-
lijk te maken met een aantal uitsteken-
de reddingen. 

In de 71e minuut wam  Oirschot met 
10 man te staan na een overtreding op 
de doorgebroken EMK spits. Na wat 
omzettingen door de EMK trainer en 
door het wederom uitstekende verde-
digende werk van Bart Heezemans  
kwam EMK niet meer in de proble-
men. EMK verzekerde zich met deze 
overwinning van de nacompetitie en 
wie weet wat dat nog gaat brengen.  

EmK 4 Kampioen
EMK 4 is kampioen geworden in de reserve 5e klasse. Het team is ongeslagen 
(nog één wedstrijd te gaan) kampioen geworden op zondag 28 april 2013 met 
een gelijk spel tegen Woenselse Boys 3. Van het sportpark De Hondsheuvels kon 
het team feestend op de platte kar richting Nuenen vertrekken. Begonnen als een 
jong vriendenteam 6 jaar geleden, is het voetbalteam in vrijwel onveranderde sa-
menstelling voor de tweede keer kampioen geworden, en gaat het weer proberen 
een klasse hoger. Dat is een bijzondere prestatie van een hechte groep. Proficiat 
spelers, leiders, trainers en vooral de trouwe supporters die het team iedere zon-
dag aanmoedigen. 

RKGSV-DVS: 2-2 

rKgSV gerwen Kampioen!
afgelopen zondag de wedstrijd die alles kon bepalen: nummer een tegen de 
nummer twee met een verschil van vier punten, dus aan een gelijkspel had 
gerwen genoeg om het kampioenschap binnen te halen. De zenuwen waren 
duidelijk aanwezig maar toch lukte het gerwen om via een mooie uittrap 
van Nick de Loo op Tommie van Elst binnen 1 minuut  de voorsprong te 
nemen op DVS, de 1-0 stond genoteerd. 
Dit was echter maar voor een hele 
korte duur want door duwen van Tom 
van Beek kreeg Gerwen al binnen vijf 
minuten een penalty tegen, die door 
DVS goed benut werd en de stand was 
weer gelijk. Toch speelden de zenu-
wen Gerwen wel parten want de kan-
sen die Walther van Kuringen en 
Tommie van Elst kregen werden over 
getikt en naast gekopt waardoor het 
toch nog wel spannend bleef , zeker in 
en voor de dug-out. DVS kreeg ver-
schillende kansen om op voorsprong 
te komen maar schitterend keepers-
werk van Nick de Loo voorkwam tot 
drie keer toe de voorsprong voor DVS. 
Gerwen speelde de eerste helft geza-
pig uit , weinig overtuiging was er in 
hun spel.
In het begin van de tweede helft voor-
kwam, doordat hij meteen alert rea-
geerde, Willem Wijfelaars de 1-2 voor 
de gasten. Gerwen zette wel meteen 
wat meer druk op de ketel wat resul-
teerde in een mooie voorzet van Mike 
van de Berk op Tommie van Elst die 

wederom de bal in de goal kon werken 
en Gerwen stond weer voor.  Kansen 
bleven komen  voor Gerwen maar ook 
voor  DVS, echter nog niet meteen 
doeltreffend. Dat veranderde na vijf-
tien minuten toen DVS door een mooi 
schot wel de gelijkmaker kon sco-
ren:2-2. Gerwen bleef proberen maar 
was niet trefzeker genoeg. Toen echter 
na een overtreding van Tommie hij 
het veld met rood (twee keer geel) 
moest verlaten ontstond er toch weer 
wat onrust in het team waardoor de 
organisatie even ver te zoeken was. 
Het was nu zaak om de rust in het 
team te bewaren en te zorgen dat het 
gelijk bleef. Dat lukte gelukkig en zon-
der veel kleerscheuren kon de wed-
strijd uitgespeeld worden. Geen doel-
punten meer maar de twee-twee 
betekende een punt en daarmee was 
het kampioenschap binnen. Groot 
feest op het veld, samen op de platte 
kar door Gerwen en Nuenen en daar-
na kon het feest in de kantine begin-
nen. Gerwen, proficiat!

rKVV Nederwetten 
feliciteert rKgSV
Voetbalvereniging Nederwetten wil 
hierbij RKGSV van harte feliciteren 
met het behaalde kampioenschap in de 
5de klasse G. Met name de trainers 
Toon van der Loo en Rutger Maters 
willen we feliciteren met het feit dat ze 
Gerwen weer op de rails hebben gekre-
gen na de degradatie van vorig seizoen. 
Het is te hopen, dat ook 'wij' RKVV Ne-
derwetten, via na competitie, promotie 
kunnen afdwingen, zodat we volgend 
jaar wederom  kunnen genieten van 
de  spectaculaire  en gezellige derby's. 
Nogmaals Gerwen proficiat!

roland van Bergen 
250 wedstrijden in EmK 1
aan het begin van de wedstrijd van EmK tegen oirschot Vooruit werd rol-
and van Bergen gehuldigd voor het feit dat hij 250 wedstrijden heeft 
gespeeld in het eerste elftal van EmK. 

RKSV NueNeN
Donderdag 2 mei (beker) 
Nuenen 7-Hoogeloon 2  ................ 19.00
Zaterdag 4 mei 
Veteranen B-Geldrop  ...................  16.15
Zondag 5 mei 
Groene Ster-Nuenen  ..................... 14.30
Nuenen 2/UNA/Brinvast 2  .......... 12.00
RPC 2-Nuenen 3  ............................ 12.00
Nuenen 4-RKGSV 2  ...................... 12.00
Geldrop 5-Nuenen 5  ...................... 10.30
Reusel Sport 5-Nuenen 6  .............. 10.00
Nuenen 7-Acht 6  ............................ 10.00
Best Vooruit 10-Nuenen 8 ............ 10.00
Nuenen 9-ODC 8  ........................... 10.00
Nuenen 10-Oirschot V. 8  .............. 10.00
Nuenen 11-Dommelen 8  .............. 14.00
Wilhelmina VR1-Nuenen VR1  .... 12.00
Pusphaira VR1-Nuenen VR2  ....... 12.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 4 mei
veteranen: RKVVO - Nederwetten 17.00
Zondag 5 mei
DVS - Nederwetten 1  .................... 14.30
Wodan 3 - Nederwetten 2  ............ 12.00
Nederwetten 3 - Braakhuizen 4 ... 10.00
Nederwetten 4 - RPC 7   ................ 11.00

RKGSV GeRweN
Zaterdag 4 mei
Vet RKGSV - Vet Nuenen  ............. 16.00
Zondag 5 mei
Vessem 1 - RKGSV 1  ..................... 14.30
Nuenen 4 - RKGSV 2  ..................... 12.00
RKGSV 3 - Boxtel 7  ........................ 11.00
Woenselse Boys 7 - RKGSV 4  ...... 10.00
ETS 4 - RKGSV 5  ............................ 10.00

eMK
Zondag 5 mei
Wilhelmina Boys 1 – EMK 1  ........ 14.30
Eindhoven AV 2 – EMK 2  ............ 12.00
EMK 3 – DBS 4................................ 11.30
EMK 4 – Gestel 5 ...........................  11.30
Best Vooruit 11 – EMK 5............... 10.00

Nuenense Zaalvoetbal Vereniging 
Stand: per  28-04-2013 
 1 van Egdom Security BV  14         38             
 2 Gipsy Boys   14          37           
 3 Heintze / impact FC  14         23             
 4 Mei Wah Veldhoven *) 14          19             
 5 Klezie Boys   14         13             
 7 Café René  **)  14           5       
 6 All Stars    14           1                
 8 Autobedrijf vd Heijden  14           0                                  
*) =  3 punten in mindering wegens niet opkomen
**) = 9 punten in mindering wegens niet opkomen
 
Kampioen seizoen 2012/2013 : van Egdom Security BV
Bekerwinnaar :   van Egdom Security BV
Sportiviteitsprijs :  Autobedrijf vd Heijden                                                      
 
resultaten  27-04-2013
 
All Stars - Gipsy Boys    0  -   5
Café René - van Egdom Security BV  1  -   7
Autobedrijf vd Heijden  - Heintze / impact FC 4  - 20

Nederwetten -          
Waalre                  4-4
Nederwetten zou afgelopen zondag 
met winst promotie naar de 4e klas-
se af kunnen dwingen. Echter ze 
keken na 2 minuten al tegen een 
achterstand aan. Waalre wist via een 
penalty te scoren. 
Nederwetten kwam na 7 minuten op 
een verdiende gelijkmaker. Rene van 
Kemenade wist een vrije trap achter-
waarts binnen te koppen. Nog voor rust 
kwam Nederwetten op een 2-1 voor-
sprong. De uitblinkende Koen van 
Gorp zette Toon van Rooij met een 
mooie pass voor de keeper. Toon haal-
de met links onhoudbaar uit.  
De 2e helft kreeg Nederwetten al snel 
een tegentreffer te verwerken. Zoals 
wel vaker dit seizoen was de ploeg niet 
scherp uit de kleedkamer gekomen. 
Hiervan wist Waalre optimaal te profi-
teren. Wederom herpakte Nederwet-
ten zichzelf. Uit een corner van Giel 
van Korven schoot Bart Sengers onge-
nadig hard binnen. Toch liet Waalre 
zich niet kennen en kwam direct weer 
langszij. Waalre werd steeds sterker en 
kwam daardoor op een voorsprong via 
mooie actie van de Waalre spits. On-
danks de achterstand vocht Nederwet-
ten voor een terechte gelijkmaker. Deze 
viel diep in de blessuretijd. Niek Evers 
kon binnen de 16meter uit de draai bin-
nenschieten na een voorzet van Giel 
van Korven. Volgende week wederom 
een belangrijke wedstrijd voor Neder-
wetten. De uitwedstrijd tegen DVS zal 
minimaal een punt op moeten leveren 
om promotie veilig te stellen.EMK 4 op de platte kar.

RKGSV Gerwen viert de promotie naar de vierde klasse.

Hij maakte daar onafgebroken deel 
van uit sinds het voetbalseizoen 2000-
2001. Roland begon bij de jeugd van 
EMK in 1992. Hij maakte deel uit van 
het A1 elftal dat terecht kwam in de fi-
nale van het bekertoernooi  van de 
KNVB. Kort daarop maakte hij de op-
stap naar de selectie van de senioren. 
Roland maakte zijn eerste doelpunt 
voor het eerste elftal van EMK op 3 
december 2000 in de wedstrijd tegen 
Ollandia. Hij verzaakte nooit bij de 

trainingen. Na twaalf jaar carrière gaat 
Roland EMK niet verlaten, maar voet-
ballen bij een lager elftal. Hij is een 
echte EMK-man die betrokken was bij 
veel activiteiten en is bekend als ie-
mand die positief is ingesteld en het 
dankwoord vaak gebruikt. 

De huldiging was een complete ver-
rassing voor Roland en Rilana die hun 
twee dochtertjes als pupil van de wed-
strijd zagen optreden. 

Roland van Bergen wordt gehuldigd voor zijn 250 ste wedstrijd in het eerste van 
EMK.



Petunia Surfi nia
Heeft een rijke, lange bloei. Geschikt 
als hangplant of als bodembedekker. 
Diverse kleuren. 1.35 p.st.

Bougainvillea 

Prachtige rijkbloeiende kuipplant. Diverse kleuren. 
Als piramide of op rek. 90cm hoog. 22.50

14.95

Hanggeranium
Diverse kleuren. 

1.35 p.st.

0.98
Per stuk

Solanum op stam
Deze kuipplant heeft de hele zomer 
een rijke blauwe bloei. 11.95

6.49

Oleander
Prachtige kuipplant die houdt van een 
zonnige, warme plek. ± 90cm hoog, in 
diverse kleuren. 16.95

11.955.99

0.89
Per stuk

Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft een tapijt 
van witte bloemen. Geschikt voor 
in de tuin of als hangplant. 1.50

0.89

Zondag 5 mei geopend
van 10-17 uur

Heel de maand mei donderdag en vrijdag koopavond

Terraspalm
Of Cordyline, met sierlijk rood-
bruin blad. 90cm hoog. 9.95

Koi Israel
Maat 7-10cm.

4.99
3 stuks

Nuenen Vorsterdijk 12
Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

Coppelmans altijd scherp geprijsd!
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. Balkonbak ‘Corsica’

Kunststof bak van 60cm breed die je over 
het balkon kan hangen en aan beide zijden 
met planten kunt vullen. In de kleuren 
antraciet en wit. Excl. planten.

14.95
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