
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Nuenenaar Tom 
Rademaker (19)  
in de triathlonsport

Nuenen weer
stapje dichter 
bij Eindhoven

André van der 
Maat-Dag: 
Gerwen Schoon!

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl
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€500 - BELONING - €500
Ontvreemd op: 

23-02-13, 17.25 - 17.32 uur
bij fi etsenrek AH Parkstraat

VESPA LX50 - Donkerblauw
kenteken D-994-JS

Gouden Tip: € 500,- BELONING
Email: P.Aldenzee@hotmail.com

Een ‘speelse’ uitreiking 
bij Speeltuin De Kievit
Door Marieke Suters

Na lang wachten is dan eindelijk de cheque uitgereikt aan speeltuin De 
Kievit voor een nieuwe keuken die door Erbee Keukens tegen speciale con-
dities is geplaatst. De bouw van het nieuwe paviljoen komt bijna aan zijn 
einde en om hem helemaal af te maken heeft de Lions Club Nuenen ruim 
6.000 euro gedoneerd voor een keuken. De voorzitter van de speeltuin 
stond daarnaast nog een blijde verrassing te wachten. 
Het is erg koud op 22 februari en het 
nieuwe paviljoen van De Kievit biedt 
geen verlossing. Met de jassen en 
sjaals om en een drankje in de hand 
wacht iedereen op het moment dat de 
cheque uitgereikt gaat worden. Wan-
neer de voorzitter van de speeltuin 
aan het woord komt, Eric Putman, 
wordt er gegrapt uit het publiek: “Het 
mag wat speelser he!” 

Het nieuwe paviljoen is mogelijk ge-
maakt door de Rabobank Dommel-
streek. Met een coöperatieve  
financiering is de bouw van het pavil-
joen mogelijk geworden. Alex Meijvis, 
directeur Particulieren en Bedrijven-
advies van de Rabobank Dommel-
streek is aanwezig om de uitreiking 
van deze cheque bij te wonen. 

Hierna komt de Lions Club aan het 
woord. Lawrence van Hevelingen, 
voorzitter Fundraising Lions Club 
Nuenen, vertelt dat de speeltuin voor 
hem een bijzondere plek is. “Vroeger 
als kind heb ik hier al gespeeld, ik ben 
hier met mijn kinderen geweest en ik 
hoop dat ik als opa ook weer eens te-
rug mag komen.” Speeltuin De Kievit 
heeft voor veel mensen grote waarde, 
in ieder geval voor de mensen aanwe-

zig op deze middag. Ze knikken alle-
maal instemmend met het verhaal van 
Lawrence van Hevelingen. 

De Lions Club heeft bijgedragen aan 
het nieuwe paviljoen door de jaarlijkse 
worstenbroodjesactie. Deze actie is in 
december gehouden en de broodjes 
werden verkocht voor de Intratuin in 
Nuenen. “Ik vind het bijzonder dat 
deze actie door Nuenen, in Nuenen en 
voor Nuenen is gehouden”, vertelt van 
Hevelingen. 
Dan is het tijd om de cheque uit te rei-
ken. De vele fotografen flitsten erop 
los en een grote glimlach is te zien op 
het gezicht van Eric Putman. 

Iedereen die denkt dat de show voor-
bij is, heeft het mis. Uit onverwachtse 
hoek komt Ernst van der Leij. Hij is al 

Jungle party in de 
jongerenhuiskamer
Het jongerenwerk van de LEVgroep 
organiseert op 15 maart voor alle tie-
ners in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar 
een tienerdisco. Het thema is deze 
keer ‘jungle’. Er zijn die avond vette 
prijzen te winnen, bijvoorbeeld voor 
wie het leukste verkleed is en voor de 
beste dansers. En voor de winnaar van 
de ‘battles’,  ligt er ook wat leuks te 
wachten. De jongerenhuiskamer is te 
vinden aan de Sportlaan 12 in Nue-
nen. Het entree is €1. De deur gaat 
open om 19.00 uur en  sluit om 19.30. 
Om 22.00 uur is de jungle party afge-
lopen. Voor vragen kan men contact 
opnemen met Joeri, Joeri.vandeur-
zen@levgroep.nl of bel: 06-51852975.

Commissaris van de Koningin 
heeft aandacht voor Nuenen (Brand)Veilig
Op woensdag 20 februari heeft de Commissaris van de Koningin van de 
provincie Noord-Brabant, dhr. Wim van de Donk, een werkbezoek gebracht 
aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Op zijn verzoek was er een infor-
meel programma opgesteld met veel ruimte voor gesprekken met mede-
werkers van de projecten. 

jaren vrijwilliger bij de speeltuin, maar 
ook oprichter van Morgen Groene 
Energie, een lokale organisatie voor 
groene energie. Daarnaast werkt hij 
bij de Brink Groep. En dit bedrijf heeft 
nog een extra bedrag beschikbaar van 
ongeveer 12.000 euro voor de speel-
tuin. Het geld is bedoeld om het nieu-
we paviljoen duurzamer te maken. 
Samen met Morgen Groene Energie 
gaat er gewerkt worden aan zonnepa-
nelen voor het nieuwe paviljoen. 

De overhandiging van de cheque met links Eric Putman, voorzitter van de speel-
tuin en rechts Lawrence van Hevelingen van de Lions Club Nuenen.

Deze uitreiking komt zo onverwachts 
dat de collega’s van de televisie het ge-
mist hebben. Daarom wordt het ver-
haal en de uitreiking van de tweede 
cheque opnieuw gedaan. “Een tweede 
keer gaat het altijd beter”, grapt de ca-
meraman. 
Hoe vaak de uitreiking ook over zou 
worden gedaan, de grote glimlach van 
Eric Putman is niet gespeeld en hij 
geeft als enige reactie: “Ik heb hier 
echt geen woorden voor.” 

Tijdens het tweede deel van dit pro-
gramma spraken medewerkers van de 
brandweer en vrijwilligers van het 
project Nuenen (Brand)Veilig met de 
Commissaris over de huisbezoeken in 
het kader van brandveilig leven. Ook 
het uitzetten van het lespakket 
“Brààànd!!!”, speciaal ontwikkeld voor 
basisscholen, werd besproken.

Dimitry de Wit van de Nuenense 
Brandweer liet diverse beelden zien 
van woningbranden. Vooral bij de 
Commissaris was er grote verbazing 
over de snelheid waarmee een brand 
zich kan ontwikkelen en de beperkte 
tijd die overblijft om een woning veilig 
te kunnen ontvluchten.

De Commissaris liet zich uitgebreid 
informeren over het project Nuenen 
(Brand)Veilig waarbij in Nuenen rook-
melders worden geplaatst in (huur)
woningen die zijn gebouwd vóór 2003. 

Inmiddels zijn in Gerwen de huisbe-
zoeken aan de bewoners van de wonin-
gen van Woningbouwvereniging Helpt 
Elkander nagenoeg afgerond. Tijdens 
de evaluatie gaf projectleider Jan Bek-
kers namens de vrijwilligers van de 
Leefbaarheidsgroep Gerwen aan dat 
de bewoners enthousiast reageren op 
de huisbezoeken en zeer tevreden zijn 
met een brand-veiligheidscheck in de 
woning en het ophangen van rookmel-
ders. “Wij willen daarom in Gerwen 
meteen doorgaan met onze activiteiten 
ten behoeve van de bewoners van de 
koopwoningen” aldus Bekkers. 

Het project Nuenen(Brand)Veilig is 
zeer succesvol van start gegaan!
Volgens Paul Sluijter, die optreedt als 
projectcoördinator, zijn inmiddels al 
concrete gesprekken gevoerd met         
de dorpsraden van Nederwetten en 
Eeneind te starten met het project 
Nuenen(Brand)Veilig. 

Hij verwacht binnenkort in deze kerk-
dorpen met het project van start te 
kunnen gaan. Vervolgens komen de 
woningen in Nuenen aan de beurt. 
“Gezien de positieve ontvangst bij de 
bewoners tot het plaatsen van rook-
melders, de inzet van vrijwilligers van 
diverse maatschappelijke organisaties 
en de Brandweer hopen wij samen een 
bewustwording en gedragsverande-
ring te bereiken bij de inwoners van 
Nuenen op het gebied van brandvei-
ligheid”.

Info
Voor meer informatie bezoek de web-
site: www.nuenenbrandveilig.nl of 
volg Brandweer Nuenen via Twitter 
en Facebook.

Internationale 
Vrouwendag   
bij De Vlinder
Op vrijdag 8 maart is het weer 
Internationale Vrouwendag en dat 
viert Vrouwencentrum “De Vlin-
der” weer heel graag met allerlei 
activiteiten

Het is weer een vol programma en er 
zijn een heleboel dingen te zien, te ho-
ren en te doen. Er zijn kraampjes van 
de wereldwinkel en Amnesty Interna-
tional en kraampjes op het gebied van 
schoonheidsverzorging. Ook komt 
het Centrum voor Jeugd en Gezin ver-
tellen wat zij te bieden hebben. Daar-
naast zijn er verschillende optredens, 
zoals zingen vanuit je hart, buikdan-
sen en internationaal volksdansen, 
maar natuurlijk ook de modeshow 
met kleren vanuit de eigen 2e hands 
winkel. De koffie, thee en heerlijke 
hapjes staan klaar.
Datum: 8 maart van 13.30-17.00 uur, 
locatie: Vrouwencentrum 'De Vlin-
der', Sportlaan 12, 5671 GR Nuenen, 
(voorbij 'De Drietip' naast 'Plein Col-
lege Nuenen') 283 16 75, vrouwencen-
trum@levgroep.nl. 
www.vrouwencentrumdevlinder.nl.



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

VERKEER
Overlast op Collse Hoefdijk door rooien van bomen op 7 en 8 maart
Vooruitlopend op de reconstructie van de Collse Hoefdijk worden 
bomen	gerooid.	Dit	moet	voor	het	broedseizoen	gebeuren.	De	werk-
zaamheden	worden	zoveel	mogelijk	buiten	de	spitsuren	uitgevoerd	op	
donderdag 7 en vrijdag 8 maart aanstaande van 9.00 tot 15.30 uur. 
Enige stagnatie van het verkeer is niet te voorkomen. De firma Weijt-
mans start aan de zuidwest zijde (Eindhovens kanaal tot Collse Hoe-
ve)	 en	gaat	 verder	met	de	noordoost	 zijde	 (Gulberg	 tot	Eindhoven	
kanaal). 

Om gevaarlijke situaties te voorkomen zal met een rijdende afzetting 
steeds	een	rijbaan	afgesloten	worden.	De	snelheid	wordt	teruggebracht	
naar 50 km per uur. Het fietspad aan de werkzijde wordt afgesloten 
met	een	schikhek	en	bord	C01	“geslotenverklaring”	en	“brom-/	fietsers	
oversteken”.	Het	frezen	van	de	stobben	zal	in	de	afzetting	gebeuren,	
voor zover dit gevaar oplevert voor het verkeer. Vrijkomende stammen 
en takken worden dezelfde dag afgevoerd.

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	10	en	11	extra	toe	op	het	thema	
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

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)”.	Binnenkort	ontvangt	u	een	folder	met	uitgebreide	
informatie over honden.

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.

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN   
EN WOZ-BESCHIKKING
Onlangs	hebben	eigenaren	van	woningen	en	bedrijven	een	aanslag	
OZB 2013 ontvangen. Hierop staat de waarde van uw pand op (WOZ-
waarde)	en	hoeveel	onroerende	zaakbelasting	(OZB)	u	moet	betalen.	
Ook	gebruikers	van	niet-woningen	hebben	een	aanslag	ontvangen.

Tarieven OZB
Eind vorig jaar heeft de raad de verordening OZB met de tarieven voor 
2013 vastgesteld. De tarieven zijn fors verhoogd omdat de gemeente 
met	financiële	problemen	kampt.	Nuenen	is	in	financiële	problemen	
geraakt	als	gevolg	van	verliezen	op	hun	grondexploitatie.	De	gemeen-
te	heeft	dat	extra	geld	namelijk	nodig	om	de	begroting	sluitend	 te	
krijgen,	zonder	daarbij	voorzieningen	onacceptabel	af	te	moeten	bre-
ken.	In	de	begroting	2013	is	daarom	uit	gegaan	van	een	OZB	opbrengst	
die ongeveer 39% hoger is ten opzichte van 2012. 

Het	is	niet	mogelijk	om	bezwaar	te	maken	tegen	de	hoogte	van	de	
tarieven. 

Overschrijding macronorm
Om	te	voorkomen	dat	de	opbrengststijging	voor	de	OZB	landelijk	leidt	

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
Wijziging hondenlosloopgebieden
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	hebben	
op	grond	van	bezwaren	van	bewoners	op	21	januari	2013	het	vol-
gende	besloten:
•	 de	in	2011	als	hondenlosloopgebied	aangewezen	locaties	aan	

de	Nico	Eekmanlaan	en	Frieda	van	Genniplaan	en	Mulakkers-
Oudedijk worden geheel ingetrokken;

•	 het	terrein	aan	de	Mulakkers-Oudedijk	wordt	gedeeltelijk	in-
getrokken.

Burgemeester	 en	 wethouders	 hebben	 in	 de	 vergadering	 van	 21	
januari 2013 tevens criteria vastgesteld die als richtlijn gaan dienen 
voor	beoordeling	van	gebieden	als	potentiële	hondenlosloopter-
rein. 

Het	besluit	van	burgemeester	en	wethouders	ligt	ter	inzage	bij	de	
receptie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Tegen	desbetreffend	besluit	is	geen	bezwaar	mogelijk.	

PUBLICATIE
Voornemen wegslepen rode VW Golf Smits van Oyenlaan 
Op	het	perceel,	 kadastraal	bekend	als	 gemeente	Nuenen	c.a.,	
sectie	F,	nummer	3540,	plaatselijk	bekend	als	Smits	van	Oyenlaan	
1002	(Texaco),	staat	sinds	omstreeks	12	februari	2013	een	rode	
Volkswagen Golf geparkeerd, waar het kenteken FZ-ZS-97 in de 
ruiten is gegraveerd. Deze auto is niet voorzien van kentekenpla-
ten.

Op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning	is	het	verboden	een	voertuig	dat	rijtechnisch	in	onvoldoende	
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren. 

Wij zijn op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 
5:21	e.v.	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	bevoegd	om	op	te	
treden tegen overtredingen van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening.	Wij	hebben	het	voornemen	een	bestuursdwangbesluit	te	
nemen over de geparkeerde auto. 

De	eigenaar	van	de	auto	dient	binnen	twee	weken	na	publicatie	
van	het	te	nemen	besluit	de	auto	te	verwijderen	van	de	openbare	
weg	en	daarna	verwijderd	te	houden	van	de	openbare	weg.	Indien	
de	auto	niet	is	verwijderd	binnen	de	termijn,	gaan	wij	over	tot	het	
wegslepen en uiteindelijk de vernietiging van de auto. De kosten 
die	daarbij	worden	gemaakt	verhalen	wij	op	de	eigenaar.	

Als	u	belanghebbende	bent	bij	het	te	nemen	besluit,	kunt	u	uw	
zienswijze	binnen	twee	weken	na	deze	publicatie	kenbaar	maken.	
Dit	kunt	u	zowel	schriftelijk	als	mondeling	doen.	U	richt	uw	ziens-
wijze	aan	het	college,	Postbus	10.000,	5670	GA	in	Nuenen.	Indien	
u	mondeling	uw	zienswijze	kenbaar	wilt	maken	kunt	u	contact	
opnemen	met	mevrouw	M.	Veendrick	via	040	–	2	631	544.	

PUBLICATIE
Wijziging van gemeenschappelijke regeling BLINK
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken ingevolge 
artikel	26	tweede	lid	Wet	gemeenschappelijke	regelingen	bekend	
dat	zij	op	19	februari	2013	hebben	ingestemd	met	de	wijziging	van	
de gemeenschappelijke regeling BLINK (hierna GR BLINK). Deze 
wijziging vloeit voort uit het toetreden per 1 januari 2013 van de 
gemeenten	 Asten	 en	 Someren	 tot	GR	 BLINK.	 Op	20	 december	
2012 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend 
voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling in de gewij-
zigde vorm.

BLINK is een gemeenschappelijke regeling voor machinale reiniging 
alsook inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval (hier-
na GR BLINK). De gemeente Nuenen maakt sinds 2005 deel uit 
van deze gemeenschappelijke regeling. De andere deelnemers aan 
deze regeling zijn de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en Laar-
beek	en	als	private	partner	Sita	Gemeentelijke	Dienstverlening	b.v..	

De tekst van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BLINK 
ligt	van	28	februari	2013	gedurende	zes	weken	voor	een	ieder	ter	
inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen.

Voor	inlichtingen	over	deze	bekendmaking	kan	gebeld	worden	met	
de	gemeente	Nuenen,	de	heer	M.H.	Mahabier,	afdeling	Openbare	
Werken, tel. (040) 2631698.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk, is een ma-
cronorm	ingesteld.	Deze	macronorm	geeft	de	maximale	opbrengst-
stijging	voor	een	bepaald	jaar	aan	voor	alle	gemeenten	samen.	
De	macronorm	voor	het	begrotingsjaar	2013	is	bepaald	op	2,76%.	Dit	
betekent	dat	in	2013	voor	alle	gemeenten	samen	de	opbrengst	van	de	
onroerende	zaakbelastingen	maximaal	2,76%	meer	mag	zijn	dan	in	
2012. 

De	huidige	macronorm	voor	de	jaarlijkse	ozb-stijging	is	niet	meer	dan	
een	richtlijn.	Bovendien	bestaan	er	geen	sancties	als	een	gemeente	
individueel de macronorm overschrijdt, ook niet als die overschrijding 
zeer fors is. 
De	raad	heeft	een	autonome	functie	en	is	bevoegd	om	de	tarieven	
zelfstandig	vast	te	stellen.	Burgers	kunnen	geen	aanspraak	of	bezwaar	
maken omdat de gemeenteraad tarieven hoger vaststelt dan de door 
de rijk opgelegde macronorm. 

Bezwaar
Het	is	niet	mogelijk	om	bezwaar	te	maken	tegen	de	hoogte	van	de	
tarieven. 
U	kunt	alleen	bezwaar	maken	tegen	de	tenaamstelling	(bijvoorbeeld	
omdat	u	geen	eigenaar	of	gebruiker	bent)	of	tegen	de	WOZ-waarde.	
U	moet	in	dit	laatste	geval	concreet	aangeven	waarom	u	de	waarde	
te	 hoog	 vindt.	 Een	 bezwaarschrift	 dat	 uitsluitend	 gericht	 is	 op	 de	
hoogte van de aanslag kan niet-ontvankelijk verklaard worden. 

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	een	aanvraag	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 22/02/2013 N-HZ-2013-0017 Barisakker 38 Vervangen schuifpui  
    door raam  

Deze aanvraag ligt ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnvelt-
laan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvraag	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:	Scouting	Rudyard	Kipling	voor	het	organiseren	van	een	

neuzelmarkt op tweede paasdag, 1 april 2013 in de hal aan Dui-
vendijk 7 in Nuenen; 

•	 Aanvrager:	Stichting	Wielerevenement	Eindhoven	i.v.m.	de	door-
komst	van	de	wielerklassieker	“Hel	van	Brabant”	op	25	mei	2013	
door Nuenen;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	Paashuis	voor	een	vergunning	voor	het	in-
nemen	van	een	standplaats	met	een	oud	Hollandse	gebakkraam	
in	de	periode	van	1	november	2013	tot	en	met	31	december	2013	
in het centrum van Nuenen;

•	 Aanvrager:	Bloem	en	Tuin	evenementenburo	B.V.	voor	het	organi-
seren van Bloem en Tuin tentoonstelling van 12 juli 2013 tot en 
met	21	juli	2013	op	Landgoed	Gulbergen;

•	 Aanvrager:	K.P.J.	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	een	stra-
tenspelshow	in	M.F.A.	de	Koppel	op	22	maart	2013;

•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	
van	een	Avond	Wieler	4	Daagse	“Ons	Dorp”	(AW4D	Ons	Dorp)	
in de periode van 10 tot en met 13 april 2013 in café Ons Dorp, 
Parkstraat 1;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	Van	Tuijl	voor	de	verkoop	van	Slush	Puppie	
en verpakt ijs tijdens de avondvierdaagse in Nuenen in de periode 
van	4	tot	en	met	7	juni	2013	bij	de	ingang	van	sportpark	de	Lis-
sevoort.

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.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	C.V.	de	Stemkes,	dartclub	de	Stam	en	de	heer	Van	Keulen	zijn	

vergunningen en ontheffing verleend i.v.m. het organiseren van 
halfvastenactiviteiten op zondag 3 maart 2013 op het wegdeel 
Gerwenseweg,	gelegen	tussen	Mgr.	Frenkenstraat	en	Kerkakkers	
(verzenddatum	21	februari	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.



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: 1 & 2 MAART: 

Witlof België, 1/2 kilo  .................. 0,59
Bleekselderij, per struik .............. 0,89
Soepgroenten, 250 gram  ............ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 4 MAART:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo  ............ 0,79
DINSDAG 5 MAART:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  . 0,99
WOENSDAG 6 MAART:

Rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDERDAG 7 MAART:

Rauwkost, 1/2 kilo  ........................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 1 T/M 7 MAART:

Holl. Elstar, 2 kilo  ......................... 1,99
Bamipakket, 1/2 kilo  .................... 0,99
Courgettesalade, 250 gram  ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor de best
belegde broodjes!!!

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

3 Cordon Bleus
samen ............................................5,50 
100 gr. Gebraden Fricandeau 
en 100 gr. Rauwe Ham ...........3,95
Carpaccio van Varkenshaas 
en Courgette
100 gram ......................................2,25 
“Kalfs Gehakt Ballen”

iedere 4e GRATIS
Heerlijk Broodje
Gerookte Kipsalade
per stuk .........................................3,00 
Varkenshaas in Roomsaus
“Kant en Klaar” 300 gram 4,50

KOOPJE

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 1 t/m 7 maart:

Nougatine ijs-
taartje

Van € 7,60.  Voor € 5,95
Bij 2 broden naar keuze, 
4 witte kaiserbroodjes 

 Voor € 1,50 

Nougatine ijs-
taartje

Nougatine ijs-
taartje

Nougatine ijs-

€ 5,95

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

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

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Caravan Centrum
Coppelmans

Lieshoutseweg 31/A
5674 RK Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier



Laco Recreatie heeft een breed aanbod van goed uitgeruste sportcentra in heel Nederland. 
In onze accommodaties bieden wij sportieve en ontspannende activiteiten aan voor alle leeftijden. 
‘In beweging blijven’ is ons product. Maar ook als organisatie zijn we voortdurend volop in beweging. 
De afgelopen jaren is Laco flink gegroeid. Ruim 40 sportcentra verspreid over heel Nederland
vallen nu onder de Laco vlag.

Functie
In deze functie zorg je mede samen met je collega’s voor een schone accom-
modatie. De werkzaamheden zijn uiteenlopend van aard van het werken met
machines tot het schoonmaken van ramen.

Profiel
Je hebt een proactieve en flexibele instelling. Je bent representatief, klant-
vriendelijk en collegiaal. Je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsge-
voel. Je bent 18 jaar of ouder en bereid om te leren.

Wij bieden:
• Een afwisselende baan in een sportieve en gezellige omgeving.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Een salaris conform de CAO Recreatie.
• Drie ochtenden van 06.30 tot 09.30 uur.

Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met
je C.V. naar Laco Nuenen, Sportlaan 4-6,
5671 GR Nuenen of met een email naar
b.mickers@laco.eu. Voor meer informatie
over de functie kun je contact opnemen
met manager Bert Mickers

Laco sportcentrum Nuenen
Sportlaan 4-6
5671GR Nuenen

Medewerker
Civiele dienst

www.laco.eu

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

De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

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.

Nieuwe badkamer?

Kapelstraat 19 
Beek en Donk  
Tel. 0492 - 46 43 43
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

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

(420 x 594 mm)

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

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

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

Rond de Linde nu ook compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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ANALYSE
De politieke situatie in Nuenen
Hoe het kwam en hoe zou het verder moeten. Na de verkiezingen van 2012 was 
W70 verantwoordelijk voor de formatie. Het proces om te komen tot een raadspro-
gramma was compleet open en transparant. Het programma werd opgesteld op 
een aantal zaterdagochtenden en in aanwezigheid van alle nieuwgekozen raadsle-
den. Iedere partij kon op deze manier een meerderheid zoeken voor de items uit de 
diverse verkiezingsprogramma’s. Onderschreef de meerderheid van de raadsleden 
een punt uit een verkiezingsprogramma, dan werd dit ook opgenomen.
Zoals een artikel in het ED vermeldde: "Loftrompetten in Nuenen". Traditiege-
trouw stemden de Nuenense kiezers ongeveer 50% op landelijk gebonden partijen 
en ongeveer 50% op plaatselijke partijen. Het doel bij de formatie was om ook deze 
verdeling terug te zien in het College. Dat is ook verwezenlijkt. Twee wethouders uit 
landelijk gebonden partijen, twee wethouders uit plaatselijke partijen en een grote 
plaatselijke partij die haar gedoogsteun uitsprak. Het Raadsprogramma wordt 
vertaald naar een Collegeprogramma en ondertekend door alle bovengenoemde 
fracties.
Maar wat gebeurt er daarna? Een benoemde wethouder treedt al na een half jaar 
af. Partijen krijgen onenigheid, splitsen zichzelf op en beginnen een eigen fractie. 
De coalitie brokkelt af. Niemand lijkt het nog eens te zijn met iemand. De sfeer in 
de Gemeenteraad wordt per maand slechter, grimmiger en zelfs regelmatig botweg 
onfatsoenlijk. De grond daarvoor? Onduidelijk! Er worden namelijk aan de ge-
meenteraad geen besluiten voorgelegd die in strijd zijn met het ondertekende raad-
sprogramma 2010-2014. Driekwart van het collegeprogramma is uitgevoerd. En 
het college voert, waar mogelijk gelet op de economische situatie, nog steeds uit wat 
de meerderheid van de Raad heeft besloten in 2010.
Wat dan Wel? Toegegeven, Nuenen staat er financieel niet al te best voor. Door de 
regio gedwongen tot veel woningbouw. Maar realisatie van het bouwprogramma 
stagneert. De miljoenen voor aangekochte grond vragen om enorme rentebedragen 
omdat zij niet worden afgenomen door ontwikkelaars. Dit is een zware financiële 
molensteen om de nek van de Gemeente Nuenen. Het is niet anders. Ook    Nuenen 
kan de woningbouw niet vlottrekken. Daarvoor zijn landelijke maatregelen nodig. 
Maar wat zou dan wel kunnen helpen tegen de ruzies en verdeeldheid in de Nue-
nense politiek? Een ding maar… samen de schouders eronder. De Raad dient zich, 
samen met het College tot het uiterste in te spannen om, met alle steun die er te vin-
den is bij b.v. de provincie en het SRE, aan deze situatie het hoofd te bieden. 
Wat is niet in het belang van Nuenen? Verdeeldheid, persoonlijk of partijbelang 
boven het algemeen belang stellen. Ruzie en gekrakeel in plaats van constructieve 
samenwerking. Besluiten nemen, die niet zijn gebaseerd op beleid of visie maar uit-
sluitend op het op scherp zetten van de verhoudingen. En toch zeker niet het college 
vleugellam maken door in deze moeilijke periode een motie van wantrouwen in te 
dienen tegen een zittende wethouder. Daarmee breekt deze raad het imago van de 
politiek in Nuenen totaal af en worden we zo een willig slachtoffer voor overname, 
dus voor het verlies van onze zelfstandigheid. Er is een statement, wat de fractie 
van W70 als oudste en grootste partij in Nuenen, wil maken: Wij willen alles in het 
werk stellen, om als dat ook maar enigszins mogelijk is, dit tij te keren. Wij zijn een 
fractie met kennis en kunde. De W70-wethouder in het College is deskundig en 
weet wat belangrijk is voor Nuenen. De fractie van W70 heeft zich altijd sterk ge-
maakt voor een zelfstandig Nuenen. Met alles wat daarbij hoort, een rijk vereni-
gingsleven, een heel goed woonklimaat, goede recreatiemogelijkheden, een aan-
trekkelijk woningenbestand, fijne horecavoorzieningen enz. W70 is ook de partij 
met het meeste aantal leden in ons dorp. Deze leden, maar ook alle andere inwo-
ners, willen wij niet teleurstellen. Wij zullen onvermoeid doorwerken in het belang 
van Nuenen. Raadsleden van Nuenen, laten we beseffen dat WIJ Nuenen kunnen 
maken of breken. Laat ons niet alleen ons vizier richten op de verkiezingen in 2014. 
Nu samen aan het werk! Er is nog een hele weg te gaan in de komende 14 maanden. 
Dus... laten we allemaal ons gezond verstand gebruiken en in het volle besef van de 
problemen die er liggen, samenwerken om ons eigen Nuenen in stand te houden!

Toos van de Ven Fractievoorzitter van de fractie W70
 

Prijzen voor 
de Nuenense 
Beeldende 
Amateurkunst 
Verkiezing
Boekhandel van de Moosdijk heeft 
zich voor 2013 verbonden met de 
prijzen voor de Nuenense Beelden-
de Amateurkunst Verkiezing.

In de categorie jongeren van 6 tot 18 
jaar worden er twee prijzen toege-
kend, een van de vakjury en een van de 
publieksjury. Beide prijzen zijn goed 
voor een cadeaubon van Van de 
Moosdijk van € 25,-. In de categorie 
volwassenen zijn er ook twee prijzen. 
Deze prijzen zijn goed voor cadeau-
bonnen van € 50,- per stuk.
Thema van de Beeldende Amateur-
kunst Verkiezing is dit jaar ‘in de wol-
ken’. Meer informatie over deelname, 
inleverdata etc. staat op www.kun-
stencentrumcan.nl. 
De prijsuitreiking is in de WAK (de 
Week van de A mateurkunst) op zater-
dag 1 juni om 14.00 uur op een nog na-
der te bepalen plaats. In de periode er-
voor zullen tussen de 10 en 14 
genomineerde werken worden ten-
toongesteld in de etalages op de Berg. 
Een vakjury en een  publieksjury zullen 
bepalen welke de beste werken zijn.

Ingezonden brieven
Bestuur CDA ondersteunt beslissing 
wethouder en fractie 
Het bestuur van het CDA afdeling Nuenen is het volledig eens met de beslissing 
van zijn wethouder Paul de Witte om tijdens de raadsvergadering van 21 februari 
op te stappen naar aanleiding van een ingediende motie van wantrouwen door de 
fracties van de VVD, de Combinatie, PvdA, Nuenens Belang en Lijst Pijs/Van 
Bruggen. 
Ook de conclusie van onze fractievoorzitter Theo van de Tillaart, dat hij in deze 
raad niet verder kan, wordt door het bestuur voor 100% onderschreven. Het CDA 
bestuur betreurt deze gang van zaken die blijk geeft van een volledige afwezigheid 
van enig besef van de verantwoordelijkheid die de Nuenense politiek gezamenlijk 
zou moeten nemen om tot de juiste besluiten te komen in de huidige moeilijke om-
standigheden.
De meerderheid voor deze motie bevestigt dat er een duidelijke scheidslijn aan het 
ontstaan is tussen de “oude politiek” van populisme, clientelisme, (wat vertaald 
kan worden in “leuke dingen voor de mensen doen” om je zo te verzekeren van vol-
doende stemmen) en de “nieuwe politiek” waarbij integriteit, kennis van zaken en 
professioneel handelen nodig is voor goed bestuur en een goede toekomst. 
De “ oude politiek” was mogelijk zolang er voldoende geld was, of omstandigheden 
gecreëerd  werden die geld op de balans brachten. Nu gaat dat niet meer en het 
blijkt voor verschillende partijen moeilijk, zo niet onmogelijk te zijn, om de nieuwe 
realiteit onder ogen te zien. Met dit soort ontwikkelingen als gevolg. Het CDA af-
deling Nuenen kijkt dan ook met belangstelling uit naar wat de gemeenteraads-
verkiezingen van 2014 ons gaan brengen. 
Het bestuur zal zich beraden over hoe invulling gegeven zal worden aan de nu 
ontstane situatie en hier op korte termijn over berichten.

Namens het Bestuur CDA afdeling Nuenen, 
Tom van den Boomen, Voorzitter. 

NLdoet, ook bij Kunstencentrum CAN
Een kans voor ieder om van binnenuit kennis te maken met Kunstencen-
trum CAN. Wat staat er voor op het programma? Het schilderen, restaure-
ren en opknappen van meubilair in de ateliers van het Kunstencentrum in 
Het Klooster, zoals de tekentafels, de sokkels, het grafi ek-rek en de kasten, 
en het schilderen van het beeldhouwlokaal. Dit gaat gebeuren op zaterdag 
16 maart tussen 10.00 en 15.00 uur.

Vorig jaar is er met veel plezier gewerkt aan het schilderen van de ateliers voor 
tekenen en schilderen en voor grafiek en textiel. Dat hoeft dit jaar dus niet nog 
eens te gebeuren. Wel hoopt het Kunstencentrum op een even gezellige werkdag 
als vorig jaar met een stel echte doeners, zodat de ateliers weer een frisse uitstra-
ling hebben, die inspirerend werkt voor de cursisten. Handige klussers kunnen 
zich nog aanmelden bij Christa Alaert vrijwilligerscoördinator, alaert@planet.nl, 
tel. 06-10611969.

Nünentaler Schürzenjäger in Auberge Vincent

Ze hebben het weer voor elkaar!
Afgelopen weekend was het feest in de Skihut van Auberge Vincent; op 
zaterdagavond trad de Nuenense band de “Nünentaler Schürzenjäger“ op. 
Het bleek een perfecte combinatie.

Feest met de Nünentaler Schürzenjäger in Auberge Vincent, een perfecte combi-
natie.

Carnaval net achter de rug, de skies 
opgeruimd en naar zolder gebracht…. 
maar in Auberge Vincent hadden ze 
de sfeer nog steeds te pakken. Voor 
degene die Carnaval had gevierd en in 
dit feestgedruis terecht was gekomen, 
leek het een goede afterparty en de 
mensen die net terug waren van een 
lekkere skivakantie waanden zich 
weer in één of andere après-skihut.

Bij aankomst was het al duidelijk, de 
skies stonden bij de voordeur en de ca-
bine van de skilift was netjes opge-
steld. Het sneeuwkanon stond aan, la-
ter op de avond bleek heel Nuenen 
bedekt te zijn met een laagje sneeuw: 
“Dat kanon werkt goed!” was de grap 
van de avond. 
Binnen was het personeel, maar ook 
veel bezoekers, verkleed in Oosten-
rijkse of Duitse klederdracht. Her en 

der kwam je iemand in skikleding te-
gen en in combinatie met de Duitse 
biertafels, bierpullen en allerlei andere 
attributen kon het feestje beginnen.
En dat feestje met de Nünentaler 
Schürzenjäger is altijd geslaagd. Met 
veel verschillende muziekstijlen en 
met gastoptredens weten ze het pu-
bliek in de juiste sfeer te brengen en te 
verwennen. De dansvloer is heel de 
avond gevuld en het voelt alsof je al-
leen maar vrienden om je heen hebt, 
iedereen is blij, vriendelijk en uitgela-
ten. Zelfs “Meneer Heppie” was van de 
partij en ontving regelmatig compli-
menten voor een geslaagd carnaval. 
Ook de keuken kreeg het druk: regel-
matig werden er bitterballen en ande-
re borrelhapjes besteld. 
Dat een dergelijk feestje mogelijk was 
in het restaurantgedeelte (Restaurant 
P69) van Auberge Vincent was voor 
enkelen een vraag maar deze avond 
heeft duidelijk bewezen dat Nuenen er 
een feestlocatie bij heeft! 

9 maart: Landelijke Opschoondag 
ook in Nuenen
Schoon, schoner, schoonst. Dat is waar een Supporter van Schoon van 
houdt. Steeds meer Nederlanders zetten zich in voor het schoonmaken en 
schoonhouden van de leefomgeving. Zo ook in Nuenen, waar gemeente en 
bewoners samen het zwerfafval aanpakken.
Gerwen en André van der Maat
Nederland is behoorlijk schoon, maar 
laten we eerlijk zijn: het kan altijd 
schoner. Elma van Keulen vertelt over 
de betrokkenheid in de gemeente    
Nuenen. “In Gerwen, een dorp dat on-
derdeel is van onze gemeente, kende 
iedereen André van der Maat. Hij ging 
met zijn fiets door het dorp om zwerf-
vuil op te ruimen. Dat vond hij belang-
rijk, dus daar zette hij zich voor in. 
André is inmiddels overleden, maar 
zeker niet vergeten. Zijn opruiminitia-
tief zorgde ervoor dat ook andere 
mensen afval in de buurt gingen opra-
pen, daarom staat de Landelijke Op-
schoondag in Gerwen in het teken van 
André. Gerwen levert de mankracht, 
wij de materialen. En dat is maar één 
van de voorbeelden van wat er in de 
gemeente gebeurt. Onder het mom 
van ‘Samen doen we Meer’ hebben we 
een draaiboek gemaakt om wijken en 
scholen te helpen het zwerfvuil op te 
ruimen en te voorkomen. Van posters 
en ansichtkaarten om mensen te in-
formeren over het belang van een 
schone leefomgeving, tot achter-
grondinformatie voor een spreek-
beurt. Samen gaan we aan de slag, sa-
men zijn we Supporters van Schoon!”

Ruim jij ook wat van een ander op?
Je eigen afval in de prullenbak gooien 
is gelukkig voor veel mensen vanzelf-
sprekend. Toch is dat helaas niet altijd 
genoeg voor een schone leefomgeving. 
Er slingert nog wel eens wat rond: re-
clamefolders, plastic tassen, lege do-
zen. Mensen die écht van schoon hou-
den, ruimen ook wel eens wat van een 
ander op. In Nederland zijn dat mo-
menteel al ruim drie miljoen mensen. 
Dat zijn de Supporters van Schoon. 

Hesjes, handschoenen en vuilnis-
zakken 
Volgende maand begint de lente en 

“Samen zorgen we zo met 
een kleine moeite, voor 
een grote schoonmaak!”

gaan we weer met z’n allen de parken 
in en de terrassen op. Om een schone 
start te hebben, wordt jaarlijks de Lan-
delijke Opschoondag georganiseerd. 
Dit jaar is deze op zaterdag 9 maart en 
vanzelfsprekend zetten de Supporters 
van Schoon zich op die dag nog meer 
dan anders in. Registreren als Suppor-
ter van Schoon en een actie aanmel-
den kan op www.supportervan-
schoon.nl en via www.facebook.com/
SupporterVanSchoon. Hier zijn te-
vens materialen als hesjes, handschoe-
nen en vuilniszakken voor je actie te 
bestellen.

Stapje voor stapje
Voor Elma is er niets fijner dan een 
schone leefomgeving: “Een schone 
buurt is prettiger en maakt je dag 
mooier. Daarom ben ik ook zo blij dat 
het schoonhouden van de buurt en 
het recyclen van afval steeds meer 
gaat leven in Nuenen. Meer en meer 
mensen zetten zich in, elk op hun ei-
gen manier. En daar gaat het om: dat 
mensen hun eigen straat, hun eigen 
buurt en zodoende hun eigen gemeen-
te een fijnere plek maken. Als iedereen 
een stukje doet, wordt het schoner en 
schoner. Om ook kinderen en jonge-
ren te betrekken zijn we aan de slag 
gegaan met scholen. Er wordt voor-
lichting gegeven over afval en het ef-
fect daarvan op het woonplezier en 
het milieu. Daar hoort ook een op-
schoonactie van het schoolplein en de 
buurt rondom de school bij. Stapje 
voor stapje komen we zo steeds dich-
terbij een afvalvrij Nuenen!”

Kleine moeite, grote schoonmaak
De gemeente Nuenen mag zich door 
haar inzet met recht Supporter van 
Schoon noemen. “Ik vind het belang-
rijk dat Nuenen er op haar mooist uit-
ziet en ik ben zeker niet de enige. Het 
mooie is dat iedereen kan meehelpen 
om dat te bereiken. Het is heel een-
voudig om ook Supporter van Schoon 
te worden en ik wil iedereen die 
schoon belangrijk vindt, oproepen 
zich aan te melden. Het enige wat je 
hoeft te doen is je naam invullen en 
aangeven waarom jij van schoon 
houdt. Iedereen die zich aanmeldt 
wordt door de speciale teller bijgehou-
den zodat je meteen kan zien hoeveel 
supporters er al zijn. Ik zou het gewel-
dig vinden als meer en meer mensen 
inzien hoe het leven in het mooie Ne-
derland, nog mooier kan worden door 
af en toe eens wat rondslingerend af-
val op te rapen. Samen zorgen we zo 
met een kleine moeite, voor een grote 
schoonmaak!” 

Meld je aan!
Zowel de Landelijke Opschoondag als 
Supporter van Schoon zijn initiatie-
ven van NederlandSchoon. Zie voor 
meer informatie, het aanmelden als 
supporter of het aanmelden van een 
actie www.supportervanschoon.nl en 
www.facebook.com/SupporterVan-
Schoon. 

Zorgen bij het 
Oranje Comité 
De abdicatie van koningin Beatrix 
en de daaropvolgende troonsbestij-
ging van prins Willem Alexander 
zorgt voor wat onrust bij het Nue-
nense Oranje Comité. 

Alle activiteiten liggen vast, de optre-
dens tijdens de  koninginnenacht op 
maandagavond en de optredens de 
dag erna tijdens de traditionele Oran-
je Markt. Er is twijfel over de belang-
stelling van het Nuenense publiek in 
verband met de  tv uitzendingen van 
de troonsbestijging in de middag. 
Toch is er op dit moment voor geko-
zen de festiviteiten gewoon volgens 
de oorspronkelijke plannen door te 
laten gaan. Want bezoekers hoeven  
niks te missen. In Het Klooster hangt  
een scherm en  ook bij de plaatselijke 
horeca kan men op de televisie de 
plechtigheid volgen. 



  

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 
voorzieningen 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______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu______________________________________ 

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 17-10-2012

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

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

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

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

WIJ vERHuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAg

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

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

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

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

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

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

AANLEg NIEuW gAzoN. 
www.lapagondatuinen.nl. Tel. 
06-19 70 26 68.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

INBRAAKGOLF NUENEN e.o.
NOVEmBER mEER dAN 

25 INBRAKEN
Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist 

en kans op inbraak wordt 
met 95% gereduceerd

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

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

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

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

opENHAARD Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

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

orthopedagoge geeft 
studiebegeleiding bij u 
thuis. Voor voortgezet on-
derwijs en basisschool. Voor 
hulp bij plannen, organise-
ren, leren leren, faalangst en 
diverse andere moeilijkhe-
den. Tel.: 06 - 23 22 77 61.

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

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

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

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

tE koop: Haard- en ka-
chelhout. € 65,- per m3, ei-
ken. Aardappels € 0,70 per 
kilo. Paardenhooi, kleine 
pakjes 20 kilo, € 3,- per 
pak. Fam. v. Baren, Boord 
30, Nuenen. Tel. 283 62 70.

3 maart vlooienmarkt 
Sporthal Strijp, Rijstenweg 
7 Eindhoven. 90 kramen 
bomvol! 9-16 uur. 06 - 20 
29 98 24.

AANgEBoDEN Hulp in 
de huishouding. Tel.nr. 06 
- 85 15 86 34.

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.

Pianist(e) gezocht!!!
New Balance, een gezellig koor uit Nuenen, is op zoek naar iemand, die ons 
op de piano wil begeleiden bij repetities en uitvoeringen. Wij repeteren elke 
dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Ons repertoire bestaat uit hedendaagse 
en iets oudere liedjes van nu tot en met de 70-tiger jaren.
Wij bieden: • Ruim 40 enthousiaste mannen en vrouwen.
 • Een zeer deskundige dirigent.
 • Een financiële tegemoetkoming.
 • Gezelligheid.

Heb je interesse of wil je eerst nog meer informatie, neem dan telefonisch 
contact op met onze voorzitter, Annette Frank. Zij is telefonisch bereikbaar on-
der: 040 - 283 80 06 of mobiel 06 - 34 23 95 80 of per mail: fhu.frank@raef.nl

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

Op maandagmiddag 4 maart 
start een workshop ge-
dichten lezen. Er zijn nog 
plaatsen vrij. Informatie bij 
www.kunstencentrum-
can.nl

Betere foto’s leren ma-
ken? U kunt ook nog mee-
doen: 7 lessen van 3 uur. De 
lessen beginnen 27 febru-
ari van 19.30-22.30 uur. Zie 
www.kunstencentrum-
can.nl
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Uit d’n hoek…Experiment

Zaterdag was de film Das Experiment op tv, naar een waar gebeurd experiment 
van Stanford Universiteit in 1971, Verenigde Staten. Studenten spelen hierbij be-
wakers en gevangenen. Een berucht en interessant experiment dat gaat over 
groepsgedrag tegenover het individu, over macht en onderdrukking. En hoe 
mensen handelen onder bepaalde omstandigheden. 
 Fascinerend om te zien hoe mensen zich laten leiden en meegaan in 
het spel. Zoals soldaten die zich de oorlog in laten sturen. Ik vraag me af of vrou-
wen dat ook zo zouden doen of dat die een individueel en onafhankelijke afwe-
ging zouden maken.
 Eigenlijk gaat het over de (vermeende) noodzaak van spelregels. Je 
moet niet met drank op rijden omdat dat niet mag maar omdat dat gevaarlijk is. 
Je moet niet met andermans geld gaan gokken omdat dat zogenaamd mag 
maar omdat dat niet juist is.
 Het is praktisch onmogelijk om een volledig vrije, autonome beslissing 
te nemen.

Edwin Coolen

Ingezonden brieven
‘Algemene gevoelens’ in Nuenense Raad…
In het ED van 22 februari 2013 lees ik dat een respectabele wethouder, Paul de 
Witte, het veld moet ruimen omdat hij -“de algemene gevoelens van de gemeente-
raad opnieuw negeert en niet respecteert.-” Deze proza geeft uitstekend de grond-
houding weer op basis waarvan de raad afgelopen jaren acteerde en Nuenen naar 
de financiële afgrond bracht.
Overigens was dit voor geen enkel,  lang zittend, raadslid aanleiding om het plu-
che te verlaten. Ook zij verschuilen zich achter de zandzakken van de crises.
En aangezien cultuur aan mensen kleeft zal er de komende tijd niets veranderen 
aan de Nuenense Raadsdynamiek. Natuurlijk.. we moeten niet zeuren de raad 
doet toch  wat hij kán!  Ja, dat is nu net het probleem!
De zorgvuldig opgezette coup lukte, zij het dat  De Witte en Van der Velden boven 
de coupplegers gingen staan en zelf vertrokken.
Nuenense burgers blijven weer achter met een discontinuïteit van beleid en dat 
terwijl we, maatschappelijk gezien, op een dieptepunt zitten. 
Over puinruimen, zo lees ik, hadden de heer Eeuwhorst en mevrouw Donkers nog 
niet nagedacht. Regeren is vooruit zien… dus tijdens de lange voorbereiding van 
de coup vergaten ze na te denken over een aantal  opbouwscenario’s ..hebben we 
tijd voor nodig… was het antwoord op de vraag van wethouder Martien Jansen.
Komt tijd komt…Raad!  Vrij makkelijk, want    2,  zo zie ik inmiddels, draait de 
Raad fors aan de “OZB knop 2013” om de burger te activeren het gelag voor het 
gedrag van de Raad te betalen. Benieuwd naar de “OZB knop 2014”, enkele maan-
den voor de gemeenteraad verkiezingen. Alhoewel,  zo’n jaar kenmerkt zich , even-
als landelijk,  als een jaar met een hoog Sinterklaasgehalte en fors opportunisme.
In 2014 zullen de burgers ook en wellicht vooral , de verkiezingsprogramma’s moe-
ten beoordelen op de moed en de durf om nóg meer zaken niet te doen.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5,  Nuenen

Nuenense raad: een wanvertoning
Het was laatstleden donderdagavond één grote wanvertoning van de Nuenense 
raad en zijn politiek. Onwaardig en op sommige momenten zelfs laag bij de grond. 
De analyses in het ED van afgelopen vrijdag en zaterdag aangaande deze verto-
ning logen er dan ook niet om en troffen de juiste toon en conclusies. Een meerder-
heid in de  Nuenense raad werd het ‘plezier’ niet gegund om CDA-wethouder Paul 
de Witte middels een motie van wantrouwen weg te stemmen vanwege zijn subsi-
diebeleid, want deze koos voortijdig eieren voor zijn geld en stapte letterlijk en fi-
guurlijk op. Hij had zijn overjas blijkbaar al klaargelegd, want hij was binnen en-
kele minuten vertrokken. Kort daarvoor had  zijn enige mede CDA-raadslid Theo 
van den Tillaart  al meegedeeld, dat hij het bijltje er bij neergooide, omdat hij niet 
langer meer wilde functioneren in deze raad. Na Paul de Witte gaf partijloze wet-
houder Ans van der Velden ook aan op te stappen omdat zij vond dat het college 
niet genoeg draagkracht had bij het nemen van besluiten. Dan had een fractie-
voorzitster één van haar fractiegenoten blijkbaar niet geheel in de hand want deze  
maakte met regelmaat gebruik van verwijtende interrupties naar de indieners 
van de motie van wantrouwen tegen Paul de Witte. De enig juiste conclusie van 
deze hele wanvertoning stond scherp en juist geformuleerd in het ED van 23-02., 
nl.  moet de raad de hand niet in eigen boezem steken en zijn ze niet capabel om 
met eigen emotionele ongemakken om te gaan. Kortom, deze raad is niet waardig 
om de Nuenense bevolking te vertegenwoordigen. Men kan wel een college naar 
huis sturen, maar een raad mag de volle vier jaren uitzitten, hoe incompetent en 
bont ze het ook maakt. En och arm, burgemeester Houben moet maar zien het la-
verende schip bestuurbaar en drijvende te houden. Gelukkig is 2014 met nieuwe 
raadverkiezingen niet meer ver weg. Was het toeval dat juist dezer dagen ook in 
het ED  de roep naar herindeling een prominente plaats kreeg en het discussiëren 
daarover geen taboe meer is. Als de Nuenense raad en zijn politiek bedrijven zo 
doorgaat als het afgelopen jaar, waarin alleen maar elkaar afkatten en eigenge-
reidheid de boventoon voeren, dan is het niet waardig dat het een zelfstandige ge-
meente blijft. Laat ze dan gauw, voordat er van hogerhand ingegrepen wordt, kie-
zen voor fusie met enkele andere buurgemeenten of met de randgemeenten 
aansluiten bij Eindhoven.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, 5671 VA  Nuenen 

Nuenen weer stapje 
dichter bij Eindhoven
Door Gerrit van Ginkel
Na de zoveelste wanvertoning van de Nuenense raad die bijeen was op 21 
februari, is de schreeuw om samenvoeging bij Eindhoven opnieuw onder-
streept. Veelzeggend is het rapport dat medio maart openbaar wordt van de 
’Provinciale Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant’, dat vernieti-
gend uithaalt over de Nuenense bestuurscultuur en waar deze krant beslag 
op heeft weten te leggen. Een letterlijk citaat hieruit: ”De persoonlijke ver-
houdingen in de raad zijn naar eigen zeggen en naar waarneming van de 
adviesraad ronduit slecht. De leden van de adviescommissie stellen in het 
gesprek vast dat de raad een ernstig probleem heeft met haar eigen functi-
oneren en dat de voorzitter van de raad niet bij machte is om daar verande-
ring in te brengen”, einde citaat.
 
Weer bewees deze raad zelfstandig 
niets te kunnen oplossen. Het gevolg 
was dat wethouder Paul de Witte de 
eer aan zichzelf hield door meteen op 
te stappen, de andere wethouder Ans 
van der Velden gaf de raad nog twee 
maanden om haar portefeuilles over te 
dragen en CDA raadslid Theo van de 
Tillaart kan en wil niet langer functio-
neren in deze raad.

De ontstane puinhoop is weer indruk-
wekkend en doet Nuenen geen goed. 
De uitstraling naar de ons omringende 
gemeenten, waarmee samenwerking 
dringend gewenst is voor ons eigen 
lijfsbehoud, komt opnieuw over als erg 
onvolwassen ondanks alle reeds inge-
zette processen.

Wat is er nu aan de hand?
De ingediende motie van wantrouwen 
door de verzamelde oppositie tegen 
wethouder de Witte lijkt wel als een 
stappenplan dat ten doel heeft het he-
le college naar huis te sturen en dus 
Nuenen onbestuurbaar te maken.
De oppositie, die drie jaar geleden bij 
het aantreden van deze raad gevormd 
werd door de PvdA en de VVD, is lo-
pend deze raadsperiode uitgegroeid 
met De Combinatie, Lijst Pijs/van 
Bruggen en Nuenens Belang naar 11 
zetels en heeft dus een meerderheid 
verworven tegen 8 coalitiezetels.
In de motie van wantrouwen werd de 
wethouder verweten dat hij geen we-
zenlijke wijzigingen heeft doorge-
voerd in de onlangs gepresenteerde 
notitie voor het voorgenomen subsi-
die en accommodatiebeleid. (het ac-
commodatiebeleid was trouwens al 
eerder ondergebracht bij wethouder 
Ans van der Velden, red.)
Daarmee zou de wethouder de alge-
mene gevoelens van de raad opnieuw 
negeren en niet respecteren volgens 
de motie.
Spiegel
In zijn antwoord was het jammer dat 
de wethouder pas nu een duidelijk en 
communicatief sterk verhaal hield 
over zijn beleid en de raad een spiegel 
voorhield.
Hij zei onder meer: ”Wat willen jullie 
nu eigenlijk. Ik wou die 2 miljoen sub-
sidiekorting, die ik weg wilde halen bij 
de verenigingen juist gebruiken voor 
die mensen die niet kunnen demon-
streren door hun handicaps, voor de 
kinderen en de gezinnen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben, voor 
de werkzoekenden en hulpbehoeven-
de in ons dorp. De veelal gezonde 
mensen die bij een sportvereniging 
zijn kunnen een eventuele contribu-
tieverhoging ten gevolge van een sub-
sidieverlaging wel opvangen.

Een demonstratie van slechts een paar 
verenigingen met veel leden heeft 
blijkbaar veel indruk gemaakt en mijn 
eerder genoemde gedachte over-
stemd”.
Ook over zijn scholenbeleid was hij 
veelzeggend. Hij zei daarover onder 
meer: ”Ik heb te maken met leegstaan-
de klaslokalen en het aantal zal in de 

Onrust
De Nuenense politiek staat niet bekend om haar rust en stabiliteit. De hache-
lijke financiële situatie waarin de gemeente verkeerd, maakt het besturen er 
niet makkelijker op. Opvallend is ook de samenstelling van de huidige ge-
meenteraad. De 19 leden komen van maar liefst 9 verschillende partijen/

fracties/lijsten: W70 (4), PvdA (3), De Combinatie (2), VVD (2), D66 (2), Nue-
nens Belang (2), Lijst Pijs/Van Bruggen (2), CDA (1) en de eenmansfractie 
Jose van Bree. Het recente opstappen van de wethouders Paul de Witte 

(CDA) en Ans van der Velde (partijloos) is het zoveelste incident. 
Enkele kwesties van de laatste jaren op een rij:

2008-2010: De affaire rond spookraadslid J. van de Ven (VVD); 
3 raadsleden stappen over naar andere partijen.

2009: Raadslid P. Uipkes stapt over van De combinatie naar de VVD

2010: Parttime wethouder P. Daamen (De Combinatie) stapt na een half jaar 
op. Hij ziet af van wachtgeldregeling.

Maart 2012: De Combinatie stapt uit de coalitie. 
Coalitie behoudt meerderheid.

April 2012: CDA-fractie stapt uit coalitie, coalitie verliest meerderheid. 
CDA raadslid Van de Tillaart blijft coalitie steunen.

Mei 2012: fractie Pijs/Van Bruggen splitst zich af van CDA.

Januari 2013: Nuenens Belang trekt gedoogsteun in.

21 feb 2013: CDA-raadslid Theo van den Tillaart stopt. 
 Wethouder De Witte stapt op na een dreigende motie van wantrouwen. 

Wethouder Van der Velde kondigt aan te stoppen omdat 
er te veel ‘oud zeer’ in de raad zit.

Wethouder Paul de Witte bezig met zijn antwoord aan de raad waarin hij bekend 
maakt af te zullen treden.   

nabije toekomst alleen nog maar groei-
en. Daarom heb ik mijn bedenkingen 
bij verdere nieuwbouw of renovaties.
Het is bijzonder jammer dat deze raad 
zich laat beïnvloeden door een bijeen-
komst in de Mijlpaal waarbij soep, 
broodjes en een zielig verhaal de aan-
zet vormden tot een andere invalshoek 
voor de renovatie van de Mijlpaal”.
De wethouder bedankte verder de 
ambtenaren met wie hij zeer succesvol 
had samengewerkt en hij prees hun in-
zet en mentaliteit voor de gemeente 
Nuenen.

Feit blijft wel dat wethouder de Witte 
niet handig heeft gemanoeuvreerd 
toen hij in gesprek ging met de vereni-
gingen over de subsidieverlaging. 
Daarvoor werd een systeem van we-
ging gebruikt dat bestond uit punten. 
De raad was akkoord gegaan met dat 
systeem maar de uitkomst daarvan en 
de consequenties waren door hen nog 
niet ingezien en toen de wethouder 
desondanks door tijdsdruk toch al in 
gesprek ging met de verenigingen had 
de oppositie een stok gevonden. Daar-
naast haalde de wethouder ook geen 
imponerende resultaten uit het over-
leg met scholen.

Pijnlijk was het te vernemen van de 
oppositie  dat men niet wist hoe nu 
verder te handelen. De actie van de 
raadsleden die totaal geen binding 
hebben met Nuenen of die tenminste 
heel goed kunnen verbergen iets voor 
de Nuenense inwoners te willen bete-
kenen, eindigde even onbegrijpelijk.
De motie van wantrouwen werd nog 
niet eens in stemming gebracht. Hun 
doel was bereikt: twee wethouders en 

een raadslid afgetreden en het hoogste 
bestuursorgaan van een gemeente, de 
raad, in opperste verwarring achterge-
laten. De oppositie wist ook niet hoe 
nu verder.

De consequenties wat dit weer gaat 
kosten voor Nuenen naast onherstel-
bare imagoschade, zijn nog niet dui-
delijk.

De wachtgeldregelingen voor wethou-
ders en raadsleden zijn aanzienlijk 
versoberd en qua looptijd verkort.

André van der Maat-Dag: Gerwen Schoon!
Zaterdag 9 maart staat Gerwen in het teken van de André van der Maat-Dag. Dan wordt de actie ‘Gerwen Schoon!’ 
gehouden. De start is om 13.00 uur bij de kiosk op het Heuvelplein en iedereen kan meedoen. Vorig jaar was de 
eerste André van der Maat-Dag en toen werd met ruim zestig vrijwilligers het dorp Gerwen en omgeving schoon-
gemaakt. Daarbij werd 1690 kilogram zwerfvuil en afval ingezameld en opgeslagen. 
Na een paar uurtjes de handen uit de 
mouwen steken, moet Gerwen straks 
weer vrij zijn van afval en zwerfvuil. 
Gerwen schoon dus! Wat Gerwenaar 
André van der Maat jarenlang in zijn 
eentje deed, moet nu door vele dorps-
bewoners binnen een paar uur lukken. 
Rond vier uur staat er koffie en soep 
klaar bij ’t Huysven aan de Huikert 35.
Iedereen kan meedoen en de organi-
satoren roepen de deelnemers op om 
zich vanaf nu aan te melden via de site: 
werkgroepleef baarheidgerwen@
gmail.com. De organisatie is in han-
den van de werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen in samenwerking met de 
Dorpsraad Gerwen en de gemeente 
Nuenen c.a.
De leerlingen van Brede School Heu-
velrijk gaan de vrijdag ervoor de om-
geving van de school al opschonen. Vrijwilligers tijdens de eerste André van der Maat-Dag in Gerwen (foto Cees v. Keulen)
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Nieuws met zaken

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ECHT DE GOEDKOOPSTE!

Neem uw offerte mee. Wij zijn altijd goedkoper!

22 mega
stores!

KIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE             VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL22

Sani-Dump Nuenen | de Huufkes 19A
DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE

Al 17 jaar dé aanbieder van
Badkamers & Tegels

Laat u verrassen in onze prachtige showroom
Gedegen advies op maat
Wij kunnen alles leveren

Profi teer van spectaculaire acties en aanbiedingen

Drie in een 

Voor elk wat wils
Een groot assortiment op het gebied van sierbestrating, natuursteen, hou-
ten, laminaat en PVC vloeren, raamdecoraties en sanitair dat is wat er te 
vinden is op de Huufkes 19 in Nuenen. De plek waar drie verschillende 
bedrijven de handen ineen hebben geslagen om op een breed gebied van 
vloeren en sanitair zo veel mogelijk klanten van hun producten te voorzien.

Sani-Dump, Ri-Jo en Woodforlife 
werken al een tijd vanuit een geza-
menlijke locatie. Hierdoor kunnen 

zij een breed publiek bedienen dat 
op zoek is naar een nieuwe vloer, 
binnen of buiten, raamdecoratie of 
naar een nieuwe badkamer.

‘Het is hier voor ieder wat wils’ zegt 
John van Santvoort, eigenaar van 
Ri-Jo. Mensen komen hier om te be-
leven en zo rustig keuzes te maken 
voor hun nieuwe vloer of badkamer.
Ri-Jo is van de drie het langstzitten-
de bedrijf. Het familiebedrijf bestaat 
inmiddels 32 jaar 
en is gespeciali-
seerd in hoogwaar-
dige sierbestrating 
en natuursteen, 
welke direct bij de 
bron ingekocht 
worden. Duur-
zaamheid en kwali-
teit staan hierbij 
voorop. Naast de 
showroom ligt een 
sfeervol ingerichte 
showtuin waarin al-
le producten iedere 
dag van de week te 
bezichtigen zijn. Bij Ri-Jo zijn altijd 
de laatste trends op het gebied van 
bestrating te vinden, hierdoor be-
zoeken ook veel tuinarchitecten en 
hoveniers de showroom.

Rechts in het grote pand is Sani-
Dump gevestigd. Sani-Dump was 
eerder bekend onder de naam Sani-
plein, maar sinds een jaar heeft 
Marcel Tielemans, eigenaar van Sa-

ni-Dump Nuenen zich aangesloten 
bij de grootste zelfstandige sanitair-
keten van Nederland: Sani-Dump. 
“Denk niet dat het een zaak is waar 
producten uit B-keus verkocht wor-
den, wij zijn beslist geen dumpshop” 
zegt Monique Tielemans.” Wij ver-
kopen alleen hoogwaardige A-mer-
ken van alle grote fabrikanten tegen 

bodemprijzen. In de grote show-
room staat enorm veel sanitair op-
gesteld. Zo staan er wel 25 baden en 

douchecabines, 70 
badmeubels en ver-
schillende merken 
kranen en tegels. Een 
enorme keus dus die 
meer dan een bezoek-
je waard is”!

Op de andere hoek is 
Woodforlife geves-
tigd. Woodforlife, 
waarvan de exploitatie 
in handen is van Ri-
JO, biedt een zeer 
breed assortiment van 
houten, laminaat en 

PVC vloeren en sinds vorig jaar ook 
raamdecoraties.

“Ik ben echt trots op deze zaak” zegt 
Fred Vermeulen, manager van 
Woodforlife. “Wat wij hier bieden is 
uniek, zoveel verschillende moge-
lijkheden op het gebied van vloeren 
in alle soorten, kleuren en afmetin-
gen. Zo gaan we van PVC en lami-
naat naar multiplank en  massieve 
vloerdelen tot een breedte van wel 

45 centimeter. Daarnaast hebben we 
verschillende soorten raamdecora-
ties van jaloezie tot facetlight in al-
lerlei soorten en prijsklassen.

De verscheidenheid van onze pro-
ducten past mooi in het totale con-
cept van onze drie bedrijven. Een-
heid door diversiteit. We leveren 
alle drie optimale service en gratis 
advies waarbij van ons allemaal de 

jarenlange ervaring 
garant staat voor 
deskundigheid ten 
aanzien van al onze 
producten”.

Het is beslist de 
moeite waard een 
keer een kijkje te 
komen nemen. On-
getwijfeld dat er 
wat van uw gading 
te vinden is.

Openingstijden
Ri-JO en Woodforlife zijn geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 uur tot 17.30. De showtuin is  
7 dagen per week te bezoeken. Sani-
Dump is open van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 
uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Ri-Jo.com BV T 040 - 283 84 12 Volg ons op
de Huufkes 19 E sales@ri-jo.com
5674 TL Nuenen W www.ri-jo.com

Bij Ri-Jo vindt u alles onder één dak
SIERBESTRATING • NATUURSTEEN • HOUTEN VLOEREN • LAMINAAT • PVC • RAAMDECORATIE

WOODFORLIFE houten vloeren 

Tevens: Raamdecoratie voor elk 
 interieur en budget.

Natuursteen
Leisteen

Sierbestrating
Sierklinkers

Natuursteen
Leisteen voor binnen

Natuursteen
Leisteen

Sierbestrating
Sierklinkers

Natuursteen
Leisteen voor binnen

Bij Ri-Jo vindt u alles onder één dak

m2  vanaf

 € 14,95
m2  vanaf

 € 9,95

vanaf

 € 39,95

www.ri-jo.com

LENTEkRIEbELS

Eiken multiplank
19 cm breed / 15 mm dik 

Laminaat

PVC vloeren

€ 39,95€ 39,95

Laminaat
m2 vanaf

 € 8,35

Tevens:Tevens: Raamdecoratie voor elk Raamdecoratie voor elk 

€ 8,35
vanaf

 € 19,95

WOODFORLIFE houten vloeren WOODFORLIFE houten vloeren 

m2  vanaf

 € 19,95
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 Presentatie Showkorps O&V
Zaterdag 2 maart om 19.30 uur zal Showkorps O&V zich presenteren in de � eaterzaal van Het Klooster. U bent 
vanaf 19.00 uur van harte welkom en de toegang is gratis. 

Voor de pauze zullen achtereenvolgens zich aan u presenteren: 
de majorette en de twirlteams, het samenspel ensemble, de Music Kids en de percussiegroep. 
Vanaf 21.00 uur wordt het programma na de pauze vervolgd met een concert van het gehele korps onder leiding van de 
nieuwe dirigent Peter Spierings. Onder andere de muziek van de show “Games“ evenals een aantal nieuwe nummers zullen 
door het showkorps ten gehore worden gebracht. Na afloop, rond de klok van 22.00 uur, zal S. C. ’t Eenoodje de avond mu-
zikaal afsluiten met een optreden op het Rabobankplein. Graag tot zaterdag 2 maart!

Stichting  Nuenen c.a.

10 jaar Stg. Leergeld Nuenen c.a. 
moet noodzakelijk gevierd worden
Een niet alledaagse titel voor het vieren van een jubileum zult u begrijpelij-
kerwijs opmerken: 10 jaar Stg. Leergeld Nuenen c.a moet NOODZAKELIJK 
gevierd worden!  Meestal wordt een 10-jarig jubileum met veel toeters en 
bellen aangekondigd en gevierd. Zo niet het 10-jarig bestaan van de Stich-
ting Leergeld Nuenen.  
Helaas is het namelijk nog steeds zo, 
en zelfs nu in deze moeilijke crisisja-
ren meer dan eens noodzakelijk, dat 
Leergeld Nuenen haar doelstelling: 
“alle kinderen tellen mee”, probeert 
waar te maken.  Immers, daar waar ge-
vraagd wordt naar financiële en mate-
riële hulp voor kinderen, omdat ou-
ders de bijdragen voor school en club 
niet kunnen bekostigen, dreigen zij de 
dupe te worden van het niet mee kun-
nen doen met de rest van de klasge-
nootjes. 
De Stichting Leergeld Nuenen c.a     
wil en kan gelukkig de kinderen die 
daarvoor in aanmerking komen finan-
cieel en/of materieel helpen, dankzij 
donaties, giften en schenkingen van 
particulieren en bedrijven/instellin-
gen,   alsmede een geringe gemeente-
lijke subsidie.

Zo’n tien jaar geleden is de Stichting 
Leergeld Nuenen c.a. gestart 
Het initiatief kwam vanuit de kerk bij 
monde van Jos Deckers. In zijn pasto-
raal werk kwam hij steeds meer in 
aanraking met armoede in  gezinnen 
waar de kinderen de dupe waren ge-
worden van het niet mee kunnen doen 
met de rest van de klas of club waar 
het ging om bijdragen leermiddelen of 
contributie. Samen met Jo de Rooij en 
Theo Swinkels werd het bestuur ge-
vormd hetgeen na enkele jaren werd 
omgezet in een Stichting.

Er was nog weinig bekend hoe de 
werkwijze zou moeten zijn en voor de 
vijf mensen die hieraan begonnen was 
het pionieren. Veel ruchtbaarheid 
werd gegeven aan het bestaan van 
Leergeld met o.a. artikelen in Rond de 
Linde. Het belangrijkste toen was: zo-
veel mogelijk bij particulieren,  bedrij-
ven en instellingen geld binnen halen. 
Er werden benefiet  avonden gehou-
den. Ook de veilingavonden waar 
diensten gekocht konden worden wa-

ren in het begin van deze periode be-
langrijk en zeer waardevol. Zo langza-
merhand begon er wat lijn in te 
komen. Er kwam een vrijwilligster bij 
die op huisbezoek ging. Officiële in-
takeformulieren werden bij bezoeken-
de huishoudens ingevuld.

In de loop der jaren werden er inza-
melingsacties gehouden voor gebruik-
te fietsen. Thans zijn er twee vrijwilli-
gers die de binnengekomen fietsen 
opknappen.  De inzameling van fiet-
sen was en blijft een groot succes.
Daarnaast worden ook gebruikte com-
puters, nu zijn dat laptops, ingeza-
meld dan wel worden die door bedrij-
ven, bij vervanging van hun eigen 
computers, aan Leergeld gratis aange-
boden. Leergeld laat de ingenomen 
computers door een vrijwilliger of een 
gespecialiseerd bedrijf schoonmaken 
en dan kunnen deze weer ter beschik-
king van leerlingen gesteld worden.

Enkele jaren geleden heeft Leergeld 
Nuenen een ‘adoptieplan’ geïntro- du-
ceerd.  Adopteren kan heel concreet in 
verschillende vormen, zoals: een of 
meerdere kinderen te steunen bij hun 
activiteiten; een of meerdere projec-
ten geheel of gedeeltelijk te adopteren;
een gekozen variant daarvan.
Te denken valt dan o.a. aan:  het be-
schikbaar stellen van bruikbare school-
fietsen;  één culturele activiteit (mu-
ziekles, tekenen/schilderen, toneel, 
dans);  één sport(alleen contributie en 
kleding); zwemles voor het behalen 
van Diploma; schoolonkosten; school-
reisjes en excursies; vrijwillige ouder-

Jubilarissen bij De Zonnebloem
Vrijdag 22 februari jl. vond de jaarvergadering van de Nuenense afdeling 
van de Zonnebloem in het Het Klooster aan het Park plaats. Speciaal met 
deze vergadering kwam de heer H. Schol vanuit de Zonnebloem Breda om 
de vier jubilarissen van afdeling Nuenen een gouden of zilveren speld uit te 
reiken. 

Er waren voor deze huldiging twee gouden speldjes voor Maria Donkers, 25 jaar 
vrijwilliger en Hannie Slings 25 jaar vrijwilliger. Zij kregen van de hr. Schol te-
vens nog een mooie vaas! De twee zilveren speldjes zijn vo or Evie Manders en 
Loes Hulsebos beiden 10 jaar vrijwilliger. Blanche Gras kreeg een bos bloemen - 
zij was 35 jaar vrijwilliger en heeft alle jaren de verjaardagskaarten verstuurd 
naar de gasten. Marga Deckers kreeg een bos bloemen voor 32 jaar vrijwilliger 
bij de Zonnebloem. Allen kregen idem een bos bloemen met een kleine attentie. 
Het was een prettige vergadering met een grote opkomst, gebak en een drankje 
na afloop en felicitaties voor de jubilarissen. 

De Zonnebloem afdeling Nuenen hoopt dat de vrijwilligers nog lang bij hen wil-
len blijven want de gasten rekenen op hun aanwezigheid bij de uitjes en zien uit 
naar hun bezoek. 

Reumafonds zoekt 
collectanten in Nuenen c.a.
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Nuenen of Gerwen en hebt 
u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant of medeor-
ganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 11 t/m 16 maart 
2013. Neem contact op met Nancy den Oudsten op 06 22 29 0024.

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

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 

Wat kan acupunctuur betekenen voor 
mensen die slecht slapen?
Herkent u dit? Als je een tijdje niet goed slaapt, ga je uit pure wanhoop maar 
slaappillen slikken. Ook al weet je dat deze vaak niet zo goed werken en dat ze op 
den duur verslavend zijn. 
In mijn praktijk help ik al jaren mensen af van hun slaapproblemen en slaappil-
len. Helaas neemt het aantal mensen met slaapklachten de laatste tijd sterk toe. 
Dat komt omdat de crisis er in aan het hakken is. Mensen maken zich zorgen over 
hun baan, de waarde van hun huis, hun pensioen of de financiële situatie van hun 
kinderen. Daardoor krijgen steeds meer mensen last van slaapproblemen. 

Hoe werkt acupunctuur bij slapeloosheid?                                                                                                                          
Met behulp van acupunctuur ga je eerst iemand’s slaappatroon verbeteren. Ver-
volgens gaan we rustig aan de slaappillen afbouwen. Met behulp van acupunc-
tuur verloopt het “afkicken” van slaapmiddelen gemakkelijk.
 
Acupunctuur is een belangrijk onderdeel van de traditionele Chinese geneeskun-
de. Deze gaat ervan uit dat acupunctuur de natuurlijke energiebalans in ons li-
chaam herstelt. 
De westerse wetenschappelijke verklaring is, dat acupunctuur de productie van 
melatonine stimuleert. U vraagt zich wellicht af wat dat is: melatonine. Welnu, 
melatonine is een slaaphormoon dat ons lichaam dagelijks produceert als we aan 
minder licht worden blootgesteld. In de loop van de avond gaan we dus melato-
nine aanmaken. Waardoor we ons moe en slaperig gaan voelen. Zo worden we 
minder actief en gaan we ons voorbereiden op de nacht. 
Naarmate we ouder worden maken we steeds minder melatonine aan. Dit kan 
vooral bij ouderen slapeloosheid veroorzaken. Verder komt onze melatonine-pro-
ductie onder druk te staan door verstoringen van het natuurlijke dag-nacht-rit-
me, zoals door kunstlicht, en laat opblijven. Maar ook door stress, bijvoorbeeld 
door de huidige crisis. 
Een aantal Canadese onderzoekers deed onderzoek naar de invloed van acu-
punctuur op de slaapproblemen bij mensen. De wetenschappers publiceerden de 
positieve resultaten daarvan in het gerenommeerde medische tijdschrift: “Journal 
of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences”. Acupunctuur bleek het melatoni-
ne-gehalte bij de proefpersonen te verhogen. Waardoor deze mensen na een aan-
tal acupunctuurbehandelingen veel beter sliepen. 
Tegelijkertijd onderzochten deze wetenschappers ook het effect van acupunctuur 
op angst, depressie, slaperigheid, moeheid en alertheid. Acupunctuur bleek ook op 
deze klachten een positief effect te hebben. 

Bron: D. W. Spence et al.. Acupuncture increases nocturnal melatonin secretion 
and reduces insomnia and anxiety: a preliminary report. Journal of Neuro-
psychiatry and Clinical Neurosciences, 2004, 16, 19-28.

bijdrage voor- , tussen- en naschoolse 
opvang; opgeknapte laptops  met USB-
stick; lidmaatschap speeltuin;  de Kie-
vit; bibliotheekkaart (12+); kinderva-
kantieweek.    
(PS: de ANBI-regeling is van toepas-
sing)
Voorts heeft Leergeld  Nuenen mee 
kunnen draaien en profiteren van fi-
nanciële bijdragen uit acties welke in 
de loop der jaren door verenigingen  
instellingen of bedrijven werden geor-
ganiseerd, dan wel uit de opbrengst 
van cadeautips van bruiloften en par-
tijen, alsmede collectes in de kerken.
Na 10 jaar is de Stichting Leergeld uit-
gegroeid tot een professionele instel-
ling, weliswaar nog afhankelijk van 
goede gaven, maar niet afhankelijk 
van subsidie.
Derhalve: uw bijdrage, groot of klein, 
is hard nodig en heel welkom!
Stichting Leergeld Nuenen c.a. wil de 
komende jaren mee blijven investeren 
in schoolgaande kinderen door het ge-
ven van praktische hulp om hen mee 
te laten doen. Dat is goed voor het 
kind én wellicht goed voor uw bedrijf.
Mogen wij op uw steun rekenen? U 
kunt uw steun kenbaar maken door 
uw gift te storten op bankrekening-
nummer:  1091 30 855  t.n.v. Stichting 
Leergeld Nuenen. Meer info via 06 25 
28 65 45 of schrijven naar de Stg. Leer-
geld Nuenen c.a., Postbus 62, 5670 AB 
Nuenen. Email: leergeld@onsnet.nu
Of via www. Leergeld.nl waar u ook de 
Stichting Leergeld Nuenen c.a. vindt.

Van links naar rechts: Maria Donkers, Hannie Slings, Evie Manders, Loes Hul-
senbosch, Blanche Gras en Marga Deckers. 

Anita Witzier 
Televisiepresentatrice Anita Witzier 
ondersteunt de oproep van de afdeling 
Nuenen. “Toen het Reumafonds mij 
vroeg om ambassadeur te worden, heb 
ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag 
in voor de bijna 2 miljoen mensen in 
Nederland die leven met reuma, zoals 
artrose. Ouderen, maar ook jonge, 
werkende mensen of zelfs kinderen. 
Hun aandoening is niet altijd zicht-
baar; voor de buitenwereld lijkt er dan 
ook vaak niets aan de hand. Uit eigen 
ervaring weet ik dat reuma een wrede 
ziekte is: de ene dag kan je alles en de 
volgende dag doet alles pijn. Leg dat 
maar eens uit! Inmiddels heb ik goede 
medicijnen en is mijn reumatoïde ar-
tritis onder controle, maar niet bij ie-
dereen gaat dat zo. Het kan een jaren-
lange zoektocht zijn, vol pijn en 
frustraties.”

Reumafonds
Het Reumafonds strijdt voor een beter 

leven met reuma nu en een leven zon-
der reuma in de toekomst. Ze zijn al 
meer dan 85 jaar de belangrijkste fi-
nancier van onafhankelijk weten-
schappelijk reumaonderzoek. 

Ze geven voorlichting, ondersteunen 
patiëntenactiviteiten en zijn belan-
genbehartiger voor mensen met reu-
ma. Het fonds krijgt hiervoor geen 
subsidie van de overheid en is dus vol-
ledig afhankelijk van giften van parti-
culieren en bedrijven. 

Als collectant of mede-organisator 
van de collecteweek bent u dan ook 
van groot belang.

Geef het Reumafonds zo snel mogelijk 
door dat u wilt meehelpen aan hun 
doel om mensen met reuma een beter 
leven te geven.  Bel voor meer infor-
matie met 020-589 64 71. U kunt ook 
een mail sturen naar: vrijwilligers@
reumafonds.nl.

(Foto gemaakt door Merijn Koster.)

 Hockeyclinic 
in Mierlo mede 
mogelijk gemaakt 
door Lenssen 
Mannenmode
Op maandag 25 februari gaven twee 
van de beste hockeydames ter wereld 
een hockeyclinic. Carlien Dirkse 
van den Heuvel en Maartje Paumen 
waren de twee hockeytalenten van 
het Nederlands dameselftal die de 
clinic in Mierlo verzorgden. In 2012 
wonnen zij samen met hun team een 
gouden medaille op de Olympische 
Spelen van Londen.

Manja Lenssen: “Dit geweldige initia-
tief laat kinderen op een leuke manier 
kennismaken met hockey op topni-
veau. Daar wilden wij als Lenssen 
Mannenmode graag een steentje aan 
bijdragen.” 
Niet alleen binnen de hockeysport is 
een flinke dosis teamspirit belangrijk. 
Ook Lenssen Mannenmode heeft een 
team nodig dat vierkant achter de mo-
dezaak staat. Een team van enthousi-
aste en deskundige fashionfreaks die 
jou graag helpen bij het vinden van de 
outfit die bij je past. Loop eens binnen 
en laat je verrassen door de nieuwste 
trends op fashiongebied. 
Lenssen Mannenmode, Dorpsstraat 
95, 5731 JH Mierlo. Tel. 0492-66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 



TM

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen, tel. 040-2831774

www.wildenberg.nl

ERKEND 
SCHADEBEDRIJF 
VOOR SCHADE AAN
AUTO, CARAVAN OF CAMPER

NU ACTIE MOVER, incl. montage € 1.750,-

V.D.WILDENBERG
CARAVAN- EN

CAMPERSERVICE
Ter kennismaking, tegen inlevering van deze advertentie

10% koRTING op uw schade-
reparatie of onderhoudsbeurt

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

2003 - 2013 

Likeur 43 
Nu met Ibiza CD! 
70cl … €16,50 

Clan MacGregor 
Schotse whisky 

100cl … €14,25 
Passoa 

Nu met cocktailpump! 
70cl … €9,95 

Hartevelt 
Jonge jenever 

100cl … €10,50 
Bestel nu ook via: 

www.slijterijvanlieshout.nl
Acties geldig tot en met 28 maart 
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Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut
De schoudergordel;  
het meest complexe gewricht van het lichaam
Na rug- en nekklachten zijn schouderproblemen de meest voorkomende klach-
ten die de fysiotherapeut ziet. Geschat wordt dat 21% van alle Nederlanders 
schouderklachten heeft.

Duur van schouderklachten
De duur van schouderklachten is, mede door de complexiteit  van het gewricht, 
moeilijk te voorspellen. 50% van de patiënten die de huisarts bezoeken, is na 6 
maanden volledig hersteld. Na 1 jaar is dit 60%. Wanneer de schouderklachten 
langer dan 3 maanden duren, dan is de kans groot dat deze klachten weer optre-
den in de toekomst. Na acute klachten na ongebruikelijke werkzaamheden, hob-
by, sport of licht trauma treedt sneller herstel op.

Anatomie
De schouderregio staat bekend als een zeer complexe regio. De schouder bestaat 
primair  uit de kop van de bovenarm en de kom van het schouderblad maar als 
we naar de bewegingen van de schouder gaan kijken zien we een belangrijk sa-
menwerking met een aantal aangrenzende botten. Tijdens met name hoge bewe-
gingen beweegt ook het sleutelbeen, de onderste nekwervels, de bovenste borst-
wervels en de bovenste ribben gelijktijdig mee. Het gezamenlijke complex 
noemen we de schoudergordel.

 

Bewegelijkheid
Het valt op dat de kop van de boven-
arm veel groter is dan de kleine ge-
wrichtskom. De schouder heeft de 
vorm en de functie van een kogelge-
wricht. Er kan daarom om drie ver-
schillende draaiassen worden bewo-
gen. De bewegingsmogelijkheden van 
de bovenarm worden vergroot dankzij 
de schoudergordel. Deze grote be-
weeglijkheid in het gewricht gaat ech-
ter ten koste van de gewrichtsstabili-
teit.
Stabiliteit
Omdat het kop-kom gewricht een niet goed passend gewricht is komt een 
schouder “uit de kom”” nog vrij frequent voor. Een kraakbeenring om de schou-
derkom en een sterk spierstelsel moeten de stabiliteit vergroten.

Aandoeningen
De meest voorkomende schouderaandoeningen zijn inklemmingsklachten van 
pezen en slijmbeurzen, de “Frozen Shoulder”, peesontstekingen en instabiliteit-
klachten. De komende maanden zullen een aantal van deze klachten uitgebrei-
der worden besproken. 

Sunny Blues Nuenen zet 
Nuenens talent op het podium: “De JPK band”
Op zondagmiddag 3 maart treedt de JPK band op in DinerCafe de ZINN aan 
het Park in Nuenen, aanvang 15.30 uur, toegang gratis. 

De Thunder Roadhouse bar in Eind-
hoven was rond 2000 de maandelijkse 
ontmoetingsplaats van blues-muzi-
kanten uit het zuiden van Nederland. 
Hier troffen de heren van de JPK band 
elkaar regelmatig en geleidelijk ont-
stond de JPK band. Een eerste optre-
den in augustus 2000 in Cafe de Groot, 
eveneens te Eindhoven, was de offici-
ele lancering van de JPK band. Front-
man Jan Pieter Kuijten (zang/gitaar), 
Rinus de Lang (bas) en Jan Keuter 
(drums) vormen nu samen het solide 
trio dat u een lekkere pot dampende 
bluesrock met een zachte G voorscho-
telt.

De afgelopen 10 jaar hebben zij vol-
doende ervaring opgedaan tijdens live 
optredens om tot een goede afgewo-
gen live set te komen waarbij ook nog 
eens lekker gedanst kan worden. Met 
slechts drie man zetten ze een verras-
send stevig geluid neer. ‘We speelden 
een keer in een kelder als kroeg. We 
kregen als reactie, dat men van buiten 
dacht dat er een zeven-mans band 

stond te spelen,’ vertelt Kuijten. De 
JPK band speelde de afgelopen jaren 
regelmatig in bruine kroegen, clubs, 
jazz- en bluesfestivals waaronder het 
vermaarde Bluescafe in Apeldoorn en 
het Kwadedamme (B) festival van 
2007.

Hun CD “Knife and Gun” uit 2002 be-
staat geheel uit eigen nummers waar-
van ze er intussen meer dan 40 hebben 
geschreven. Tijdens hun energieke live 
optredens worden ook nummers van 
Roy Buchanan, Jimmy Hendrix en 
bands als Ten Years After gecoverd in 
de specifieke JPK stijl. Stevige blues af-
gewisseld met mooie rustige num-
mers vult zondag 3 maart de ZINN. 
De "JPK Band" weet iedere keer weer 
het dak eraf te spelen, de boel op stel-
ten te zetten en er een flink feest van te 
maken. Wie weet hebben ze deze keer 
opnieuw een verrassing voor de Sunny 
Blues Nuenen bezoekers in petto. Eén 
ding is zeker, hun enthousiasme zal 
deze Blues middag opnieuw overslaan 
op de bezoekers. Voor alle blues lief-

hebbers dus een must om hier bij aan-
wezig te zijn.

Sunny Blues Nuenen
In augustus 2009 werd Sunny Blues 
Nuenen een feit. Sunny Blues Nuenen 
bestaat uit Berry Leurink, Benni 
Schrurs en Frans van Dommelen. 

De drie hebben slechts één doel;  “de 
Blues levend houden en nieuwe en ge-
vestigde muzikanten een podium bie-
den”.  Samen met de uitbaters van 
ZINN lukt dat. Keep the Blues alive!!

www.sunnybluesnuenen.nl

 

Computercafé Nuenen 
In maart staat er in het Computercafé van SeniorWeb en Bibliotheek Dom-
meldal alweer de laatste serie van vier onderwerpen van dit seizoen op het 
programma. Gezien het toenemend succes zal er in oktober ongetwijfeld 
een vervolg komen.

De onderwerpen van maart zijn:
7 maart: Belasting met DigiD
Op 1 april moet het weer gedaan zijn. 
De belastingdienst heeft de website 
weer eens aangepast, daarom wijst het 
Computercafé u nogmaals de weg.

14 maart: Reizen begint op internet
Reizen zoeken en boeken op internet. 

Heeft u een steuntje 
in de rug nodig?
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de PvdA,
Loopt u vast in een wirwar van regels? 
Heeft u een probleem met de gemeen-
te, het energiebedrijf of de woning-
bouwcorporatie? Voelt u zich on-
rechtvaardig behandeld door een 
gemeentelijke instantie? Of duurt uw 
uitkeringsaanvraag veel te lang? Scha-
kel het PvdA-Ombudsteam in.

De afdeling Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten start  met onmiddellijke in-
gang een PvdA-Ombudsteam. Onze 
voorzitter Hans Spekman is enkele ja-
ren geleden in Utrecht met dit initia-
tief begonnen. Inmiddels zijn er meer 
dan 100 lokale afdelingen actief.
Ombudswerk is het helpen van men-
sen bij problemen met werk, inkomen, 
onderwijs, zorg, huisvesting, woon-
omgeving etc. Dat doen we door goed 
naar deze mensen te luisteren, ze te 
ondersteunen en door hen te helpen 
bij de benadering van de juiste 
instantie(s). Door de juiste informatie 
te verstrekken, hulp te bieden bij het 
invullen van formulieren, naar de juis-
te instantie te verwijzen of contact te 
leggen met een instantie. 
Ombudswerk is ook een middel om 
erachter te komen welke gevolgen 
wet- en regelgeving voor de mensen 
kunnen hebben en hoe een en ander 
verbeterd zou kunnen worden. We 
kunnen er zelf dus ook van leren. 
Wanneer het Ombudsteam veel 
klachten krijgt uit een bepaalde buurt 
over hetzelfde onderwerp, dan gaat de 
PvdA-fractie daarmee aan de slag.
Het Ombudsteam probeert voor ie-
dereen een antwoord te vinden. Met 
zijn  kennis over wet- en regelgeving 
en beschikbare netwerk kan zij bijdra-
gen aan de oplossing van een pro-
bleem. Het Ombudsteam denkt met u 
mee, zoekt voor u uit en verwijst door 
naar de juiste persoon. Als het nodig is 
wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie 
of zo nodig de Tweede Kamerfractie 
ingeschakeld.

PvdA-lid of niet, alle inwoners kunnen 
met hun vragen en klachten bij ons 
Ombudsteam terecht. Uiteraard wor-
den uw vragen vertrouwelijk behan-
deld.
Het vaste Ombudsteam bestaat uit 
Theo Albers,  Jetty Brouwer, Frank 

Het Nuenense PvdA ombudsteam vlnr:
Frank Huiijnk, Marianne Cooijmans, Theo Albers en Jetty Brouwer.

Hoe is het klimaat, hoe ziet de omge-
ving er uit, hoe goed of hoe slecht is de 
camping of het hotel? Alles vindt u 
thuis op de PC.

21 maart: iPad toepassingen
Het Computercafé laat u weer kennis-
maken met een reeks interessante, 
nuttige, leuke en mooie programma’s 
op de iPad.

28 maart: Smartphone op vakantie
Wat kunt u op vakantie in het buiten-
land met uw smartphone meer doen 
dan alleen bellen? Wat kunt u van te-
voren en ter plaatse doen om financi-
ele verrassingen te voorkomen?

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
09.30 uur, waarna er weer volop ruim-
te is voor vragen en oefeningen. De 
bijeenkomsten zijn voor iedereen toe-
gankelijk en de entree bedraagt € 3,50. 
De SeniorWeb computerruimte van 
Bibliotheek Dommeldal vindt u via de 
zijingang aan het Theo van Goghhof.
 

Vriendenkring 25 jaar jong

Een beeld van een man
Toneelvereniging De Vriendenkring uit Lieshout bestaat dit jaar 25 jaar. En 
dat is een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging, die terug kan kijken 
op succesvolle jaren. Van 2 avonden in zaal Slegers ging het naar 9  avonden 
in het Dorpshuis. En die waren dan ook meestal uitverkocht.
Het motto is al 25 jaar, kluchten, 
kluchten en nog eens kluchten. Ook 
dit jaar wordt er weer een klucht ge-
speeld en wel:  Een beeld van een man, 
geschreven door Jantien Hemmink-
Kamp.  Jantien overleed in 2002 op 82 
jarige leeftijd. Ze begon met schrijven, 
omdat haar vereniging in Nijverdal 
verlegen zat om kluchten. Daarnaast 
schreef ze ook korte sketches voor 
bruiloften en bedrijfsfeesten. Dit stuk 
lag al jaren op de plank bij de vrien-
denkring maar het kwam er nooit van. 

Maar nu in het jubileumjaar komt het 
toch van die plank af. Wel is de ‘ poets-
doek’ er overheen gegaan en is het 
stuk aangepast aan het Lieshouts dia-
lect.
De première is op 9 maart. De overige 
voorstellingen zijn op 10, 13, 15, 16, 
17, 20, 22 en 23 maart  in het Dorps-
huis aan de Grotenhof in Lieshout. De 
avonden beginnen om 20.00 uur en de 
zaal is om 19.00 open. Kaartjes zijn 
voor € 5,- verkrijgbaar bij Top 1 Toys 
in de Dorpsstraat.

Huiijnk en Marianne Cooijmans. Zij 
worden ondersteund door een aantal 
actieve PvdA-leden die specifieke 
kennis inbrengen. 
Ook zijn er samenwerkingsinitiatie-
ven met PvdA-ombudsteams van  om-
liggende gemeentes, zodat we onze 
kennis kunnen bundelen.

Met uw vragen kunt u terecht op het 
volgende e-mail adres nuenen@pvda-
ombudsteam.nl.
We nemen daarna zo snel mogelijk, in 
ieder geval binnen twee werkdagen, 
contact met u op.

Muzikale 
wereldreis van 
het Gerwens 
Muziekkorps
Op zondag 24 maart maakt het Ger-
wens Muziekkorps een muzikale 
rondreis over de wereld. Het start-
punt is in Het Klooster en de ver-
trektijd is 20.00 uur.

Tijdens dit concert zal het harmonie-
orkest onder leiding van dirigent Ha-
rold Lenssen diverse nummers ten ge-
hore brengen, die hun oorsprong 
vinden in de verschillende wereldde-
len. Ook zal het orkest een aantal    
gasten begeleiden, waaronder Lise 
Verheijden, Lot Engelen en Nicole v.d. 
Heuvel.

Toegangskaarten á  € 10,00, inclusief 
pauzedrankje kunt u bestellen via      
secretaris@gerwensmuziekkorps.nl. 
Komt u met zijn vieren naar het con-
cert, dan biedt het GMK u 4 kaartjes 
aan voor € 32,00. De kaartjes kunnen 
op de avond van het concert in Het 
Klooster worden opgehaald. 

Nuenense ondernemer ontvangt 
Award in Mumbai, India
Op 17 februari ontving Ger Driesen de Learning & Development Leader-
ship Award tijdens het World HRD congress in Mumbai, India. Hij is een 
van de eigenaren van Challenge, een training en adviesbureau uit Nuenen 
dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en uitvoering van programma’s 
voor leiderschapsontwikkeling. 
De jury kwam hem op het spoor toen 
hij in 2012 op een conferentie in Den-
ver opviel met een lezing over ’Van 
Gogh on Learning’.  Een vertegen-
woordiger uit India heeft hem voorge-
dragen en de internationale jury heeft 
uiteindelijk besloten hem de award toe 
te kennen. De ceremonie vond plaats 
op zondag 17 februari. Na een lezing 
door de minister van arbeidszaken uit 
Bhutan werden diverse prijzen uitge-
reikt aan experts uit de hele wereld. 

De jury gaf Driesen de ‘Learning & 
Development Leadership Award’ met 
de volgende onderbouwing: ‘Uw lei-
derschap en bijdrage aan het werkveld 
is goed bekend. De positie die u in uw 
vakgebied inneemt is strategisch en 
iconisch. Zowel als denker en doener 
bent u een rolmodel.’ 

Het congres ging over de toekomst 
van werk en Ger Driesen verzorgde 
ook een lezing over de toekomst van 
leren. Voor meer informatie: www.
challenge-training.nl of bel 06-
51167606.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Ger Driesen met zijn Learning & 
Development Leadership Award.
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

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

Zaterdag 2 maart 
20.30 uur

Goede Doelen Veiling met optreden van 
Down Pilot

Café de Stam, Gerwen

Vrijdag 1 maart 
15.00 uur

Wereldgebedsdag
kapel van de “Akkers”

Woensdag 27 februari 
20.00-22.00 uur

lezing Huub Schumacher 
de Regenboog, Sportlaan 5

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Elke donderdag
10.00-12.00 uur Breikamer

19.30 uurBridge
Jo van Dijkhof

Zaterdag 2 maart 
14.00-17.00 uur

Waterpolo toernooi en balspellen z&pv 
Nuenen   

Laco Sportcentrum De Drietip

Donderdag 28 februari 
20.15 uur

Cabaretpoel 
Het Klooster

Vrijdag 1 maart 
13.30-16.30 uur

Denksport/schaken
Jo van Dijkhof

Elke vrijdag
13.00-17.00 uur

Biljartclub
Jo van Dijkhof

Zaterdag 2 maart 
19.30 uur

Showkorps O&V
Het Klooster

Elke zondag in maart
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Vrijdag 1 maart 
09.00-11.00 uur

OpenCoffee Nuenen.
restaurant de Heerlyckheid aan 

de Opwettenseweg

Donderdag 28 februari 
09.30 uur

computercafé Etiketten maken
Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA
Elke dinsdag

13.30-15.30 uur 
Tekenen en schilderen

19.30 uur Bridge
Jo van Dijkhof

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke maandag
14.00-16.00 uur

Rode kruishandwerken
Jo van Dijkhof

Zondag 3 maart 
vanaf 12.00 uur

Halfvastenspektakel en Ringsteken 
Café De Stam, Gerwen

Zondag 3 maart 
15.00 uur

Sundays with Bart de Win, Anne Stockman
Auberge Vincent

Maandag 4 maart 
10.00-11.30 uur

Computerondersteuning
Jo van Dijkhof

Zondag 3 maart 
15.30 uur

de JPK band in DinerCafé de ZINN
aan het Park in Nuenen

Dinsdag 5 maart 
14.00-16.00 uur

Blazerij de Molshoop
Jo van Dijkhof

Dankbetuiging
 

Voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook bij 
gelegenheid van ons gouden huwelijk willen we eenieder bedanken.

Het was een verrassende dag voor ons.
 

 Gerwen, 21 februari Noud en Mia Verhagen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 2 maart 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, panfluit, voorganger pastor 
J.Vossenaar.
Zondag 3 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang met klein koor, 
voorganger pastor J.Vossenaar.
Zondag 3 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, kinderwoorddienst, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 2 maart 18.30 uur: Leo 
Hoens; Gerrit van Bree; Betsie van 
Kessel-van den Broek; Hendrik Cop-
pens (uit dankbaarheid).
Zondag  3 maart 09.30 uur: An en 
Mien de Greef.
Zondag 3 maart 11.00 uur: John Dela-
haye; Joke Schepers-Cremers en Paul 
Schepers; Marinus Donkers en Petro-
nella Donkers-Daams (vanwege 
sterfdag Petronella); Lies Noten-van 
Kemenade (namens de buurt); Huub 
Knegtel (vanwege sterfdag); Leo van 
Hevelingen (vanwege verjaardag) en 
Lotte van Rooij; Hans van de Griendt 
(vanwege verjaardag); Han van Gils 
(vanwege verjaardag); René Havermans.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt:
Griffin Schoenmakers, Barisakker 4 
en Wietse de Boer, Laan ter Catten 70. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

In onze parochie zijn overleden:
Jan van Baast, Margot Begemanstraat 
235 en Cees Dekkers, Margot Bege-
manstraat 25. Wij wensen de families 
en vrienden veel troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 maart 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers werkgroepleden.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Martina van Heugten-Swinkels; Over-
leden ouders Saris-Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 maart 11.00 uur: Woord- en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers werkgroepleden.

Misintenties  
Mien Schepers-van der Linden.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Dienst van zondag 3 maart, 10.00 uur. 
Dit is derde zondag in de veertigda-
gentijd. Voorganger: ds. C. Crouwel. 
Er is kindernevendienst en jongeren-
viering. We collecteren voor Kerk in 
Actie, zending. 
Om 19.30 uur is er in het Van Gogh 
Kerkje een Taizé-viering. Voor meer 
informatie: zie de website. In het Open 
Huis bent u elke donderdagmorgen 
welkom van 10.00–12.00 uur. U kunt 
gewoon binnenlopen.

Uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

  Jan Rooijackers
  

hebben ons zeer getroffen.

De vele lieve brieven, kaarten en bloemen, alsmede uw aanwezigheid 
bij de uitvaart waren voor ons een grote troost.

Hiervoor onze oprechte dank.
        

Wies Rooijackers-Slegers, kinderen en kleinkinderen

Nuenen, 25 februari 2013

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 februari: 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 1 maart: 17.30 uur  H. Lof 
18.30 uur H. Mis. Eerste vrijdag van de 
maand; H. Hart van Jezus. 
Zaterdag 2 maart: 08.30 uur  H. Mis 
met uitstelling van het Allerheiligste 
tot 12.30 uur. 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 3 maart: 3de zondag van de 
vasten; 10.30 uur gezongen Hoogmis 
Maandag 4 maart: kloosterstilte.
Dinsdag 5 maart: 18.30 uur H. Mis. 
19.30 uur Bijeenkomst geloofsver-
dieping. 
Woensdag 6 maart: 7.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Perpetua en Felicitas.
 

Werkcafé Nuenen binnenkort van start

Nuenen krijgt ontmoetingsplek 
voor werkzoekenden
Over enkele weken opent Werkcafé Nuenen haar deuren. In principe elke 
vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunnen werkzoekende Nuenenaren 
dan terecht op een centraal gelegen ontmoetingsplek, de Luistruik, aan de 
Sportlaan 12.

Waarom?
Een nieuw initiatief, bedoeld voor ie-
dereen die werk hoopt te vinden. In 
het Werkcafé kunt u lotgenoten ont-
moeten, en bij een kop koffie of thee 
met elkaar in gesprek raken. En zo er-
varingen uitwisselen, elkaar moed in-
spreken of mogelijk tips uitwisselen. 
Maar ook gewoon bedoeld voor gezel-
ligheid, om mensen te ontmoeten.

Werkloosheid, helaas een groeiend 
probleem. Ook in onze gemeente. In-
middels staan al meer dan 600 mensen 
in Nuenen geregistreerd als werkzoe-
kende. En daar komen ongetwijfeld 
nog velen bij die zich, om wat voor re-
den dan ook, niet hebben laten in-
schrijven. Met elkaar zijn dat er veel. 
Te veel. Misschien bent u er één van. 
Of u kent iemand die op zoek is naar 
werk, naar een zinvolle tijdbesteding, 
naar structuur. Mogelijk is vrijwilli-
gerswerk dan al iets voor u. Of u hoopt 
iemand te ontmoeten die u de gouden 
tip voor die betaalde baan kan geven. 
En mocht dat allemaal niet zo zijn, uw 
hart luchten bij mensen kan ook al 
goed doen.

Het Werkcafé
Daarom dus: het Werkcafé. Dit initia-
tief van Nuenenaar Daniel Torn is be-
sproken met onder andere de gemeen-
te. Die reageerde enthousiast. Ook is 

een zeer geschikte locatie gevonden: 
de Luistruik, aan de Sportlaan 12. Een 
huiselijke plek, waarvan de initiatief-
groep overtuigd is dat iedereen zich er 
direct thuis voelt. Voor een bezoek 
daar is opgeven van tevoren niet no-
dig, u kunt op vrijdagmorgen gewoon 
binnen lopen. De startdatum zal ver-
moedelijk op 22 maart zijn maar de 
definitieve datum zal te zijner tijd in 
de Rond de Linde vermeld worden.

Om er zeker van te zijn dat er vol-
doende gastvrouwen en gastheren 
zijn, is de organiserende groep drin-
gend op zoek naar nog enkele mensen 
die bereid zijn op vrijdag twee uur in 
het Werkcafé aanwezig te zijn, iets wat 
uiteraard stopt wanneer u werk hebt 
gevonden…... Mocht u meer willen 
weten, of zich aan willen melden als 
gastvrouw/heer, dan kunt u bellen met 
Daniel Torn: 06-1944 4246.

Vrijdag 8 maart 
10.00-11.30 uur
Bloemschikken
Jo van Dijkhof

Donderdag 7 maart 
10.00-12.00 uur 

Computerondersteuning 
14.00-16.00 uur

Kienen Jo van Dijkhof

Woensdag 6 maart 
10.30-12.00 uur Terug naar toen

14.00-17.00 uur Rikken
Jo van Dijkhof

Donderdag 7 maart 
09.30 uur

computercafé 
Belasting invullen met DigiD

Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Dinsdag 5 maart 
20.00 uur

Kienen met VrouwenVereniging Nuenen-
Gerwen

Pleincollege in Nuenen

Zaterdag 9 maart 
09.30 uur

Van Gogh toernooi Bridgedrive
Het Klooster

Zaterdag 9 maart 
10.00 uur

Snoeicursus Klein fruit
Biologische tuin aan de Roosdonken

Zaterdag 9 maart
13.00 uur

Landelijke Opschoondag 
o.a. Kiosk Heuvelplein, Gerwen

Vrijdag 8 maart 
13.30-17.00 uur

Internationale Vrouwendag
Vrouwencentrum ‘De Vlinder’, 

Sportlaan 12

Zaterdag 9 maart
20.00 uur

Toneelvereniging De Vriendenkring 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

kienen
Op dinsdag 5 maart is het 

kienen met VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen op het 
Pleincollege in Nuenen. 

Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn 
van harte welkom.

Anne Stockman met 
Bart de Win  in Auberge Vincent 
Of het nou pop, gospel, jazz of close harmony is; de veelzijdige Anne Stock-
man draait er haar hand niet voor om. Zij werd opgeleid tot muziekdocente 
en zangeres aan het conservatorium van Tilburg. 
Na haar afstuderen is ze zich 
steeds meer gaan richten op het 
schrijven van eigen repertoire 
en treedt ze regelmatig op met 
haar Anne Stockman Quartet. 
Ook zingt ze in de vocal jazz 
groep Micsing. 

Daarnaast leidt ze met veel ple-
zier de vocale sessies in het Til-
burgse muziekpodium Paradox 
en is, last but not least, net als 
Bart de Win, werkzaam aan het 
Centrum voor de Kunsten 
Eindhoven. 

In Auberge Vincent Nuenen, 
tijdens Sundays with Bart de 
Win, zondag 3 maart 2013 van 
15.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.
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Hockey

 

P r o g r a m m a

Paardensport

Zwemmen

Brabantse kampioenen 
dressuur en springen
afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen springen verre-
den in ruitersportcentrum Den goubergh te roosendaal. ondanks het hele 
slechte weer had de organisatie er alles aan gedaan om de wedstrijd goed te 
laten verlopen. 
4 Springruiters van Ponyclub Prins 
Willem Alexander kwamen aan de 
start en ze sleepten maar liefst 2 Bra-
bantse titels in de wacht. Teddy van de 
Rijt bleef met Fostymana v.d. Trichel-
hof in de klasse DZZ als enige amazo-
ne 2 keer foutloos en behaalde hier-
mee de overwinning. Kimberly Peter 
werd met Boyke Kampioen in de klas-
se CM na een spectaculaire barrage. 
Ook Kirsten Kreemers leverde een su-
per prestatie met Black Jack in de klas-
se CL. Het was een technisch parcours 
en er bleven 11 combinaties foutloos. 
Kirsten eindigde op een hele mooie 3e 
plek. Met deze prestaties hebben de 
amazones ook een startplaats be-
machtigd voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen op 23 maart in het Ra-
bobank Hippisch Centrum in Utrecht. 
Teddy van de Rijt heeft zich tevens ge-
selecteerd voor Indoor Brabant. Een 
internationaal concours hippique, dat 
plaatsvindt van 14-17 maart in de Bra-
banthallen in ’s Hertogenbosch.

Op 2 en 3 februari zijn de Regio Kam-
pioenschappen dressuur al verreden. 
Ook de ponyclub uit Nuenen had weer 
een aantal afgevaardigden. Laura van 
Gennip behaalde met Onyx een glans-
rijke overwinning in de klasse L1. He-
laas mag je pas vanaf het L2 naar het 
NK, maar ondanks dat was Laura erg 
trots op haar prestatie. Haar zus Judith 
van Gennip presteerde boven ver-
wachting goed in de klasse DZ1. Pas 
een paar wedstrijden had ze in deze 
klasse gereden! Ze eindigde op een he-
le mooie 2e plek en mag door naar de 

Nederlandse Kampioenschappen. Op 
16 maart gaat Judith een gooi doen 
naar deze titel in het Rabobank Hip-
pisch Centrum in Utrecht. 
Met 3 titels op zak mag Ponyclub Prins 
Willem Alexander trots zijn op haar 
leden. Meer informatie over de pony-
club kunt u vinden op www.ponyclub-
nuenen.nl of volg onze ruiters en ama-
zones via Facebook. 

Kirsten Kreemers op Black Jack.

Last van koude 
voeten?
Kom je   
slag slaan bij HSCN

Kent u dat? U staat in een ijzige 
wind uw kroost aan te moedigen 
langs de zijlijn op uw vrije zaterdag, 
zeer waarschijnlijk met twee paar 
koude tenen, wellicht een klein 
druppeltje aan de neus en denkend 
aan warmere oorden...

Veel van uw lotgenoten zullen het niet 
beseffen, maar er is een simpele maar 
doeltreffende oplossing!  Honk en 
Softballclub Nuenen presenteert u ‘de 
zomersport’: honkbal voor heren en 
jongens, softball voor dames en meis-
jes, én beeball voor de jongste jeugd. 
Beeball is een speciale spelvorm voor 
jongens en meisjes tussen de 4 en 10 
jaar. Afhankelijk van leeftijd en niveau 
wordt de spelvorm aangepast, evenals 
de teamgrootte. Het doel is om de kin-
deren op een actieve, sportieve en leu-
ke manier kennis met honk- en softbal 
te laten maken, zoals dit bij de oudere 
jeugd en volwassenen gespeeld wordt.
De competitiewedstrijden vinden 
plaats tussen april en september. De 
wintertrainingen vinden binnen 
plaats, dus koude voeten zijn vrijwel 
uitgesloten.
Gezelligheid gemixt met sportieve 
prestaties staat bij HSCN centraal en 
de club heeft voor elke leeftijd een ge-
schikt team. Wilt u vrijblijvend komen 
kijken of eens meetrainen? Kijk op 
www.hscn.nl of stuur een email naar 
redactie@hscn.nl voor meer info.

 Wijziging 
startplaats bij   
WSV Nuenen 
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand maart de ingang van het ten-
nispaviljoen op Sportpark de Lisse-
voort. Op zondagmorgen om 9.00 uur 
vertrekken 2 groepen, ieder in een ei-
gen tempo, voor een sportieve wande-
ling 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

Jongste zwemmers Z&PV 
Nuenen in top van Nederland
Bij de Speedo Jaargang wedstrijden in Leiden hebben Chris Verhoeven en 
milan meurs laten zien zich te kunnen meten met de top van Nederland in 
hun leeftijd. op zaterdag behaalden ze beiden een top 10 klassering en op 
zondag zwom milan zelfs naar een 4e plaats.
Elk jaar worden in februari de beste 18 
zwemmers van Nederland tot 12 jaar 
uitgenodigd voor een speciale wed-
strijd in Leiden. Namens Z&PV Nue-
nen mochten Chris Verhoeven (2004) 
en Milan Meurs (2002) zich meten 
met de rest van de toppers uit het hele 
land. Op zaterdag hadden beide jon-
gens 2 afstanden op het programma, 
voor Chris de 50m vrijeslag en 100m 
schoolslag en voor Milan de 100m 
rugslag en 100m vrijeslag. De jongens 
lieten zien dat zelfs het zwemmen van 
een wedstrijd met veel spanning hun 
prima afgaat en uiteindelijk noteer-
den ze beiden een 10e tijd in hun leef-
tijd. Een puike prestatie, zeker gezien 
het feit dat ze allebei nog maar iets 
meer dan een jaar aan wedstrijd-
zwemmen doen.

Op zondag was Milan de enige die 
nogmaals naar Leiden mocht, maar 
dat belette hem niet om boven zich-
zelf uit te stijgen. Op de 50m vrijeslag 
tikte hij aan in een dik nieuw persoon-
lijk record van 31.30 (was 32.10) en 
werd hij 4e van Nederland!

Naast deze wedstrijd in Leiden was er 

ook succes voor de zwemmers van 
Nuenen bij lange afstandswedstrijden 
in Veghel en Veldhoven. In Veghel 
kwamen alleen maar PR's op de klok 
en wist Thomas van Ekert op de 
1500m vrijeslag te voldoen aan de li-
miet voor de Brabantse Lange Af-
stand Kampioenschappen (BLAK) 
eind maart. Zondagochtend was het 
vervolgens de beurt aan Joeri Phaff 
om hetzelfde te doen op zijn 1500m 
vrijeslag. Ook Lot Sauren plaatste 
zich voor dat kampioenschap op de 
800m vrijeslag, evenals Chris Verhoe-
ven op de 400 vrij, wat er voor zorgt 
dat Nuenen nu met meer dan 15 
zwemmers naar de BLAK mag. Voor 
de Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen stelde Britt Bogers een extra li-
miet veilig. Op de 200m rugslag kwam 
zij tot 2.54.79, mooi onder de beno-
digde 2.56.00.

Bridgeclub 
overdwars Nuenen 
zoekt nieuwe leden
Bridgeclub Overdwars speelt iedere 
donderdagavond in ‘de Bakkerij’ op 
het Eeneind. De clubavond begint om 
20.00 uur. Op dit moment is er weer 
plaats voor nieuwe leden. Voordat u 
beslist om lid te worden, mag u eerst 3 
avonden kennismaken. Voor informa-
tie kunt u bellen naar Fieke de Leeuw 
tel. 040-2842784 of Corrie Kleyn Mo-
lekamp tel. 040-2836776.

Nuenenaar Tom rademaker 
(19) in de triathlonsport
Komende tijd wil ik af en toe een artikel inzenden, om jullie te informeren 
over gebeurtenissen rond mij en Squadra Dolphin ZEroD, het triathlon 
Eredivisieteam, in de triathlonsport. 6 april vangt het seizoen aan met de 
zwemloop in Nuenen.. Vanaf dat moment doe ik verschillende triathlons. 
Mijn hoofddoel is dit eerste senioren-
jaar een top 10 in één van de Eredivi-
siewedstrijden. De Eredivisie is een 
reeks van vijf wedstrijden waar alle in-
dividuele uitslagen tot een teamuitslag 
optellen. De sprinttriathlons (de af-
stand is 750m zwemmen, 20km fiet-
sen en 5km lopen) op het hoogste na-
tionale niveau. Het teamdoel is 
strijden om de winst in de Eredivisie, 
die in 2013 voor de tweede keer plaats 
vindt. Het was vorig jaar een groot 
succes en dat is ook de reden dat Squa-
dra Dolphin ZEROD, na een vierde 
plaats in 2012, dit jaar professioneler 
wil gaan functioneren. Toptriathleten 
zijn aangetrokken, er worden meerde-
re teamweekends georganiseerd, er 
wordt gezocht naar sponsoren en naar 
contact met de pers. De nieuwe web-
site  is zojuist online gegaan (www.
squadraeindhoven.nl) en de social 
media wordt actief bijgehouden. Zoek 
eens op Facebook of Twitter en laat 
een berichtje achter!

Vanaf september 2009 heb ik o.l.v. 
Martin de Wildt bij Z&PV Nuenen    
leren zwemmen toen ik begon met     
triathlon. Na ongeveer een jaar heb ik 
deze club verruild voor studenten-
zwemvereniging Nayade, waar ik nog 
steeds o.l.v. Koen de Haan en Rik Op 
het Veld train. Ik heb in het begin gro-
te stappen gezet en boek nog steeds 
progressie op het zwemonderdeel (nu 
rond de 4:35 op 400m). Hardlopen 
doe ik sinds ik twaalf ben. Begin febru-
ari liep ik een halve strandmarathon in 
Cadzand-Bad  waar ik een 10e plaats 
behaalde in 1:19:32. Dat was prima! 

Mijn eerste racefiets heb ik bij Sjef 
Kisters van Rubino gekocht. Wie-

lershop Rubino heeft mij later gespon-
sord en langzaamaan leerde ik meer 
mensen kennen, mocht ik naar week-
enden vanuit de bond, naar trainings-
stages, en zo is het balletje gaan rollen. 
Het mooiste aan topsport vind ik het 
maximale uit mezelf halen en elk jaar 
weer progressie boeken. Zolang ik er 
plezier in houd, blijf ik deze toffe sport 
beoefenen!

Zaalhockeykampioenen 
bij Hockey Club Nuenen
In de Hongerman is afgelopen weekend het zaalhockeyseizoen afgesloten. Maar 
liefst 4 teams zijn winnaar geworden in hun poule: JD1, MC1, JA1 en MB2. JA1 
was met trainer/coach Thomas van Merode en manager Monique Zwaan met 
nog 2 wedstrijden te gaan al kampioen. Dit team promoveert hiermee van de 
subtop- naar de topklasse. En mag zo volgend jaar weer op het hoogste niveau in 
de regio gaan spelen. Dames 1 heeft zich via de nacompetitie opnieuw weten te 
handhaven in de top. 

MC1 samen op de foto met hun coaches  Martine van de Ploeg en Tanja Pas, is 
zaalhockeykampioen geworden in 2e klasse.

JD1 is zaalhockeykampioen geworden in de 2e klasse.

Voetbal
RKSV NueNeN
Zaterdag 2 maart 
Waalre-Veteranen A ....................... 16.30
Veteranen B-Braakhuizen B  ......... 16.15
Zondag 3 maart
EHC/Heuts-Nuenen 1  .................. 14.30
Boxtel 2-Nuenen 3  ......................... 11.00
Nuenen 4-WODAN 3  ................... 12.00 
Nuenen 5-SV Valkenswaard 5  ..... 12.00
Nuenen 6-Bladella 5  ...................... 12.00
Geldrop 9-Nuenen 7  ...................... 12.30
LSV 4-Nuenen 8  ............................. 11.30
Nederwetten 4-Nuenen 9  ............. 11.00
Brabantia 9-Nuenen 10  ................. 10.00
Nuenen 11-DVS 6  .......................... 14.00
Nuenen VR1-Brabantia VR1  ....... 14.00
Hilvaria VR1-Nuenen VR2  .......... 12.00

RKGSV 
Zaterdag 2 maart
Vet de Valk - Vet RKGSV  .............. 16.30
Zondag 3 maart
RKGSV 1 - SVSOS 1  ...................... 14.30
RKGSV 2 - EMK 2  .......................... 11.00
Nederwetten 3 - RKGSV 3  ........... 10.00
Best Vooruit 9 - RKGSV 4  ............ 10.00
RKGSV 5 - WODAN 13  ............... 11.30

eMK
Zaterdag 2 maart 
UNA - EMK Classics   .................... 17.00
Zondag 3 maart 
EMK 1 - Braakhuizen 1  ................  14.30
RKGSV 2 - EMK 2   ......................... 11.00 
Nieuw Woensel 3 - EMK 3   .......... 14.30
EMK 4  - Braakhuizen 5   ............... 11.30
WODAN 14 - EMK 5  11.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 2 maart
Vet. Nederwetten - Best vooruit  . 16.30
Zondag 3 maart 
DEES 1 - Nederwetten 1  ............... 14.30
Nederwetten 3 - RKGSV 3  ........... 10.00
Nederwetten 4 - Nuenen 9  ........... 11.00
Terlo Da2 - Nederwetten Da1  ..... 12.00
Puspharia Da2 - Nederw. Da2  ..... 10.00
 

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

Exclusief verkrijgbaar bij:

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Exclusief verkrijgbaar bij:

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Exclusief verkrijgbaar bij:

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Spetterende aanbiedingen voor de heropening van
DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie

De eerste 500 klanten 
krijgen een DA Big shopper 

met gezichtsreinigingsdoekjes cadeau!!!
Alle aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart of zolang de voorraad strekt. oP=oP
openingstijden  |  Ma. 11.00 - 18.00  |  Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00  |  Vr. 9.00 - 21.00  |  Za. 9.00 - 17.00

Alle DA producten
NAAr keuZe

Alle Syoss 
producten

uit oNs 
AssortiMeNt 

Lancôme Absolue
DAg- of NAchtcrèMe 50%

korting

50%
korting

Alle Fa
producten

uit oNs 
AssortiMeNt

Alle 
L’Oreal / Maybelline

uit oNs AssortiMeNt 

1+1
gratis Kneipp Douche 

Per stuk

5.07 3 VOOR  9.00

Trind 
Nagelverzorgingsset
 

19.99  14.95
Treedo Combi Plus
120 + 60 tABletteN

29.95  19.95

Lief! Kinderdouchegel
iN leuke koker Met 
grAtis stickerVel

7.99  4.49

Biotherm Bodymilk nu 
DiVerse soorteN

vanaf  24.99
10%
korting

Biotherm  
reiNigiNgsMelk of lotioN, 
flAcoN 400 Ml

25.05  15.05

Schwarzkopf Shampoo 
Alle soorteN

  3 VOOR  5.00

MAANDAg 11 MAArt


	RdL wk09 2013
	VP wk9 RdL
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	Adv Kersvers wk9 2013 RdL
	Adv Ven Hollanders wk9 2013 RdL
	Tekst 9 maart landelijke 9 2013
	Lindeblaadjes wk9 2013 RdL
	Tekst stapje dichter bij 9 2013
	Tekst ri-jo 9 2013
	Tekst leergeld 9 2013
	Adv C1000 wk9 2013 RdL
	Tekst steunje in de rug 9 2013
	Tekst kerk wk 9 2013
	Tekst sport wk 9 2013
	Adv Noordveld AP wk9 2013 RdL




