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

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

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 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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Lions Club
Nuenen levert 
bijdrage aan 
koelwagen 
Voedselbank

En de 
Nuenense 
voorlees-
kampioen 
is…

Fiore 
Kindercoaching, 
praktijk voor 
coaching en bege-
leiding autisme

DOET MEE

kleurmijninterieur.nl Kanaaldijk-noord 13 • Ehv 
voorheen Van Doorn, Kruisstr.

Op alle maatwerk raamdecoratie van BeCe
15% KORTING + GRATIS INMETEN *

IVN-Nuenen nodigt u uit!
IVN-Nuenen bestaat dit jaar 40 jaar en opent dit jubileumjaar met presen-
taties op zaterdag 8 en zondag 9 maart aan de Nuenense bevolking en ove-
rige geïnteresseerden. 
 
Al 40 jaar is het IVN bezig met en voor 
mensen uit Nuenen en verre omgeving, 
geïnteresseerden in de natuur nog meer 
te leren genieten en hun kennis te ver-
diepen. Honderden gegidste wandelin-
gen zijn er georganiseerd. Vele lezingen 
en presentaties zijn gehouden. Welk 
kind is er niet onder leiding van de 
scholengidsen uit de schoolbanken ge-
haald en meegenomen naar buiten? Of 
de kinderen die via De Stappertjes of 
het Jeugd IVN hebben genoten van de 
ontdekkingstochten in ons prachtig 
buitengebied.
Vele cursussen Natuurfotografie hebben 
mensen dichter bij al dat moois gebracht. 
We willen allemaal kunnen vliegen, vo-
gels doen dat gewoon maar. Welke vogel 

vliegt daar? Welk bijzondere plantje is 
dat en hoe kan dat zo maar uit de ogen-
schijnlijke dorre grond tevoorschijn ko-
men? De mooie natuur vraagt ook om 
onderhoud, het IVN steekt daar jaarlijks 
zo’n kleine 2000 mensuren in. Kortom 
“alles wat groeit en bloeit” heeft het IVN 
en haar gasten altijd geboeid.

Tijdens de opening van het jubileumjaar 
wordt het nieuwe boekje ”de Natuurge-
bieden rondom Nuenen” gepresenteerd 
op het Raboplein in Het Klooster. Tij-
dens de open-IVN dagen geven de 
schrijvers van het geheel vernieuwde 
boekje regelmatig een korte presentatie 
met vele foto’s en uitleg. 

Zaterdag 8 maart om 14.00 uur zal het 
jubileumjaar geopend worden door de 
voorzitter van IVN Nuenen met de aan-
bieding van de geheel herziene achtste 
druk van het boekje “De natuurgebie-
den rondom Nuenen”. Op het Raboplein 
wordt de fototentoonstelling van de Fo-

Oud-burgemeester Terwisse 
beet het spits af
In de nieuwe reeks KBO tafelgesprekken, gepresenteerd onder de naam 
‘Schuif even aan tafel bij’, was het Harrie Terwisse die op dinsdag 25 februari 
in zaal Het Trefpunt de aftrap deed.

Hij wist een goedgevulde zaal boeiend 
en kostelijk te vertellen over zijn bele-
venissen in zijn 20-jarig burgemees-
terschap van Nuenen c.a. 
De toenmalig Commissaris van de Ko-
ningin, Van der Harten, zo vertelde 
Terwisse, gaf hem bij het aanvaarden 
van zijn taak als burgemeester de op-
dracht om er nu eens eindelijk voor te 
gaan zorgen dat de Nuenense financiën 
op orde kwamen. Want dat was ruim 
40 jaar geleden zorg nummer één van 
de provincie.
 
“U ziet het, niks nieuws onder de zon”, 
relativeerde de oud-burgemeester de 
huidige perikelen in Nuenen. Ook 
toen was er de situatie dat binnen één 
raadsperiode alle drie de wethouders 
wisselden. Kortom ook nu geen reden 
voor paniek.
 
Terwisse besloot dan ook zijn pleidooi 
om als Nuenen zelfstandig te blijven. 
“Het voorbeeld van Stiphout gaat he-

lemaal mank”, zo gaf hij aan, “Toen 
Stiphout onder Helmond kwam, had 
het dorp maar 3000 inwoners en 
moest er ook echt iets gebeuren. Een 
compleet andere situatie als Nuenen 
met bijna 24.000 inwoners. Samen-
werking opzoeken is prima, maar wel 
zelfstandig blijven.”
  
In het tweede tafelgesprek van de 
KBO schuiven de BOA’s aan tafel bij 
de Nuenense inwoners. Deze bijeen-
komst vindt plaats op donderdag 20 
maart van 09.30  tot 11.30 uur op-
nieuw in de zaal Het Trefpunt van Het 
Klooster. De Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaren willen met het Nue-
nense publiek delen hoe zij hun 
moeilijke en soms omstreden taken in 
het publieke domein vervullen.
 
Zowel KBO leden als niet-leden zijn wel-
kom. Er is geen entree, aanmelden vooraf 
is niet noodzakelijk. Als u wilt meepra-
ten,  zorgt u gewoon dat u erbij bent.

Prins Superior 
schenkt opbrengst 
Carnavalsmis aan 
Stichting   
Make A Wish
De opbrengst van de Carnavalsmis is 
beschikbaar gesteld aan de stichting 
Make A Wish. Deze stichting zet zich 
in om de wensen van kinderen, die een 
levensbedreigende ziekte hebben, te 
vervullen.
Zo ging bij de in juni vorig jaar overle-
den elf jarige Nuenenaar Marijn Zand-
boer, zijn grootste wens in vervulling: 
Een boek met versjes en verhaaltjes 
van zijn hand. 

Weer 4 jaar aan 
de zijlijn staan 
kankeren?
Je kunt ook de lijsttrekkers vragen of 
ze eens naar jou willen luisteren.
Dat kan tijdens het grote finale lijst-
trekkersdebat in Het Klooster op zon-
dag 16 maart vanaf 14.00 uur.

Daar staan alle 10 lijsttrekkers, die 
meedoen aan de verkiezingen 2 dagen 
later, klaar voor een debat met Rond 
de Linde en hun lezers. De komende 
jaren gaan echt over iets en het is inte-
ressant om te horen hoe het hoogste 
orgaan van ons dorp (de Gemeente-
raad) er over denkt hoe Nuenen door 
die periode geloodst moet worden. Er 
is een zaalmicrofoon aanwezig.
Gerrit van Ginkel, die al vele jaren de 
Nuenense politiek volgt voor Rond de 
Linde, zal het debat leiden.

Computercafé Nuenen in 
maart en april
Na een korte stop in de carnavalsvakantie gaat het Computercafé van Senior-
Web en bibliotheek Dommeldal op donderdag 13 maart weer verder met een 
laatste reeks bijeenkomsten van dit voorjaar. Vier weken op een rij wordt er 
een presentatie gegeven over een actueel onderwerp dat te maken heeft met 
de voortschrijdende digitalisering van de samenleving: onderwerpen die 
zowel jong als oud aanspreken.

Komende weken staat op donderdag-
ochtend de deur van het Computercafé 
dus weer voor iedereen open. De on-
derwerpen zullen dan zijn:

13 maart Belasting met DigiD
Hoe kunt u uw eigen DigiD code aan-
maken en hoe gebruikt u deze om op de 
PC uw inkomstenbelasting in te vullen 
en aangifte te doen?

20 maart Foto’s veilig opslaan
We hebben tegenwoordig heel veel digi-
tale foto’s op de PC. Staan die daar wel 
veilig, of moeten we zorgen voor een 
back-up op DVD of in de Cloud?

27 maart Slimmer zoeken op internet
Een zoekopdracht in Google of een an-
dere zoekmachine geeft een overdaad 

towerkgroep van het IVN Nuenen ge-
opend, ook zij houden met regelmaat 
een presentatie van het werk van hun 
leden met adembenemende foto’s uit de 
Nuenense natuur. Ook zal er een leuke 
activiteit voor de jeugd aangekondigd 
worden. Naast deze fototentoonstelling 
zijn er beide dagen diverse kramen waar 

het IVN zich in al haar verscheidenheid 
zal tonen. Het 40-jarige IVN trakteert 
alle leden en nieuwe leden op een gratis 
exemplaar. Overige geïnteresseerden 
kunnen het boekje kopen voor € 4,-, op 
zaterdag 8 maart en zondag 9 maart 
beide dagen van 14.00 tot 17.00 uur in ‘t 
Klooster, Parkstraat 1, te Nuenen.

aan antwoorden. Hoe zorgen we er voor 
dat we het gewenste antwoord krijgen?

3 april Met tablet of smartphone op 
vakantie
Op vakantie kunnen we veel plezier 
hebben van onze tablet of smartphone. 
Wat kunnen we er zoal mee doen, en 
hoe houden we de kosten onder con-
trole?

Zoals gebruikelijk staat om 9.00 uur de 
koffie klaar en start de inleiding om 9.30 
uur, waarna er weer volop ruimte is 
voor vragen en oefeningen. De bijeen-
komsten zijn voor iedereen toegankelijk 
en de entree bedraagt € 3,50. De ingang 
van het Computercafé is via de zijin-
gang van de bibliotheek aan het Theo 
van Goghhof.

Oud burgemeester 
Harrie Terwisse 
is nog steeds een 
onderhoudend 
verteller.  
     



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is op 27 februari 2014 
verzonden naar de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft op 19 
februari 2014 aangegeven geen reden te hebben een reactie op het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan te geven. Het vaststellingsbe-
sluit van het gewijzigd bestemmingsplan kan daarom in afwijking van 
het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 Wro, vervroegd worden gepubliceerd.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 7 maart 2014  gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeen-
tesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen 
en Openbare Ruimte, voor eenieder ter inzage.
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
vo lgende  l ink :  ht t p://w w w.r u imt e l i jkep lannen.n l/web -
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenLuistruik2A-D001

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van ter inzage leggen beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20091, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	 tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te hebben gemaakt;

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in wer-
king dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op boven-
staand adres. 

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Luistruik 
fase 2A’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing (artikel 1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I 
Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen 
aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. 
Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn 
niet meer worden aangevuld.

Besluit Hogere waarden
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 11 februari 2014 tevens een definitief besluit hebben genomen ten 
aanzien van hogere waarden voor een aantal woningen gelegen in het 
bestemmingsplan “Luistruik fase 2a”. 
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
van het besluit.

Inzage
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 1 november 2013 gedurende 6 weken 
ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp van het besluit zijn geen ziens-
wijzen ingediend. 
Het definitieve besluit wordt, gelijktijdig met het gewijzigde bestem-
mingsplan “Luistruik fase 2A”, voor een ieder ter inzage gelegd met 
ingang van 7 maart 2014 gedurende 6 weken (tijdens kantooruren of 
op afspraak) op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Tevens is het definitieve besluit in te zien op de website van de ge-
meente Nuenen, www.nuenen.nl 

Beroep
Tegen het definitieve Besluit van de Hogere waarden kan binnen de 
termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA 
’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerp	van	het	

Besluit Hogere waarden kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	

geen zienswijzen op het ontwerp van het Besluit kenbaar te hebben 
gemaakt;

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Het besluit tot vaststelling van de Hogere waarden treedt niet in wer-
king dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bo-
venstaand adres.

Nuenen, 6 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

COLLECTE
In de week van 9 tot en met 15 maart wordt gecollecteerd door het 
Reumafonds.

HandHavIng:     
rECLamE En uITsTaLLIngEn
Uitstallingen, reclame en 3D-objecten: ze brengen sfeer in het straat-
beeld. Zijn het er teveel, dan ziet een winkelgebied er ineens juist rom-
melig uit. Daarnaast staan ze op het trottoir. Dit kan voor het winke-
lend publiek hinderlijk zijn en zelfs voor onveilige situaties zorgen. 
Daarom hebben we een paar regels vastgesteld over uitstallingen. 

de regels rond uitstallingen
Een aantal voorbeelden van deze regels: uitstallingen moeten bij de 
winkel passen en horen. En dus mogen ze ook alleen tijdens openings-
tijden en alleen vóór de eigen winkel neergezet worden. De doorgang 
voor winkelend publiek mag niet wordt belemmerd. Een doorloop-
ruimte van 1,20 meter moet open blijven en een uitstalling mag geen 
in- of uitgangen blokkeren. 

Ook moet een goede toegang voor hulpdiensten gewaarborgd zijn. 
Daarnaast mogen uitstallingen geen gevaar opleveren. Dus het verkeer 
niet hinderen, maar ook geen scherpe/uitstekende onderdelen hebben. 
Voor het Park in Nuenen moet, vanwege de beeldbepalende uitstra-
ling, voor reclameborden en andere objecten op de stoep altijd een 
vergunning aangevraagd worden.
De complete regelgeving over uitstallingen staan in de Algemene Plaat-
selijke Verordening (artikel 2:10) en Reclamenota Nuenen c.a. 2012 
(HS 6.3, 6.4 en 6:12). Deze staan beide op www.nuenen.nl. 

Handhaven
Omdat we de uitstraling, veiligheid en begaanbaarheid in het (winkel)
centrum erg belangrijk vinden, gaan we vanaf 10 maart 2014 extra 
handhaven op deze regels. Dit betekent dat onze opsporingsambte-
naren extra in het centrum van Nuenen komen controleren. Wanneer 
uitstallingen, reclame- en 3D-objecten niet voldoen aan de regelgeving 
wordt er eerst gewaarschuwd. Bij herhaaldelijk overtreden kan zelfs 
een boete volgen.

HOOrZITTIng BEZWaarsCHrIFTEn-
COmmIssIE aLgEmEnE KamEr
Op dinsdag 11 maart 2014 is er een hoorzitting van de algemene ka-
mer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 
De volgende zaak komt aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	R.	Vrolijk	tegen	het	

besluit van 28 januari 2014 waarbij een dwangsom is toegekend.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

OnTvangEn aanvragEn   
OmgEvIngsvErgunnIng
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

•	 24	februari	2014,	Refelingse	Erven	169,	5672	TD	–	uitbreiden	van	
   de woning (BOUWEN);
•	 26	februari	2014,	Nieuwe	Dijk	5-6,	5674	PD	–	kappen	en	
   herplanten van een rij bomen (AANLEG).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website en eventueel telefonisch bij ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

vErvOLg ELdErs In dIT BLad
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aanvragEn Op grOnd van dE apv  
En BIjZOndErE WETTEn
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Scouting	Rudyard	Kipling	voor	het	organiseren	van	een	
neuzelmarkt in het gebouw aan de Duivendijk 7 op tweede paasdag 
21 april 2014;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	acti-
viteiten, zoals kinderoptocht en Oranjemarkt in het centrum van 
Nuenen t.g.v. de viering van Koningsdag op 26 april 2014;

•	 Aanvrager:	Dartclub	de	Stam	en	C.V.	de	Stemkes	voor	het	organi-
seren van het Halfvasten Gerwen met ringsteken op het wegdeel 
Gerwenseweg, gelegen tussen de huisnrs. 28 en 54 op 23 maart 
2014;

•	 Aanvrager:	H.S.V.	’t	Pluimke	voor	het	organiseren	van	jeugdviswed-
strijden bij de gemeentevijver aan de Jhr. Hugo van Berckellaan op 
18 en 26 mei 2014 en op 2 en 8 juni 2014;

•	 Aanvrager:	Stichting	Van	Goghmert	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse Van Goghmert op 15 juni 2014 in het centrum van 
Nuenen;

•	 Aanvrager:	LACO	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	LACO	Sur-
vival Run op Strandbad Nuenen aan de Enodedreef op 10 mei 2014.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 6 maart 2014.

vErLEEndE vErgunnIngEn En 
OnTHEFFIngEn
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:

•	 25	februari	2014,	Eeuwselsestraat	1,	5674	NR	-		plaatsen	van	een	
   dakkapel (BOUWEN);
•	 25	februari	2014,	Emmastraat	10,	5671	JB-	vervangen	van
   bestaande houten kozijnen door aluminium 
   kozijnen en het aanbrengen van een borstwering 
   (BOUWEN);
•	 28	februari	2014,	Berg	60,	5671	CD	–	oprichten	van	een	woonhuis	
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) 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. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

BEsTEmmIngspLan ‘LuIsTruIK FasE 2a’ 
gEWIjZIgd vasTgEsTELd En vasTsTELLEn 
BEsLuIT HOgErE WaardE, gEmEEnTE 
nuEnEn, gErWEn En nEdErWETTEn
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 13 februari 2014 het bestemmingsplan ‘Luistruik 
fase 2A’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Luistruik fase 2A’ betreft het 
gebied in de noordoosthoek van het oude sportpark De Luistruik. In 
dit gebied wordt beoogd om maximaal 50 grondgebonden woningen 
te realiseren.

Wijzigingen
Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
•	 Verbeelding	voor	wat	betreft	de	begrenzing	van	de	bestemming	

“Verkeer	–	verblijfsgebied”	teneinde	de	omvang	van	de	als	zodanig	
bestemde strook beperkt te laten blijven tot hetgeen noodzakelijk 
is voor de ontsluitingsweg en bijbehorende parkeervakken;

•	 Verbeelding	en	regels	(artikel	3	“Groen”)	in	verband	met	de	toe-
voeging van de aanduiding 'ontsluiting' voor 1 ontsluitingsweg;

•	 Verbeelding	voor	wat	betreft	de	begrenzing	van	het	bestemmings-
plan teneinde vijf voor de realisering van het plan noodzakelijke 
parkeerplaatsen ten noorden van het oude hoofdveld binnen de 
plangrens te situeren.

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 www.nuenen.nl.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 4 t/m 8 mAArt

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 7 & 8 maart: 

Bospeen .................................. per bos 0,99
Groene asperges ....... per bos 2,49
champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 10 maart:

Zuurkool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Dinsdag 11 maart:

Wokgroenten speciaal 1/2 kilo 1,35
Woensdag 12 maart:

rodekool, panklaar .............. hele kilo 0,99
Donderdag 13 maart:

Worteltjes, panklaar ............. 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 7 t/m 13 maart:

kanzi appels ................... hele kilo 1,99
cantaloupe meloen per stuk 1,99
tomaat salade ........... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Hier werken mensen met 
passie voor hun vak!!!

4 Gegrilde
Kippen Bouten
met GRATIS piri piri saus .5,00
Uienkruier
100 gram ......................................1,55
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Boterhamworst ......... 1,95
3 Cordon Bleus ..........5,95
Varkenshaas in Roomsaus
“Kant en klaar, uit eigen
keuken”, 300 gram .................4,50
Voor de best belegde broodjes!!!

BROOD VD WEEK (wOuDKORN) € 1,75 

WINTERSE KRUIDENcaKE € 3,25
KWaRKBOLLETJES 4 + 1

GRATIS
WORSTENBROODJES  4 + 1
 GRATIS
RaKTEERSchNITTE 
(cARAmEL-chOcOLADEsmAAK) € 5,95

ZAKKEN VULLEN !!! 
VUL ONzE zaK IN DE WINKEL 

mET haRDE BROODJES 
(m.u.V. cROIssANTs)

EN U BETAALT € 1,-

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

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

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

kOOPJe

SPecial

De onderdelen van de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, 
Ananz en TopSupport) presenteren zich tijdens deze open dag in 
het St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop.

www.st-anna.nl/opendag

ZATERDAG 15 MAART

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Voel, proef en beleef onze topzorg met eigen ogen!

Van 10 tot 16 uur: 

rondleidingen, proefjes, 

demonstraties en 

entertainment. 

Ook PSV-mascotte 

  Phoxy ontbreekt     

     natuurlijk niet!

entertainment. 

  Phoxy ontbreekt     

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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



ONZE NIEUWE 
COLLECTIE 
IS BINNEN 

 

A.S. 
ZONDAG 

GEOPEND 
ALLE VESTIGINGEN

VAN 12:00 TOT 17:00 UUR 

NU SAMSUNG 
TABLET CADEAU
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN

Het zijn inspiratieweken 

bij Nuva. Speciaal daarom 

krijgt u nu een Samsung 

Galaxy tab 3 bij aankoop 

van een keuken. En ook 

bij het maken van een offerte 

krijgt u een cadeau. Welkom!

JOUW SMAAK, VOOR ELK BUDGET

NIE
UW

NIE
UW

I N S P I R A T I E W E K E N  B I J  N U V A

BERGEIJK 
DE WATERLAAT 8 

T0497 552882 

SOMEREN-EIND 
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

DEURNE
STATIONSSTRAAT 67

T0493 441111  

TILBURG
APHRODITESTRAAT 2

T013 5784444

HEERLEN
IN DE CRAMER 148A

T045 5506550

VEGHEL
CORRIDOR 7

T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

WWW.NUVAKEUKENS.NL

0603_Nuva_295x225_FC_RonddeLind

Openingsfeestje 
vrijdag 4 maart
van 11.00 tot 17.00 uur en
van 18.00 tot 21.00 uur.

Vier mannequins showen 
de nieuwe kleuren, trends en 
combinatiemogelijkheden.
De bakbar komt in de winkel 
cake bakken en natuurlijk 
schenken we hierbij lekkere koffie.
Kortom gezelligheid en mode!

Laat even weten als je komt.
mode@josecuypers.nl / 040 283 64 41

Wie ben jij? Dit zijn wij!

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

volop violen 
Het plantseizoen  
is weer begonnen

groot assortiment tuinplanten

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
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Uitzendingen LON-TV
Nieuwe uitzending LON-TV vanaf zondag 9 maart:
•	 Hoogtepunten	van	de	carnavalsoptocht	
•	 Het	seniorencarnaval	in	Het	Klooster
•	 Dag	C1000,	Hallo	Jumbo;	verbouwing	van	een	supermarkt
•	 Modelspoorbanen	bouwen.	Bij	Werner	Ulrich	op	zolder	wordt	weke-

lijks	hard	gewerkt	met	verbluffend	resultaat.
Het	programma	Nuenen-Nu	wordt	dagelijks	uitgezonden	om	11,	14,	17,	
19,	21	en	23	uur.	

Heeft	u	nieuws	en	wilt	u	dit	met	de	LON	en	geheel	Nuenen	delen?	Laat	
het	ons	dan	gerust	weten.	Wie	weet	wordt	uw	idee	gekozen	voor	een	van	
onze	uitzendingen.	Het	e-mailadres	is	tv@omroepnuenen.nl.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Fair product uitgelicht

De Twinning schaal
Een van de bekendste producten die Wereldwinkel Nuenen verkoopt is de 
Twinning schaal. Deze schalen worden gemaakt in Tunesië rond Nabeul. 
Hier komt de klei vandaan die geschikt is voor fijn aardewerk zoals servies-
goed en geschikt is om te stoken in gas- of elektrische ovens. Dit is vooral 
voor het glazuren van belang. 

Het	 pottenbakken	 is	 in	 Tunesië	 een	
traditioneel	ambacht	waarvan	de	ken-
nis	 binnen	 families	 van	 generatie	 op	
generatie	 wordt	 doorgegeven.	 Ieder-
een	 binnen	 de	 familie	 is	 bij	 het	 pro-
ductieproces	verbonden.	De	vrouwen	
zorgen	hoofdzakelijk	voor	het	decore-
ren	 van	 het	 aardewerk.	 De	 mannen	
zijn	 verantwoordelijk	 voor	 het	 bak-
ken,	glazuren	en	het	inpakken	van	de	
schalen.
De	 familie	 woont	 rondom	 de	 werk-
plaats.	(Groot)ouders	wonen	met	hun	
zonen	en	vrouwen	en	kinderen	bij	el-
kaar	in	naast	en	tegenover	elkaar	gele-
gen	panden.	De	werkplaatsen	zijn	ook	
in	deze	huizen.	
Het	 ambachtswerk	 is	 erg	 belangrijk	
voor	 de	 niet-	 of	 laaggeschoolden	 en	
geeft	hen	de	mogelijkheid	om	in	hun	

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Stimuleren 
CPO-

projecten

Lijst 6

Website    
www.sluitderuit.nl 
goed bezocht
De	 website	 www.stuitderuit.nl,	 die	
woensdag	 15	 januari	 j.l.	 geopend	 is,	
heeft	op	zaterdag	1	maart	 j.l.	al	bijna	
25000	 bezoekers	 gehad.	 De	 dorpsra-
den	van	Nederwetten	en	Gerwen,	en	
de	 actiegroep	 nederwettenzegtnee	
zijn	hier	bijzonder	tevreden	over.	Ook	
de	 lezers	van	Rond	de	Linde	worden	
uitgenodigd	deze	website	eens	 te	be-
kijken.	 Dan	 kunt	 u	 zien	 dat	 nut	 en	
noodzaak	om	deze	weg	aan	te	leggen	
nog	steeds	niet	is	aangetoond.
Meer	 info	 Familie	 de	Groot,	 tel.	 040	
283	56	91.	

“Nu zijn we nooit meer in overtreding”

Lions Club Nuenen levert bijdrage 
aan koelwagen Voedselbank 
Op 28 februari gingen zeven vertegenwoordigers van de Voedselbank Nue-
nen naar Intratuin om de opbrengst van de worstenbroodjesactie van de 
Lions Club Nuenen in ontvangst te nemen. Die was bestemd als bijdrage aan 
de aanschaf van een koelwagen: een noodzakelijke investering die de Voed-
selbank nooit zonder donaties had kunnen doen. Het applaus was dan ook 
luid toen ze een cheque van € 4.500 overhandigd kregen.

Dit	 jaar	was	 de	worstenbroodjesactie	
bestemd	 voor	 de	 Voedselbank	 Nue-
nen.	“Toen	ik	daarover	hoorde,	dacht	
ik	 meteen	 aan	 de	 koelwagen	 die	 wij	
nodig	hadden”,	vertelt	Frans	Verhallen,	
die	toen	nog	penningmeester	en	secre-
taris	 was.	 “Dat	 leek	me	 een	mooi	 en	
tastbaar	doel.”	Hiervoor	was	ook	geld	
beschikbaar	 uit	 het	 coöperatiefonds	
van	de	Rabobank	en	een	donatie	 van	

Stiching	 Fonds	 Scarabee,	 maar	 nog	
niet	voldoende	voor	de	werkelijke	aan-
schaf	van	de	wagen.

De	worstenbroodjes	werden	ook	deze	
keer	gretig	afgenomen.	Logisch,	want	
het	 waren	 overheerlijke	 exemplaren	
van	bakker	Houben,	met	vlees	van	het	
lekkerste	 varken	 van	 Nederland	 van	
Van	 de	 Heyde	 Hoeve.	 Hans	 van	 der	

Vleuten,	 bedrijfsleider	 bij	 Intratuin,	
stelde	zijn	entree	weer	belangeloos	be-
schikbaar	voor	de	verkoop.	“Wij	willen	
mensen	helpen	zonder	daarvoor	met-
een	iets	terug	te	verwachten”,	verklaart	
hij.	 “Dat	 is	 niet	meer	 zo	 vanzelfspre-
kend	en	dat	is	 jammer.”	De	Lions	zijn	
hier	erg	mee	geholpen,	want	bij	Intra-
tuin	 zijn	 ze	 verzekerd	 van	 een	 grote	
stroom	consumenten	die	de	verkoop-
kraam	passeren.	

Hans	van	der	Vleuten	bedacht	een	lu-
diek	plan	voor	zijn	personeelsfeest	 in	
december:	hij	stuurde	groepjes	mede-
werkers	met	€	10,	-	op	pad	om	inkopen	
te	doen	voor	het	diner	dat	ze	’s	avonds	
zelf	zouden	moeten	klaarmaken.	Om-
dat	het	diner	‘s	avonds	al	volledig	ver-
zorgd	 bleek	 kon	 de	Voedselbank	 nog	
eens	een	fink	aantal	levensmiddelen	in	
ontvangst	nemen	die	door	het	perso-
neel	gekocht	waren.	

De	 Voedselbank	 kan	 niet	 zonder	 dit	
soort	 acties	 en	 donaties.	Met	 vijftien	
vrijwilligers	sprokkelt	de	Voedselbank	
pakketten	 bij	 elkaar	 voor	 ongeveer	
honderd	mensen	die	onder	de	armoe-
degrens	leven.	“We	doen	het	allemaal	
zonder	subsidie	van	gemeente	of	over-
heid”,	 vertelt	 Toon	 Rooijakkers,	 be-
stuurslid.	“€	4.500	is	veel	geld	voor	zo’n	
kleine	organisatie.	Voorheen	waren	we	
eigenlijk	 elke	 week	 weer	 in	 overtre-
ding,	 omdat	 we	 voedingswaren	 niet	
gekoeld	 konden	 vervoeren.	 Over	 het	
onderhoud	van	de	koelwagen	hoeft	de	
Voedselbank	zich	geen	zorgen	te	ma-
ken,	 de	 komende	 tien	 jaar	 wordt	 dat	
verzorgd	 door	 TTC	 van	 Gog.	 De	
Voedselbank	blijft	donaties	nodig	heb-
ben.	Daarom	is	hulp	als	die	van	de	Li-
ons	Club,	 Intratuin	 en	TTC	van	Gog	
zo	welkom.	
Kijk	voor	meer	informatie	op:	
www.voedselbanknuenen.nlDe cheque van de Lions Club wordt overhandigd aan de Voedselbank.

eigen	 levensonderhoud	 te	 voorzien.	
Met	 de	 aankoop	 van	 deze	 Twinning	
schalen	draagt	u	bij	aan	een	zelfstan-
dig	en	menswaardig	bestaan	voor	deze	
families	in	Tunesië.

Seniorenvereniging 
KBO Lieshout naar 
lijsttrekkersdebat
Het	Dorpshuis	in	Lieshout	is	maandagavond	10	maart	het	podium	voor	het	lijst-
trekkersdebat	Laarbeek,	georganiseerd	door	Omroep	Kontakt.	Nu	de	gemeen-
ten	meer	 taken	krijgen	met	betrekking	tot	zorg	en	werk	zijn	de	komende	ge-
meenteraadsverkiezingen	 extra	 belangrijk.	 Tijdens	 de	 debatavond	 kunnen	
organisaties	vooraf	 spreektijd	krijgen	om	een	eigen	onderwerp	 in	 te	brengen.	
Seniorenvereniging	KBO	Lieshout	gaat	hiervan	gebruik	maken	en	zal	zich	con-
centreren	op	het	onderwerp	Wonen	en	Zorg.	De	vereniging	hoopt	voor	dit	debat	
op	een	grote	belangstelling	van	de	leden.	Aanvang	20.00	uur.	Verwachte	eindtijd	
22.00	uur.	
Wilt	u	meer	weten	over	Seniorenvereniging	KBO	Lieshout?	Kom	dan	eens	vrij-
blijvend	naar	de	Inloop.	De	Inloop	is	iedere	dinsdagmorgen	van	tien	uur	tot	half	
twaalf	in	het	Dorpshuis.

“Zinn in Blues” met AJ and the Wildgrooves
Sunny Blues Nuenen presenteert in samenwerking met het bluespodium 
van Dinercafe Zinn een optreden van AJ and the Wildgrooves. Op zondag-
middag 9 maart vanaf 15.30 uur klinken de eerste bluesklanken in het gezel-
lige cafe aan het Park in Nuenen (tot circa 19.00 uur).

Start collecteweek Reumafonds
In de week van 10 t/m 15 maart komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om 
door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma, zoals 
artrose. In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpen-
de aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. 

Deze	 bluesband	 met	 frontvrouw	 AJ	
kan	zeker	een	band	met	ballen	worden	
genoemd.	Maar	dan	Bluesballen.	Sub-

tiele	 nummers	 worden	 afgewisseld	
met	 ruige	 nummers	 en	 swingende	
Chicago	Blues,	waarbij	AJ	regelmatig	
doet	denken	aan	 Janis	 Joplin.	Onver-
valst	 en	 recht	 uit	 het	 hart.	 De	 band	
was	 in	 2013	 genomineerd	 voor	 de	
Blues	Awards	 door	The	Dutch	Blues	
Foundation.	 Helaas	 werden	 ze	 niet	
eerste,	 maar	 het	 geeft	 wel	 aan	 met	
welke	kwaliteit	we	 te	maken	hebben.	
Ook	 op	 andere	 podia,	 zoals	 het	
Bluesfestival	 in	 Zoetermeer,	 oogsten	
ze	lovende	kritieken.	Sunny	Blues	Nu-
enen	 organiseert	 8	 keer	 per	 jaar	 een	
blues	optreden	in	Diner	Cafe	Zinn.

Zondag 9 maart
Dinercafe	Zinn	Park	61	Nuenen
15.30	aanvang	en	entree	gratis.
www.sunnyblues.nuenen

veel	meer	vanuit	uw	mogelijkheden	en	
persoonlijke	omstandigheden	zorg	zal	
worden	 aangeboden.	 Het	 accent	 zal	
meer	op	gezondheid	en	gedrag	liggen	
dan	enkel	op	uw	ziekte.	Samen	wordt	
een	 zorgplan	 opgesteld	 naar	 aanlei-
ding	van	uw	eigen	doelen	en	mogelijk-
heden.

Daarnaast	 is	 er	 veel	 aandacht	 voor	
preventie	 en	zal	 er	meer	afstemming	
plaatsvinden	met	gemeente	en	het	 in	
oprichting	zijnde	Centrum	voor	maat-
schappelijke	 deelname	 (CMD).	 Er	
wordt	gestreefd	naar	 intensievere	 sa-
menwerking	 met	 thuiszorg	 en	 para-
medici,	maar	ook	met	georganiseerde	
wijkteams	en	seniorenorganisaties	om	
zorg	en	welzijn	op	elkaar	te	laten	aan-
sluiten.
Om	er	voor	te	zorgen	dat	er	voldoende	
aandacht	 besteed	 kan	 blijven	 aan	
kwetsbare	burgers	en	intensieve	zorg-
situaties	wordt	er	in	het	algemeen	ge-
richt	 op	 kwalitatief	 zinvolle	 zuinige	
zorg	zonder	onnodige	consumptie.	De	
vorm	 van	 het	 huidige	 spreekuur	 zal	
gaanderweg	 aangepast	 worden;	 kort	
als	het	kan,	lang	en	intensiever	als	het	
nodig	is.	De	inzet	van	diverse	ICT	mo-
gelijkheden	 zullen	 hierbij	 ondersteu-
nend	zijn.	
Veel	veranderingen	dus,	maar	die	zijn	
nodig	om	ook	 in	de	 toekomst	 verze-
kerd	te	zijn	van	kwalitatief	goede	huis-
artsenzorg.

Huisartsenzorg Nuenen 2.0

De weg         
naar zorg op maat
In Nederland staat men aan de vooravond van veel maatschappelijke veran-
deringen die een uitdaging inhoudt om op een andere manier om te gaan met 
welzijn, zorg en werk. Iedereen kent weliswaar de overheidsplannen die hier-
mee verband houden maar deze worden thans nog niet als zodanig ervaren.

De	Nuenense	huisartsen	willen	u	het	
komend	 jaar	 breed	 voorlichten	 over	
de	verandering	in	de	gezondheidzorg	
zoals	die	bij	u	in	de	buurt	plaatsvindt.	
Ook	willen	 zij	 u	 informeren	 over	 de	
rol	die	u	als	patiënt	krijgt	of	kan	spe-
len.	 In	 dit	 eerste	 artikel	wordt	 u	 een	
idee	 gegeven	 hoe	 de	 huisartspraktij-
ken	de	 komende	 jaren	 gaan	 inspelen	
op	een	veranderende	zorgvraag	en	be-
hoefte.

Omdat	er	landelijk	afgesproken	is	dat	
er	meer	 zorg	 in	de	omgeving	 van	de	
patiënt	moet	komen	sturen	ziekenhui-
zen	 en	 andere	 zorginstellingen	 hun	
basiszorg	 terug	 naar	 de	 huisarts.	 De	
huisartspraktijk	 krijgt	 hierdoor	 de	
functie	van	lokaal	gezondheidsportaal	
waar	 op	 een	 persoonsgerichte	 wijze	
zorg	op	maat	geleverd	moet	gaan	wor-
den.	 Het	 praktijkteam	 zal,	 naast	 uw	
huisarts,	 assistente	 en	 vaste	 prak-
tijkondersteuner	 daarom	 verder	 ver-
sterkt	 worden.	 U	 moet	 dan	 denken	
aan	 meer	 gestructureerde	 zorg	 voor	
kwetsbare	 ouderen	 en	 basis	 GGZ	 in	
praktijken	waar	dit	nog	ontbreekt.

De	praktijken	zullen	in	meer	of	min-
dere	 mate	 organisatorische	 en/of	
bouwkundige	 veranderingen	 onder-
gaan	waarvan	u	natuurlijk	op	de	hoog-
te	gebracht	zal	worden	of	zelfs	actief	
bij	betrokken	worden.	Wat	nieuw	is	is	
dat	bij	b.v.	chronische	aandoeningen,	

Onzichtbare ziekte 
Mensen	met	reuma	hebben	vooral	last	
van	 pijn	 en	moeheid,	 beide	 onzicht-
bare	kenmerken	van	deze	chronische	
ziekte.	 Reuma	 is	 een	 verzamelnaam	
voor	ruim	100	aandoeningen	aan	bot-
ten,	gewrichten	en	spieren.	Het	is	een	
auto-immuunziekte.	Dit	betekent	dat	
het	natuurlijke	afweersysteem	het	ei-
gen	 gewrichtsweefsel	 (en	 soms	 orga-
nen)	 aanvalt.	Hierdoor	 hebben	men-
sen	 met	 reuma	 vaak	 last	 van	
ontstekingen	aan	gewrichten	of	 spie-
ren,	en	 is	bewegen	pijnlijk.	Reuma	 is	
een	 ingrijpende	 aandoening	 en	 kan	
jong	en	oud	overkomen.	
	
Het	Reumafonds	strijdt	voor	een	beter	
leven	 met	 reuma.	 Nu	 en	 in	 de	 toe-
komst.	We	geven	voorlichting,	onder-
steunen	 reumapatiëntenverenigingen	
en	 komen	 op	 voor	 de	 belangen	 van	

mensen	 met	 reuma	 bij	 politiek	 en	
zorg.	We	financieren	onderzoek	naar	
betere	behandelmethoden	en	naar	de	
oorzaak	van	 reuma.	We	zijn	blij	met	
iedere	gift	die	hieraan	bijdraagt.	Bank-
rekeningnr:	 NL86RABO0123040000,	
Amsterdam.	

www.reumafonds.nl

Repair café in 
Lieshout
Op	12	maart	wordt	van	13.30	tot	16.00	
uur	in	het	Dorpshuis	in	Lieshout	weer	
het	maandelijks	Repair	Café	gehouden.
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Deze week: 
- Nuance 
- 

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
06 - 48 69 89 19

WOI

Militair historicus Martin van Creveld zei: ‘De werkelijke reden dat er oorlog be-
staat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers’. Oorlogen en 
de mechanismen erachter zijn fascinerend. Mijn ‘favoriete’ oorlogen zijn WOI, 
II en de Amerikaanse Burgeroorlog. 
 Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uit-
brak. Dat wordt uitgebreid herdacht. Het beeldmateriaal van de slagvelden 
van de Eerste Wereldoorlog, met daarop de soldaten met gasmaskers, doen 
me altijd denken aan een maanlandschap met buitenaardse wezens. Het is 
een absurde oorlog, die nergens om ging. Ik zou het in ieder geval niet weten.
 Ik heb twee cd’s die met WOI te maken hebben. Eén daarvan is ‘1916’ 
van de Britse band Motörhead. De ander is ‘Oorlog aan den oorlog’, van Bram 
Vermeulen. Die was ervan overtuigd dat hij in een vorig leven een Belgische 
soldaat was in WOI.
 Een goede aanleiding om ze weer eens te beluisteren.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Er moet
nog een nieuwe 
versie's komen

Vacaturebank vrijwilligers week 10
 INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO
——————————————————————————————————————————————————————————————  
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
——————————————————————————————————————————————————————————————  
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
 Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  2 dagdelen p. wk. in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————  
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma,wo,vr. 13.30-16.30 
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Initiatiefgroep  vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
——————————————————————————————————————————————————————————————  
De Soos Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, penningmeester en vrijw. do 18.45-21.45 u.+ i.o.
 om de activiteiten te organiseren en begeleiden.
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u. 
——————————————————————————————————————————————————————————————  
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon Vincent van Goghplein 99 • 5671 DV Nuenen
Tel. 040-284 03 33 • Info: orientalparadise@hotmail.com

www.orientalparadise.nl
Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00 - 22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Chinees - Indisch 
Specialiteiten Restaurant
OriEntal ParadisE

Speciale afhaalmenu’s Maart
A: voor 2 personen B: voor 2 personen
1) Kroepoek 1) Indische Kroepoek
2) Sushi mix 2) Sushi mix
3) Foe Yong Hai 3) Babi Pangang Speciaal
 (Chinese omelet) 4) Suun Yong Kai Pien
4) Babi Pangang  (Kipfilet met verse
5) Koe Loe Yuk  knoflook in oestersaus)
6) Suun Yong Kai Pien 5)  Tongfilet in zoetzure saus
 (Kipfilet met verse  6) Ossenhaas in 
 knoflook in oestersaus)  sinaasappelsaus
7) Gestoomde Rijst 7) Gestoomde Rijst

€ 16,50 € 20,50
Alle Speciale Menu’s worden geserveerd met gestoomde rijst. 

Wilt u Nasi of Bami i.p.v. rijst dan wordt er € 0,50 per persoon en 
mihoen € 2,20 per persoon EXTRA in rekening gebracht.

MODESHOW / 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 11 Maart organiseert 
Modehuis Rovers 

in de Gasterij Jo van Dijkhof
een modeshow met aansluitend

een damesmode verkoop.

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

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

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Donderdag 6 maart gaat de nieuwe menukaart in.

Menu Olijf 
Voorgerecht

Kalfscarpaccio | aioli | pesto
***

Tussengerecht
Kabeljauw | courgette | kaantjes

***
Hoofdgerecht

Krokante gamba | bavette | rucola | Parmezaanse kaas
***

Nagerecht
Rood fruit | karamel | Italiaans schuim

€ 34,50 per persoon

Geniet daarbij van een heerlijk glas wijn
van onze vernieuwde wijnkaart.

Reserveren is mogelijk via onze site; 

www.restaurantolijf.nl

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

korte cursussen vanaf maart
kennismaking edelsmeden 
vrij schilderen en tekenen 

kennismaking beeldhouwen in steen 
sjaal / omslagdoek vilten 

kennismaking (Raku) keramiek 

www.stichtingcan.nl
CAN kijkt naar je uit

o
n
s

PARKSTRAAT 20A - NUENEN | TEL. 040 - 283 54 42

Vanaf 11 maart nog 
3 weken open.

Nu alles voor de helft!

10 jaar garantie • Volledige montageservice • Vakkundig advies!

Kijk op verandaspecialist.nl voor meer informatie over de grootste 
verandaspecialist van Nederland. 2000 m2 showroom!

Koopzondag 9 maart
Meer dan 25 showmodellen opgesteld!

Glastuinkamer
400 x 250 cm
- Voor- en zijwanden voorzien 
   van glazen schuifwanden
- Antraciet structuur of wit RAL 9010

Geldropseweg 22
5706 LT Helmond
T. 0492 525935
info@verandaspecialist.nl
www.verandaspecialist.nl

*Getoonde foto’s kunnen afwijken van genoemde acties in deze advertentie

7 standaard kleuren 

Maatwerk gratis

Levertijd 2 weken

Actieprijs 

€ 1.599,-Veranda Greenline
500 x 300 cm, op 2 staanders 
incl. verstevigingsbalk
- Antraciet structuur of wit RAL 9010
- Nu 10% korting op een zonnedoekset 
- Gratis set Led-verlichting

GEOPEND
VAN 11:00 TOT 16:00 uur

Openingstijden:
Ma t/m do:   10.00 - 17.00
Vrij:             10.00 - 20.00
Za:              10.00 - 16.00

Actieprijs

€ 5.990,-

400 x 250 cm
op 2 staanders

Café René bedankt 
iedereen voor het geweldig mooie 
carnavalsfeestje! We hebben ont-
zettend genoten en plezier gehad. 

Op naar volgend jaar!
Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Bijna Thuis Huis in Son  
wil haar deuren openen  
voor gasten uit Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

Het Bijna Thuis Huis is een kleine woonvorm waar verzachtende terminale 
zorg wordt geboden aan ongeneeslijk zieke mensen uit Son & Breugel. In 
een huiselijke sfeer worden patiënten en hun familie door hun eigen ver-
trouwde hulpverleners en vrijwillgers begeleid en verzorgd. Het huis is 
beschikbaar voor mensen van alle leeftijden, met een levensverwachting 
van minder dan drie maanden. De gedachte achter de naam is dat je dood-
gaan kunt zien als ‘naar huis gaan’. 

Ben Klasens, mede-oprichter en be-
stuurslid, legt in een persoonlijk ge-
sprek uit waarom dit hospice de deu-
ren opent voor mensen uit Nuenen. 
Niet alleen liggen Son en Nuenen heel 
dicht bij elkaar en werken de gemeen-
ten al met elkaar samen; het is vooral 
zijn visie dat de opvang en begeleiding 
van stervenden bij de samenleving 
hoort. “Ieder dorp zou eigenlijk zijn 
eigen hospice moeten hebben”, vindt 
hij. Ben heeft zijn moeder tot het mo-
ment van overlijden zelf thuis ver-
pleegd. “Dat is één van de mooiste 
vormen van liefde, die je terug kunt 
geven aan je moeder. Heel bijzonder. 
Zo puur. Je komt tot de levensvragen. 
Het contact is écht. Het is de meest 
kwetsbare kant van de mens, die hij 
laat zien. Dát vind ik zo bijzonder aan 
deze zorg”. 

Zaadje geplant
Ben heeft als verpleegkundige in ver-
schillende ziekenhuizen gewerkt. 
“Mensen die terminaal ziek waren, 
werden met hun bed in een leegge-
ruimd magazijn gereden, tussen de 
po’s en de wasbakken. Dat is me zó bij-
gebleven. Dat was afschuwelijk”. Ben 
kwam in contact met een pastoor in 
Son & Breugel. Die pastoor hoorde 
verhalen over het leed van mantelzor-
gers. En hij hoorde mensen zeggen dat 
ze graag in hun eigen dorp wilden 
sterven. De pastoor en Ben waren het 
er al snel over eens dat er een bijna-
thuis-huis nodig was. Er was een zaad-
je geplant. 

“Samen hebben we een bestuur ge-
vormd, een plan gemaakt, taken ver-
deeld en zijn we aan de slag gegaan” 
vertelt Ben verder. “Via gesprekken 
met woningcorporaties hebben we 
een bungalow gevonden, schitterend 
gelegen aan de Dommelvallei, midden 
in de natuur. De bank was bereid om 
een coulante hypotheek af te sluiten. 
We hebben sponsoren gevonden. En 
het hele dorp kwam los voor het ver-
bouwen en inrichten. Iedereen wilde 
meehelpen en er meldden zich veel 
vrijwilligers”. Het huis heeft nu twee 
aparte wooneenheden, zodat mensen 
een eigen ingang en privacy hebben. 

Voor wie en hoe?
De gasten kunnen op drie verschillen-
de manieren naar het Bijna Thuis Huis 
worden doorverwezen: via thuiszorg-
organisaties, door huisartsen en op 
verzoek van mantelzorgers. “Voor 
mantelzorgers is het vaak moeilijk om 
toe te geven dat de zorg te zwaar 
wordt. Voor hen is het een zegen als 
de doorbraak komt en ze de zorg aan 
anderen kunnen overlaten” weet Ben. 
“De enige voorwaarde is dat er een 
terminale indicatie is, dat wil zeggen 
dat iemand’s leven naar verwachting 
binnen drie maanden zal eindigen”. 

De toegevoegde waarde van het huis is 
dat de zorg, die thuis niet kan worden 
geboden, wordt verplaatst naar een 
omgeving waar deze wel mogelijk is, 
zodat er rust en ruimte komt voor ie-
dereen en de gezinssituatie gewoon 

kan doorgaan. “Dat is de basisfiloso-
fie” licht Ben toe: “Verplaatste thuis-
zorg. En voorkomen dat iemand in 
eenzaamheid verblijft”. 

De meeste zorg wordt geboden door 
de vrijwilligers, die o.a. zijn getraind 
over de theorie van Elisabeth Kübler - 
Ross, een Zwitsers-Amerikaanse psy-
chiater, die stervenden heeft begeleid. 
“Het gaat om empathie” zegt Ben, “stil 
zijn en gewoon aan het bed zitten. 
Niets doen, maar er zijn. Het is fijn om 
op die manier iets te betekenen en een 
steentje bij te dragen. Aanvaarden dat 
iemand niet meer beter wordt, minder 
doen, kunnen loslaten en er gewoon 
voor die persoon zijn. Mijn moeder 
zei altijd: De puurste vorm van liefde 
is loslaten”. 

Ben’s rol is vooral bewaken dat de zorg 
op de juiste manier wordt gegeven, zo-
danig dat de specifieke wens van de 
gast overeind blijft. “Het gaat om nabij 
zijn. Er komen levensvragen los. Pijn 
mag er zijn. Iedereen wil dat verdoofd 
hebben en dan komt er een chemische 
jas omheen. Maar pijn en verdriet mo-
gen er zijn. Dat wat er is, kunnen en 
willen beleven, daar gaat het om”. 

Gast worden
“De criteria om gast te worden zijn 
vermeld op onze website” licht Ben 
toe. “Iedereen is welkom. We zijn zo 

Ben Klasens, mede-oprichter en bestuurslid Bijna Thuis Huis in Son en manager 
bij Zuidzorg Nuenen/Son/Helmond/Mierlo-Hout. 

TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Aalst-Waalre Tel. 040 - 22 13 922

MA. T/M ZA. OPEN

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

ACTIEPRIJS 
WANDMEUBEL Nu € 2.175,--*

Kijk voor onze acties op  www.profita.nl
Gratis parkeren voor de deur              

*vraag naar de voorwaarden

Runnersclub Lieshout start 
met beginners-groep
Ben je toe aan een gezonde start van het voorjaar? Heb je altijd al je conditie 
willen verbeteren en daarbij samen met anderen sporten,? Dan is hardlopen 
of wandelen misschien iets voor je.

Peter van Twist 
lid Molshoop

Daar zit
‘Muziek’ in.

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Lijst 6

Jasje ‘geleend’ 
tijdens 
Carnavalszondag
Voor degene die op carnavalszon-
dagmiddag een jas kon gebruiken: 
Zou je mijn jas, die je zondagmid-
dag hebt ‘geleend’ in de Zinn willen 
terugbrengen? Het is een zwarte 
wollen jas, heuplengte, 2 grote zak-
ken en aan de mouwen een gebrei-
de boord van ± 20 cm. 
Ik haal hem graag weer op bij de 
Zinn! Alvast bedankt!

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Op zondag 9 maart organiseert 
Gemengdkoor Primavera in samen-
werking met Ut auw Hermenieke 
weer zijn jaarlijkse vlooienmarkt. De 
markt vindt plaats in de vernieuwde 
grote zaal van het Dorpshuis Groten-
hof 2 te Lieshout vanaf 12.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt € 1,50 euro 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. De vlooien-
markt duurt tot 15.00 uur.

Beide verenigingen hebben opnieuw 
weer veel mooie en ook waardevolle 
dingen bij elkaar verzameld: zodat er 
voor elk wat wils is. Of u nu antiquitei-
ten zoekt of kleine meubeltjes, elektri-
sche apparaten of snuisterijen of zo-
maar wat gebruiksvoorwerpen, u kunt 
daarvoor allemaal in Lieshout terecht. 
Veel spullen kunt u rechtstreeks ‘van de 
tafel’ kopen. Daarnaast worden de 
mooiere spullen bij opbod verkocht. 
Voor meer informatie email jcamhen-
driks@onsbrabantnet.nl 0499-422688.

Op maandag 10 maart om 19.30 uur 
zal er weer gestart worden met een 
beginnersgroep. Deze groep is ge-
schikt voor mensen die niet, of sinds 
lange tijd niet meer hebben hard gelo-
pen en graag hiermee weer willen be-
ginnen. Er is een speciaal trainings-
programma opgesteld, afgestemd op 
de doelgroep. De trainingen vinden 
plaats onder goede begeleiding en na-
tuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis 
mee te lopen.
Onder begeleiding van ervaren trai-
ners wordt er op woensdagavond en 
op de zondagmorgen sportief gewan-
deld. Hierbij zijn diverse groepen ge-
maakt die ook in een verschillend 

tempo wandelen. Bij het wandelen 
kan het hele jaar door op woensdag 
gestart worden, er is geen aparte be-
ginnersgroep. De wandelaars starten 
om 19.00 uur. Natuurlijk is het ook 
hierbij mogelijk 1 maand gratis mee te 
wandelen. Wanneer je aanmeld als lid 
van RCL krijg je een prachtig loop-
shirt met opdruk cadeau.
Aanmelden en meer informatie ver-
krijgen kan bij: John Pennings: 06-
50281483 (hardlopen) en Tiny van 
Alphen: 0413-209765 (wandelen). De 
accommodatie van RCL ligt aan de 
Provinciale weg te Lieshout, ingang 
bij tennispark de Raam. Meer informa-
tie op www.runnersclublieshout.nl

neutraal mogelijk, los van geloof, reli-
gie of politieke overtuiging. We oorde-
len niet en verlenen iedereen de juiste 
zorg. Er is één aspect, waarmee we 
hebben geworsteld en dat is euthana-
sie. We zijn erin geslaagd het op te ne-
men in onze visie en daarover een 
neutraal standpunt in te nemen, en 
dat is: daar waar het thuis zou zijn ge-
beurd, kan het ook in het Bijna Thuis 
Huis, met hulp van een huisarts. We 
hebben wel gedragscodes vastgesteld”.

Ben’s mooiste ervaring was met een 
machinist. “Dat was een heel bijzonde-
re man. Hij ging helemaal op in zijn 
werk en had veel gereisd, waardoor hij 
dingen had nagelaten in zijn gezin. Hij 
lag met zijn conducteurspak aan op 
bed, omringd door brandende kaarsen 
en zijn kinderen, die hem vast hielden. 
Hij stak het bordje op en hij blies op 
zijn fluit zijn laatste adem uit. Dat hielp 
de kinderen om hem te vergeven”. 

Meer informatie vindt u op de web-
site: www.bijnathuishuissonenbreu-
gel.nl. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Ben Klasens via zijn 
emailadres: b.klasens@zuidzorg.nl

In een gesprek met de huisartsen in 
Nuenen is de vraag gesteld of zij be-
reid zijn naar hun patiënten in Son te 
komen, als ze daar te gast zijn. Zodra 
er een antwoord is, zullen we dat in 
ons weekblad publiceren. 

Het Bijna Thuis Huis is op zoek naar 
een coördinator op HBO-niveau, met 
ervaring in de zorg en medische ken-
nis, die op vrijwillige basis voor onge-
veer 10-15 uur per week samen met 
nog twee coördinatoren de vrijwilli-
gers aanstuurt, en de zorg aan de gas-
ten coördineert. Voor informatie/sol-
licitatie kunt u contact opnemen met 
Ben Klasens via bovenvermeld email-
adres.
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CARNAVALAR IA

Met dank aan de fotograven: 
Monique Ploegsma, Ivo Ploegsma, Elwien Bibbe, 

Toine v.d. Leest, Josine Jansen en Mariët Jonkhout.

Klippeleaters en Hurdut 
winnen Concour Ludique
Door Josine Janssen

Afgelopen vrijdag was er in de carnavalstent weer het jaarlijks Concours 
Ludique. Allerlei kapellen uit Nuenen en omgeving strijden dan om de felbe-
geerde prijs voor de “meest ludieke act” of de prijs voor “de beste uitvoering”. 
Dit jaar was het thema “Ticket to the Tropics!” Genoeg reden voor een feestje.

Voor veel muziekliefhebbers is dit 
concours hèt begin van carnaval. Een 
avond vol live muziek in een tent 
waarbij de bar gemakkelijk bereikbaar 
is en het volume van de muziek hard 
genoeg is om elkaar toch nog te kun-
nen verstaan. De tent zit vol maar er is 
voldoende bewegingsvrijheid voor 
een dansje. Het is gezellig, het bier is 
lekker, de muziek klinkt goed. Met 
recht een topper om goed in de stem-
ming te komen en er weer zeker van te 
zijn dat carnaval weer het mooiste 
feestje van het jaar is.

Vorig jaar won Hurdut de prijs voor de 
meest ludieke act en ook dit jaar heeft 
Hurdut er alles aan gedaan om het 
thema kracht bij te zetten, compleet 

met badpak, palmboom en teenslip-
pers. En dit had resultaat. Hurdut 
heeft dit jaar voor de vijfde keer deze 
prijs gewonnen. En dan te weten dat 
dit concours pas 10 jaar bestaat. Een 
prachtige prestatie. 
De prijs voor de beste uitvoering ging 
naar de Klippeleaters. Ook zij doen 
het goed op dit concours. Dit jaar is 
het voor hen de derde keer dat ze met 
deze prijs naar huis mogen. 

Rond twaalf uur is het concours afge-
lopen en lopen de meeste mensen naar 
het centrum om daar de skon vrouw-
kes te ontmoeten. Onderweg naar 
Schafrath komen we prijswinnaars van 
Skon Vrouwkesavond tegen, wat een 
verrassing, deze Skôn vrouwkes heb-

ben het weer geflikt! 2e 
prijs voor Zusters Ab-
sintha, Incontinentia, 
Siliconia, Mariahuana 
en Condomia! Nog een 
paar dagen carnaval, 
wat is het leven toch 
mooi.

Martinelle wint      
vol overtuiging bij prima DOA
Er waren al een aantal voorronden geweest, waarin iedereen zich al van zijn 
of haar beste kant had laten zien, maar afgelopen donderdag was het dan 
echt zover: de finale van de playbackshow tijdens het Prima-DOA bal in 
café Schafrath.

De kroeg was al vroeg volgestroomd met enthousiaste supporters en onder be-
geleiding van Duo Vreemd Stortten de kandidaten zich vol overgave in hun act. 
De jury had deze avond een zware taak, want het niveau was ongekend hoog 
deze keer! Uiteindelijk won, na stevig beraad, Martinelle met een hit van Whit-
ney Houston I will always love you. Na uitreiking van de beker, zong zij haar lied 
nogmaals, dit keer voor zowel burgemeester Maarten Houben, als Prins Superi-
or welke beide ontroerd waren. Het Prima-DOA bal is al 10 jaar een succesnum-
mer en wordt georganiseerd door het Dispuut Oud-Adjudanten die dit jaar hun 
aantal flink zagen uitbreiden met de dames van 4Fun.
Hopelijk is er ook de komende 10 jaar iedere donderdagavond voor carnaval een 
vervolg van dit kei-leuke feestje!

Hooggeëerd 
publiek   
groot succes!
Schôn Vrouwkes 2014 was een dave-
rend succes. Met dank aan alle vrou-
wen die het feest in en rond het park 
gevierd hebben, heerlijk uitgedost 
en hossend van kroeg naar kroeg. 
Een fantastische start van carnaval. 
Volgens traditie hullen veel    vrou-
wen zich in creaties die verwijzen 
naar  het thema zoals dat in novem-
ber bekend is gemaakt. Dit jaar was 
dat  ‘Hooggeëerd Publiek’.

Verschillende groepen die op één of an-
dere manier het thema hebben gebruikt 
om er een bijzondere draai aan te ge-
ven, zijn in de prijzen gevallen. Maar 
niet alleen zij zagen er prachtig uit. Alle 
vrouwen zagen er fantastisch uit. Er 
waren veel Maxima’s, nonnen, Hoogge-
leerd Publiek, struisvogels en niet te 
vergeten een heel team professoren. Al-
len met de prachtige pakken, hoofddek-
sels en gezichtsbeschilderingen. Een 
aantal van hen is opnieuw te zien in  de 
optocht van zondag. Al een paar jaar is 
het gebruikelijk de prijzen te verdelen 
onder grote groepen en kleine groepen.

Dit zijn de prijswinnaars:

In de groepen tot en met vier 
personen:
1e prijs Duo Circustent
2e prijs Pauwbliek
3e prijs Oranje boven
4e prijs Olifantjes in Emmen
5e prijs Strijkorkest
 
Onder de grote groepen zijn de 
prijzen als volgt verdeeld:
1e prijs Hooggeëerd en teruggekeerd
2e prijs Hoog bekeerd publiek
3e prijs Samengestelde tent
4e prijs Publiekstrekkers
5e prijs Hoog geveerd publiek

Ditwas
Carnaval

2014
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Thema bijeenkomst PvdA

Als afsluiting van een reeks gesprek-
ken en contacten worden in de Jo van 
Dijkhof de belangrijkste thema’s ge-
presenteerd. Goede zorg en de betaal-
baarheid ervan, betaalbare woningen 
voor jong en oud houden grote groe-
pen bezig. Ook de actieve deelname 
aan werk, sport en cultuur worden 
vaak genoemd. Inwoners vinden een 
actieve betrokken gemeenschap erg 
belangrijk. Maar zeker niet als laatste 
werd ook de bestuurlijke toekomst 
van Nuenen vaak ingebracht. Die 
blijkt zowel organisaties als inwoners 
meer bezig te houden dan we denken. 
Niet in de laatste plaats omdat de raad 
er in de ogen van veel Nuenenaren een 
puinhoop van heeft gemaakt. Inwo-
ners en organisaties weten niet meer 

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Opzetten 
van 
een 

gemeentelijk 
Zorg-

Portaal Lijst 6

Slechts een enkele partij haakt in op 
de beroerde financiële situatie van de 
gemeente en de onmogelijkheden om 
daar zelfstandig weer uit te komen. Er 
is weinig oog voor het feit dat we zeker 
voor onze economie deel uit maken 
van de regio Z.O. Brabant. Onze wel-
vaart wordt mede bepaald door een 
slagvaardig reagerende en democra-
tisch bestuurde regio. Slechts een en-
kele partij heeft zorgen over het de-
mocratisch gehalte van het bestuur 
van de gemeente Nuenen. Moeten we 
ons daar zorgen over maken? Ja, zeker. 
Een kenmerk van democratie is open-
heid. Het bestuur wil en moet zich 
verantwoorden tegenover de volks-
vertegenwoordigers. Dat gebeurt in 
Nuenen in onvoldoende mate. Er spe-
len momenteel een aantal kwesties in 
Nuenen. Er loopt een KAFI-onder-
zoek in verband met vermeende mal-
versaties. Het onderzoek is nu ruim 
vier maanden bezig en de burgers we-
ten niet of ze zich echt zorgen moeten 
maken of niet. Er loopt ook een onder-
zoek door externe juristen naar de 
contractuele verplichtingen inzake 
bouwgronden, etc. Ook hier een oor-
verdovende stilte over de uitslag. Ten-
slotte noemen we het vertrek van de 
vorige gemeentesecretaris. Het Colle-
ge zwijgt over de reden van het vertrek 
en de kosten van dat vertrek voor de 
gemeente, terwijl alles nu is afgerond. 
Geheimzinnigheid die niet meer van 
deze tijd is. De fractie PIJS/VAN 
BRUGGEN vindt dit alles niet accep-
tabel. De meeste andere partijen doen 
er het zwijgen toe. Die partijen nemen 
de burgers niet serieus. Dat wisten we 
overigens ook al door dat ze tegen een 
referendum over de vraag van een mo-
gelijke gemeenteherindeling waren.
Dit stiekeme en paternalistische ge-
doe van College en Raad wijst op een 
tekort aan democratische attitude. In 
die sfeer gedijen verkeerde beslissin-
gen, geheimzinnig gedoe en malversa-
ties. We nemen aan dat er van dat laat-
ste wel iets zal kloppen, want anders 

had er al lang een mea culpa van het 
College in de krant moeten staan. 
Raad, burgers en media komen niet in 
het geweer. In Nuenen gaat men zo’n 
protest liever uit de weg en maakt men 
zich druk over nieuwbouw of verbouw 
van een school terwijl iedereen weet 
dat er een overschot aan lokalen is en 
blijft. We gaan pas de straat op als er 
subsidies dreigen te verminderen.
Voor onze fractie een bewijs dat we er 
zelf niet meer uit komen en dat aan-
sluiting bij een andere gemeente 
noodzaak is. Lijst PIJS: Niet voor en 
over de burgers maar UIT de burgers.

Fractie PIJS/VAN BRUGGEN. 
Hans Pijs en Jan van Bruggen.

Niet doorschuiven,         
maar aanpakken
Op 19 maart zijn er belangrijke verkiezingen. De jeugdzorg, zorg voor hulp-
behoevende medeburgers en zorgen dat onze ouderen langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen, kan en moet Nuenen wel zelfstandig blijven, 
zullen straks prominent op de agenda staan.

‘100% SOCIAAL’
De SP staat voor menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat zijn de uitgangspunten waaraan wij 
afmeten of onze samenleving socialer of juist asocialer wordt. In de zorg, op 
het werk en in de buurt.
 
Tijdens deze verkiezingen draait het in 
Nuenen om thema’s zoals Noord-
Oostcorridor, afsluiting Soeterbeek, 
A270, zelfstandigheid Nuenen, mil-
joenenfraude bij grondtransacties, 
WOZ en groenvoorziening. Stuk voor 
stuk zaken die van belang zijn voor het 
woongenot in Nuenen. De Nuenense 
weekbladen staan vol met meningen 
over bovenstaande zaken.
Maar het meest onderbelichte en tege-
lijkertijd het allerbelangrijkste thema 
van deze gemeenteraadsverkiezingen is 
het WELZIJN van Nuenense inwoners.

Wat is er aan de hand?
In 2015 worden de gemeenten verant-
woordelijk voor (jeugd)zorg, werk en 
inkomen en bijstand. Taken verschui-
ven vanuit het Rijk naar de gemeenten 
met daarbij snoeiharde bezuinigingen. 
Gemeenten worden verplicht om be-
leid te maken voor het verrichten van 
een verplichte tegenprestatie door 
werkelozen. Verplicht vrijwilligers-
werk? Een absurde maatregel, want 
hoe vrijwillig is verplicht vrijwilli-
gerswerk? De praktijk laat nu al zien 
dat gemeenten werklozen zonder 

loon laten werken in de groenvoor-
ziening, de zorg en productiewerk 
met verdringing van betaald werk als 
gevolg. Niet voor een normaal loon, 
maar als zogenaamde ‘tegenprestatie’ 
voor een uitkering waar ze recht op 
hebben. Dit is geen maatregel die ba-
nen oplevert! Maar het wordt nog 
gekker! De aangescherpte bijstands-
wet regelt ook een samenwoonboete 
en een boete op mantelzorgen. Uitke-
ringsgerechtigden met een inwonen-
de moeder met AOW worden gekort 
op hun uitkering. Geen uitzondering 
voor mantelzorgers! In de toekomst 
gaan deze maatregelen ook gelden 
voor mensen met een arbeidshandi-
cap die onder de Participatiewet ko-
men te vallen. 
 
Wat vindt SP Nuenen:
De gemeente Nuenen dient niet te 
korten op inkomens, begeleiding en 
opleiding van mensen met een ar-
beidsbeperking. De gemeente Nuenen 
dient, indien mogelijk, gebruik te ma-
ken van werknemers die in dienst zijn 
van sociale werkplaatsen. Gewaakt 
moet worden voor verdringing van re-
guliere arbeid door gedwongen inzet 
vanuit bijvoorbeeld een bijstandssitu-
atie. Werk moet lonen: dus geen werk 
met behoud van uitkering, tenzij er 
sprake is van training of opleiding 
voor een baan en er uitzicht bestaat op 
uitstroom naar regulier werk met een 
arbeidscontract tegen ten minste het 
wettelijk minimumloon. 

Zie voor ons volledige programma: 
http://nuenen.sp.nl

Meer dan ooit gaan deze verkiezingen 
over de vraag: hoe maken we onze ge-
meente 100% sociaal? De SP doet in 
Nuenen voor het eerst mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. U kunt met 
uw stem het verschil maken.

Hein Kranen, lijsttrekker SP.

“Wat leeft er in Nuenen”. Dat is het thema van de bijeenkomst die de PvdA 
op zaterdag 8 maart organiseert. Plaats van handeling: ontmoetingsruimte 
aan de Jo van Dijkhof 110 in Nuenen-Zuid, van 15.00 tot 17.00 uur.

met wie ze zaken kunnen doen. En of 
een jaar later die afspraken dan nog 
gelden.
Samen met PvdA-wethouder Anne-
gien Wijnands en lijsttrekker Frank 
Huijink worden de ingebrachte the-
ma’s doorgenomen. De resultaten van 
de vele gesprekken worden gepresen-
teerd, er is een interview met verte-
genwoordigers van verschillende or-
ganisaties, en er is een paneldiscussie 
met enkele deskundigen. Natuurlijk is 
er ruimte voor inbreng en discussie 
vanuit de zaal.
Heeft u zelf een onderwerp dat u met 
ons wilt bespreken. Tijdens deze bij-
eenkomst of op een ander moment. 
Laat het ons weten op http://nuenen.
pvda.nl/ U krijgt snel van ons reactie.

Pijs = transparant
Wie de speerpunten van beleid van de politieke partijen in Nuenen verge-
lijkt ziet veel overeenkomsten tussen die partijen. Allemaal begaan met het 
lot van de zwakkeren in de samenleving, allemaal voor een mooi dorp in het 
groen, etc.

W70 viert de 
(politieke) lente 
Op zaterdag 8 maart zijn de meeste 
politieke groeperingen met een 
eigen stand/kraam actief in het cen-
trum van Nuenen c.a.. Zo ook W70. 

Een groot aantal van de 50 kandidaten 
van de partij zal niet alleen verkie-
zingsmateriaal uitdelen, maar desge-
wenst ook in gesprek gaan met inwo-
ners. Daarnaast zal de kiosk in het 
park tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
getransformeerd worden in een kleine 
kinderboerderij, waar geïnteresseer-
den gratis op de foto kunnen gaan met 
pasgeboren lammetjes. Onder profes-
sionele begeleiding van Rob Adriaans 
(nummer 12 op de kieslijst van W70) 
- de landelijk bekende schapenhouder, 
krijgen diverse lammetjes de fles. 
Adriaans zal tevens vragen van bezoe-
kers van de 'stal' beantwoorden.

Alle foto's worden na 19.00 uur 's avonds 
gepubliceerd op www.w70.nl. Op ge-
noemde pagina kunnen de foto's dan 
ook kosteloos (in groot formaat) 'be-
steld' worden.

PvdA Nuenen doet 
mee aan NLdoet 
NLdoet is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland, georganiseerd 
door het Oranje Fonds. Tijdens 
NLdoet steken mensen in het hele 
land de handen uit de mouwen bij 
maatschappelijke organisaties. 

Dit jaar gaat ook de PvdA Nuenen in 
dit kader aan de slag. “We gaan op za-
terdag 22 maart samen met een aantal 
andere vrijwilligers de Voedselbank in 
Nuenen helpen met het schoonmaken 
van de werkruimte en opslagplaats en 
het controleren van de voorraad. Ver-
der gaan we ook de buitenruimte op-
knappen. De Voedselbank is een orga-
nisatie met een doel dat ons na aan het 
hart ligt. Maar ook andere organisaties 
kunnen hulp gebruiken. In Nuenen 
zijn er voldoende leuke vrijwilligersac-
tiviteiten te doen. Het opknappen van 
een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speelplaats. Tussen al deze klussen 
vind je vast en zeker een mooie activi-
teit die je samen met je collega’s, bu-
ren, vrienden, familie, club of je team 
kunt doen. Ben je maatschappelijk be-
trokken en heb je zin om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken? 
Meld je aan op www.nldoet.nl.” Aldus 
een enthousiaste Wim Arts, Bestuurs-
lid PvdA Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Jan Hoeve, 
ook 

kandidaat 
voor 

de Gerwense 
dorpsraad. Lijst 6

Jac Leemans nr.1, 
lijst 7 raadsverkiezing 19 maart. 

Advertorial

Huiseigenaren opgelet!
Uit gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden blijkt dat Nuenen over 2013 in de top vijf van duurste 
gemeenten in Nederland staat met de hoogste woonlasten. Gekeken 
wordt naar OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. 
Zo bedroegen de woonlasten meer-
persoonshuishouden in Nuenen 
€ 1023,- in Geldrop-Mierlo € 616,-  in 
Son en Breugel € 626,- en in Laar-
beek € 636,-. En in gelijksoortige ge-
meenten als Gilze Rijen € 578,- en 
Goirle € 710,-. En in Eindhoven € 592,-.

Het huidige bedrag aan woonlas-
ten ligt voor Nuenen derhalve aan-
zienlijk hoger dan het landelijke en 
regionaal gemiddelde. Vooral de 
lagere en middeninkomens wor-
den onevenredig zwaar getroffen. 
Nuenens Belang krijgt vele signa-
len dat burgers zich zorgen maken 
over de negatieve ontwikkeling van 
de woonlasten in Nuenen alsmede 
over de achteruitgang in koop-
kracht.Wij zijn van mening dat bij 
een goed woon- en leefklimaat ook 
betaalbare woonlasten behoren en 

dat voorkomen moet worden dat 
inwoners naar andere goedkopere 
gemeenten verhuizen omdat de 
lasten eenvoudig niet meer op te 
brengen zijn voor een modaal ge-
zin.
Wij willen daarom lastenverlich-
ting voor de burger. De OZB moet 
versneld omlaag naar het oor-
spronkelijke niveau.
Een falend grondbeleid met on-
doorzichtige taxaties mag niet af-
gewenteld worden op de huiseige-
naren.  

Mei 2014 zal de rapportage verschijnen 
of en in welke mate Nuenen is benadeeld 
bij de taxaties van grond. Het is erg jam-
mer dat dit rapport niet voor de verkie-
zingen is verschenen. We moeten orde 
op zaken stellen.
De VVD heeft het afgelopen jaar deel uit 
gemaakt van een coalitie. Daardoor wa-
ren wij in staat om de weg naar financi-
eel herstel in te slaan. Een nieuw subsi-
die- en accommodatiebeleid heeft door 
onze initiatieven vorm en inhoud gekre-
gen. Wij hebben ons er voor ingezet dat 
Nuenen niet in tweeën wordt geknipt 
door de aanleg van HOV2 en zijn daarin 
geslaagd.

De rijksoverheid legt steeds meer taken 
bij gemeentebesturen, waardoor samen-
werking met anderen onvermijdelijk is. 
Wij gaan voor zelfstandigheid van Nue-
nen door samenwerking met andere ge-
meenten. We hebben voor de komende 
jaren al afspraken met Son en Breugel en 
Geldrop-Mierlo en over 2 jaar bekijken 
we of deze samenwerking succesvol is of 
dat er dan soms een onvermijdelijke si-
tuatie ontstaat die noopt tot een andere 
vorm. Herindelen is voor ons nu niet 
aan de orde! 
De VVD staat voor een stevig en robuust 
financieel beleid. De begroting sluit 
weer en de financiële reserves komen 
weer op orde. De OZB is iets verlaagd. 
De VVD wil zuinig omgaan met over-
heidsgeld en wij zijn voor verlaging van 
de gemeentelijke lasten voor inwoners 
en ondernemingen. De inwoners en de 
huizenbezitters zijn tenslotte niet de 
pinautomaat van de gemeente Nuenen!
De VVD Nuenen c.a. is de partij die niet 
doorschuift, maar aanpakt. De VVD is 
er voor u! STEM OP LIJST 5: DE VVD!



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

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

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

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

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

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

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

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

AANGEKLEDE ZAAL 
MEt tERRAS Verhuur 
per uur. Ook in het week-
end. BTB-congrescentrum. 
Parkstraat 54. Afspraak: 
040-2838129. e-mail: info@
btb-congrescentrum.nl

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuinaanleg - 
tuinrenovatie aan-
leg nieuw gazon 
evt. met beregening 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06 - 19 70 26 68.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

onderhoud, repa-
ratie, auto’s, ban-
denopslag. Na 18.00 
uur. Tel: 06-17032108.

Weggelopen kater: Max 
Kleine zwarte kater, 10 maanden oud, wit bef-
je. Sinds zondagmiddag 23 februari niet meer 
gezien. Indien u Max heeft gezien, neem dan 
svp contact op met: Familie Szirmai 
Egelantierlaan 23, Nuenen. Tel. 040-2840168.

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

www.maicotyres.nl 
Banden, velgen en velgenre-
paratie’s. Gebruikte banden 
vanaf € 17,50. Nieuwe ban-
den vanaf € 35,-. Ook voor 
onderhoud! info@maicoty-
res.nl tel.nr.: 06-31095239.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Tweedehands  speelgoed, 
baby en kinderkleding-
beurs 180 kramen in de 
Dreef in Aarle-rixtel. 23 
maart 11.00-14.00 www.
KINDERKLEDING-
BEuRS.NEt

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

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

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

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

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

nieuw! Online training 
Engelse grammatica met 
de succesvolle aanpak 
van Meesters in Leren: 
Nu snap je het wél! www.
meestersinleren.nl

zondag 16 maart gro-
te spirituele beurs! 
11.00-17.00 uur, 4 gratis le-
zingen no-nosland. Irislaan 7, 
Leende. Entree € 5,- kortings-
bon op de site www.stichting-
deva.nl

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
tel. 06 - 21 89 56 72

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

Unieke FaIr aanbieding
Alle Twinning schalen 20% korting

Van 7 maart tot en met 31 maart. OP = OP

Wereldwinkel Nuenen, Berg 28b, 040-2839195
www.wereldwinkelnuenen.nl

9 maart  vlooien-
markt Sporthal Strijp, 
Rijstenweg 7, Eindhoven. 
9-16 uur. 90 kramen bom-
vol! € 2 p.p. 06-20299824.

stichting vrijwilligers thuiszorg
geldrop/mierlo & nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Belastingaangifte
bij u thuis € 40,- voor

alleenstaande en € 50,- 
voor fiscale partners.

Specialisatie: fiscaal advies
echtscheidingen.

Tel. 06-36 56 07 96
www.vhfiscaaladvies.nl

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

Boekenweek 8-16 maart
‘ondertussen ergens anders’

Ontvang bij aankoop van €12,50 aan 
boeken het geschenk van 
Tommy Wieringa cadeau

6  maart 2014Rond de Linde  Nr.  10

De Wentelwiek viert carnaval
Vrijdag bruiste het op ‘de Wentelwiek’ weer van de carnaval. ‘Carnaval’ je kunt er 
niet vroeg genoeg mee beginnen! De sfeer zat er goed in. Er waren optredens 
door alle groepen in de sfeervol versierde aula met zijn prachtig podium.

Er werd gezongen, gedanst, gehost en 
de polonaise ging door en buiten de 
school. De eigen Wentelwiek prins 
Rick, prinses Veerle en de raad van 11, 
de kleuterprins Joris, prinses Tatum 
en de kleine raad van 11 hadden het er 
maar moeilijk mee om te jureren van 
de grappigste act, dans en met het kie-
zen van de leukst verklede kinderen. 
Iedereen was meteen in carnavals-
stemming en zo kon de carnavalsva-
kantie beginnen.

Zondag was de ‘Wentelwiek’, zoals tra-
ditie, weer in volle actie bij de optocht 
in het dorp. Alle sterren kwamen 
langs: groot en klein: Van popSTER-
REN, tot sportSTERREN, van STER-

REN in de lucht tot koken met STER-
REN. Van snoepSTER, meeSTER, 
poetSTER enz. Iedereen zag ‘STER-
RETJES’! 
Het was een STERk staaltje, en nee het 
was niet STERvens koud. Iedereen ge-
noot van het STERke voorjaarszonne-
tje en de kinderen dansten de STER-
REN van de hemel op STERke 
STERRENmuziek.
Als klap op de vuurpijlSTER kreeg de 
Wentelwiek de eerste prijs van de 3 
scholen, die meededen. De grote 
STERbeker: De Toffe Peer werd uitge-
reikt in de gezellige carnavalstent. Hij 
mag weer een jaar stralen op de Wen-
telwiek. Wij zijn er trots op: Nuenens 
kindercarnaval, bedankt! 

Carnaval 
op de 

Crijnsschool
Vrijdag 28 februari was het weer zover. 
Carnaval op de Crijnsschool! Alle kin-
deren zagen er erg leuk uit in hun ver-
kleedkleren. In de modeshow liepen 
leeuwen, prinsessen, piraten, disco 
meisjes, mini mouse en nog veel 
meer….Prins Wiebe en Prinses Amy 
waren dit jaar Prins en prinses carna-
val. Zij hadden de taak om samen met 
juffrouw Monique te kijken welke 2 
kinderen het mooist verkleed waren. 
Dit was Madelief uit groep 3 en Esper 
uit groep 7. Alle groepen lieten ook een 
spetterend optreden zien. Je kon zien 
dat er door alle groepen flink geoefend 
was. Dit maakte het voor de Prins en 
Prinses wel erg moeilijk om één win-
nende groep te kiezen. Maar na flink 
overleggen, zijn ze eruit gekomen. 
Groep 8 was dit jaar de winnaar! 

Sint Jozefschool
rent de carnaval in!

Op vrijdag 28 februari was het eindelijk zover: carnavalsviering op de Een-
bes basisschool Sint Jozef in Nederwetten. Veel kinderen hadden er erg naar 
uitgekeken om feestelijk gekleed naar school te mogen komen en carnaval 
te vieren. 

Op school waren de voorbereidingen 
op tijd begonnen, met het maken van 
carnaval werkboekjes, denkbeelden 
over carnaval en natuurlijk het oefenen 
van het carnavalslied voor prinses Co-
lori en adjudanten Klieri en Vertieri.
Feesten, hossen, polonaise, Nederwet-
ten het is weer feest , met dit lied wer-
den de prinses en adjudanten feeste-
lijk ontvangen. Zij speelden samen 
met de kinderen het spannende spel 
‘Ren je rot!’ Het groepje dat het meeste 
wist over Nederwetten, de school en 
carnaval kon de winnaar worden. De 

geruchten gaan echter dat adjudant 
Klieri zijn naam eer aan deed en toch 
wel erg vals had gespeeld…. Prinses 
Colori onthulde op school ook de 
jeugdprins en jeugdprinses 2014: 
prins Tim en prinses Annemarie! Ge-
lukkig was er daarna nog voldoende 
tijd over om te feesten, hossen en een 
polonaise! Nederwetten: het is weer 
feest! 

Prinses en adjudanten bedankt voor 
jullie gezelligheid, kleur en vertier!
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Fiore Kindercoaching, praktijk 
voor coaching en begeleiding 
autisme
Melanie Meulenbroek werkt vanaf 2009 als Kindercoach en sinds januari 
2014 heeft ze Fiore Kindercoaching opgestart. Praktijk voor het coachen en 
begeleiden van kinderen met het Autisme Spectrum Stoornis, gedragspro-
blemen en een (taal-) ontwikkelingsstoornis. 

Ze is gespecialiseerd in de Toegepaste 
Gedragsanalyse ABA (Applied Beha-
vior Analysis), waarvan enkele basis-
principes gehanteerd worden tijdens 
de begeleiding. Zoals het belonen van 
het gewenste gedrag en het creëren 
van zoveel mogelijk succeservaringen. 
Individuele begeleiding, SOVA-trai-
ningen en schaduwen op school, zijn 
mogelijke begeleidingsvormen. Spe-
lenderwijs wordt mogelijk gemaakt 
om de ontwikkeling te stimuleren, met 
als doel het kind zo zelfstandig moge-
lijk te laten functioneren. 

Fiore Kindercoaching helpt u en uw 
kind een stapje vooruit. Meer info 
www.fiore-kindercoaching.nl info@fio-
re-kindercoaching.nl of 06-303719 88.

Foto Alain Baars.

Neuzelmarkt 
De jaarlijkse neuzelmarkt van Scou-
ting Rudyard Kipling op Tweede Paas-
dag, maandag 21 april, gaat door. Het 
bedrijf BKL Engineering wil ondanks 
de verkoop van het oude pand, het 
nogmaals beschikbaar stellen voor de 
scoutinggroep. En daar is de scouting 
enorm blij mee. De Neuzelmarkt 
wordt georganiseerd door scouting en 
voor scouting. Het geld dat de leden 
met steunbonnen en tijdens de ver-
koopdag ophalen wordt gebruikt voor 
activiteiten van de scoutingleden.
In april komen de leden van de scou-
ting bij u aan de deur. Zaterdag 5 april 
en zaterdag 12 april komen zij de spul-
len bij u ophalen. Zij halen alleen 
kleingoed op zoals boeken, kleren, 
huishoudelijke apparaten, fietsen en 
speelgoed. Meubels, koelkasten en ka-
potte spullen kan de scouting niet 
meenemen. www.neuzelmarkt.nl

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Het bevorderen 
van 

voorzieningen 
om langer 

thuis te kunnen 
blijven wonen Lijst 6

Melanie Meulenbroek, praktijk voor 
coaching kinderen met autisme.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Bijzonder optreeje
Door Elwien Bibbe

Soms vallen dubbeltjes niet of kwartjes wat later, maar in Eindhoven is het ‘dolfijn’. 
En daar sta ik dus naast een grote blauwe vis op het Catharinaplein…. Ik doe cros-
sing border carnaval, ff feesten bij de buren… Nee, bij de 3Uurkes vooraf viel ik niet 
in de prijzen, maar flipper maakte dat ruimschoots goed. Even later duik ik met mijn 
dochter in een Stratums café en na veel bedoeld en onbedoeld contact beland ik 
helemaal achterin de Miller. Hoofd schouders knie en teen klinkt het. Maar ik moet 
beter luisteren: ze zingen tiet en kont…En waar is het feestje?…Maar ik dacht dat ik 
daar al was. Ik waan me even in een disco in Rome… De stemming zit er al lekker in: 
als je dood bent, groeit er gras op oehe bol… of is het buik? Snolleke bolleke rubisol-
leke…Buiten is de optocht nog in volle gang en het miezert. 24 Uur later ben ik qua 
weer in Nuenen beter af. En 48 uur later is dat nog zo. 
Dan sta ik in de tienertent. ‘Het Stil Orkest speelt twee nummers van hun nieuwe 
cd.’ Zo kondigt Michiel, in een ander leven ooit prins Millennium, het optreden aan 
van de enige Nuenense band, waarvoor je geen oordopjes nodig hebt of beter ge-
zegd, waarbij je gewoon door kunt kletsen en de ander ook nog gewoon kan ver-
staan…begrijpen wat de ander zegt is natuurlijk weer iets anders. Maar de middag is 
nog vroeg…. Ik beloof mijn plastic stoeltje af te geven aan iemand die pijn heeft aan 
zijn rug en ik beloof het podium van de prins te verlaten, zodra de prins of de man 
met pijn in zijn rug zich meldt. En dat duurt niet lang. De orkestleden wuiven veel-
vuldig de zaal in. Het zijn er 111 laat ik me vertellen en er staat een veelvoud van 
mensen voor. Er is zelfs een wachtlijst…., tsja…hoe stijf houd je vast aan 111….hoe 
zwaar til je aan tradities….neig je naar consensus…gooi je je principes overboord…
Michiel is even de namen van de adjudanten kwijt. Waarom heten ze ook niet ge-
woon Dik of Koen, grapt iemand naast mij, of Sjeng...
En dan rent Joost lachend in een boevenpak op me af. “Elwien is op haar iPad be-
zig… Daar sta ik dan tussen al die carnavalsvierders tijdens het Concert Carnava-
lesk: gewoon met mijn blocknote en potlood…

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Het Klooster

Enge buren
Op donderdag 13 maart zal de groep Enge Buren op het toneel staan in Het 
Klooster. Enge Buren bestaat uit drie multi-instrumentalisten, die prachtig 
driestemmig kunnen zingen en uitblinken in persiflages en karikaturen.

De drie mannen van Enge Buren hebben elkaar twintig jaar geleden voor het eerst 
ontmoet. Ze delen dezelfde liefde voor humor en muziek en vanaf dat moment was 
hun relatie geboren. Na twee decennia ‘op de planken’ geeft Enge Buren zich nu to-
taal bloot, met de voorstelling ‘De ware naaktheid’. ‘De ware naaktheid’ is een feest, 
waarin absurdisme, humor en ongegeneerde onthullingen samenkomen. Een blik 
op het verleden, het heden en de toekomst, op uitzonderlijk muzikale wijze. Vrij van 
alle beperkingen harken de heren door de popmuziek. Oud, maar vooral nieuw re-
pertoire zal de revue passeren, op zoek naar de zin van de onzin. Enge Buren in op-
tima forma: ontwapenend, schaamteloos, enthousiast, scherp en vol humor en 
energie. Een traktatie voor uw zintuigen en een training voor de lachspieren. 
De voorstelling begint om 20.15 uur en toegangskaarten voor de voorstelling kosten 
€ 18,00. Kaarten kunt u bestellen via onze website www.hetklooster.org of u kunt 
van maandag tot en met vrijdag van 9.30-13.00 en 13.30-17.30 uur telefonisch reser-
veren via het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

De mens achter de{ze} Boa
12 februari jl. kreeg ik een bekeuring, omdat ik geparkeerd stond op 'n invaliden-
parkeerplaats. Ik had nèt m'n doodzieke man uit 't ziekenhuis opgehaald. Ik wilde 
nog gauw even 'n pak melk halen bij A.Heijn.
De parkeerplaatsen waren op dat moment bezet. En in een flits besloot ik dan 
maar 5 min. op de P voor invaliden te gaan staan. Ik wilde m'n erg zieke man niet 
te lang alleen laten. Hij, invalide en mèt stok, zichtbaar naast me..
Maar, we hebben (nog) geen invalidenparkeerkaart..
Eenmaal buiten, met het pak melk, verscheen terstond de Boa!
Ik heb m'n verhaal uitgelegd en 'm zelfs op de stoep om ‘vergiffenis’ gevraagd.
Hij, de Boa, kon daar niet aan beginnen. Want nergens gaan er in een dorp zó veel 
praatjes op feestjes rond over bekeuringen. Het ging om zijn goede naam.
En hij zei ook tegen mij, dat ie ècht niet onmenselijk was. En hij heeft ook best ‘n 
grijs gebied. Maar hij moest me toch bekeuren. Boete: 370 Euro. Wat me 't meest 
verdrietig maakt is dat hij zijn ‘medemenselijkheid’ niet heeft getoond. In mijn ogen 
had hij 'n andere afweging  kunnen maken in deze situatie. Maar ‘Beleid is Beleid’.
En dan hoef je niet na te denken. Laat staan 'n uitzondering maken..
Ik ben er nog steeds beroerd van.

Marian Splinter, Weverstraat 8, Nuenen

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

Op 19 maart 2014 zijn in heel Nederland de gemeenteraadsverkiezingen, maar 
nergens zo beladen als in Nuenen. In de aanloop naar die verkiezingen schrijft 
Theo elke week een VerkiezingsSpecial. Nuenen kent tien partijen, 19 raadsleden, 
één burgemeester en 30 meningen. 
De verkiezingsSpecial is er dus voor ú om een beetje orde te scheppen in ons po-
litieke landschap. Theo de Egel, uw baken in het politieke Nuenense vaarwater.

VerkiezingsSpecial 2:
Het verschil tussen de Democraten66 en Lijst Pijs is 22 kantjes verkiezingspro-
gramma. Lijst Pijs heeft 10 speerpunten als verkiezingsprogramma, D66 heeft het 
over alles. Pijs opent met dat het “onmogelijk is om niet op te gaan in de Dom-
melvallei” en anders “annexatie met Eindhoven”. Daarmee is het enige duidelijke 
punt van Lijst Pijs ook meteen gemaakt, de rest van het programma bestaat uit 
zinnen als: “meer vertrouwen en transparantie”, “voor de allerzwakste iets meer” 
en “het moet makkelijker worden zaken voor elkaar te krijgen”.
Het motto van Lijst Pijs vat het programma perfect samen. “Lijst Pijs, gewoon… 
en doen!”. Oftewel kort en niet te duiden. 
D66 schrijft onder andere dat “Nuenen c.a. op moet gaan in de Dommelvallei”. 
Vindt de SP ook: “Nuenen moet Dommelvallei worden”. Al is het wel fijn dat de SP 
ergens vóór is, want de rest is natuurlijk nee, nee en nee. Geen ruit, geen Nuenen 
West, niet doortrekken van de HOV2-lijn en niet boren naar schaliegas. Waar-
schijnlijk wil de SP die boringen ook niet omdat hier helemaal geen schaliegas in 
de grond zit… De SP beschrijft Nuenen als “een unieke dorpsgemeenschap”, want: 
“er wordt gewerkt, naar school gegaan, gesport, gerecreëerd en muziek gemaakt”. 
Misschien kunnen we op de Unescolijst, want dit zie je nergens. Waar werken 
mensen tegenwoordig nog?
Waar de SP tegen zal stemmen is D66 voor. Sterker nog, de democraten hebben 
nog een bouwplan bedacht! Een nieuw verzorgingshuis achter Het Klooster. Dit 
omdat “Nuenen in snel tempo vergrijst”. Al willen ze allebei de bibliotheek (dat 
gebouw met die drie boeken) openhouden. 
Heel kort samengevat: alle partijen negeren het advies van de provincie tot an-
nexatie met Eindhoven volledig. Je kan wel roepen “Nuenen moet Dommelvallei 
worden”, maar hoe wil je een rottend lijk als Nuenen slijten bij twee goedlopende 
gemeentes? Beide burgemeesters hebben op dag één al gezegd niks, maar dan ook 
niks met Nuenen te maken willen hebben. Dus je kan wel in je verkiezingspro-
gramma schrijven dat je dat wil, maar het is niet echt aan Nuenen of Geldrop-
Mierlo ons wil hebben. 
Volgende week de afsluiter met NuenensBelang, de Combinatie en W70…

Theo de Egel

Vrouwencentrum 
De Vlinder
Op zaterdag 8 maart is het weer 
Internationale Vrouwendag en dat 
willen we weer heel graag vieren. 
Het is weer een vol programma en 
er zijn een heleboel (leuke) dingen 
te zien, te horen en te doen.

Er zijn kraampjes op het gebied van 
schoonheidsverzorging, massage, en 
de wereldwinkel is ook weer aanwezig. 
Verder is er een kraam met mooie sie-
raden van Arianne Knegt. Ook zijn er 
workshops te volgen zoals Tai Chi. 
Natuurlijk is er weer een modeshow 
met kleding uit de 2e hands kleding-
winkel en deze is dan uiteraard ook 
geopend. Het geheel wordt omlijst 
door zang van Christien van Helden 
en zij zal worden begeleidt door Bart 
de Win! En zoals gebruikelijk zijn er 
tegen een kleine vergoeding ook weer 
allerlei uitheemse hapjes.

Datum: zaterdag 8 maart, van 13.00-
17.00 uur, Locatie: Vrouwencentrum 
'De Vlinder', Sportlaan 12 in Nuenen. 
www.vrouwencentrumdevlinder.nl 

NLdoet 
vrijwilligersactie
Op 21 en 22 maart organiseert het 
Oranje Fonds voor de tiende keer NL-
doet, de grootste vrijwilligersactie van 
ons land. Maatschappelijke organisa-
ties in Nuenen c.a. meldden negen 
klussen aan, van de totaal 8608 klus-
sen in heel Nederland.  Het Oranje 
Fonds roept iedereen op om zich op 
deze dagen in te zetten voor socia-
le organisaties. 

De klussen in Nuenen:
•	 Stichting	 Kinderboerderij	 Nuenen:	

schilderen en onderhoud gebou-
wen, onderhoud tuinen.

•	 Voedselbank	 Nuenen:	 Wat	 staat	
Waar... Daar!!

•	 Stichting	Leergeld	Nuenen:	Natuur	
Avontuur.

•	 Stg.	Dorpswerkplaats	Nuenen:	Op-
knapbbeurt buitenterrein en terras

•	 Scouting Panta Rhei: Verbeteren vei-
ligheid en speelplezierbuitenterrein.

•	 Stichting	 de	 Walburg	 Tuinen:	 Het	
tuinpad moet breed!

•	 Brede	 School	De	Wentelwiek:	Op-
knappen school en speelplein.

•	 Nationaal	MS	Fonds:	Huis-aan-huis	
flyeren voor het Nationaal MS 
Fonds.

Het Oranje Fonds is het grootste, nati-
onale fonds op sociaal gebied en 
steunt organisaties die een betrokken 
samenleving bevorderen in Nederland 
en in het Caribische deel van het Ko-
ninkrijk. www.nldoet.nl

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Kees Houtepen 
Bestuurslid Stichting 

Middengebied

Beschermt 
Natuur en

Landschap. Lijst 6
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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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
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.

© 2014 - “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:

Maand februari
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

ingang tennispaviljoen 
sportpark de Lissevoort.

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Woensdag 5 maart
Haringhappen CV De Narre-Kappen

Café De Stam Gerwen

Woensdag 5 maart
21.11 uur Haringhappen 

CV De Dwèrsklippels
Het Klooster

Vrijdag 7 maart
10.30 uur Bloemschikken

Jo van Dijkhof

Vrijdag 7 maart
15.00 uur Wereldgebedsdag viering

“Kapel” van De Akkers

Vrijdag 7 maart
20.00 uur Kienen met de Katholieke 

Vrouwenvereniging 
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 8 maart
13.00-17.00 uur Internationale 

Vrouwendag
Vrouwencentrum “de Vlinder “

Sportlaan 12

Zaterdag 8 en zondag 9 maart 
14.00-17.00 uur Open dag van het IVN 

Het Klooster 

Zondag 9 maart
12.00 uur Vlooienmarkt
Het Dorpshuis Lieshout

Zondag 9 maart 
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 9 maart
15.30 uur Sunny Blues 

Dinercafe Zinn 

Maandag 10 en dinsdag 11 maart 
14.00-16.00 uur leeskring KBO 

met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

10 tot en met 15 maart
Collecteweek Reumafonds

Dinsdag 11 maart
11.00 uur Modeshow

Jo van Dijkhof

Dinsdag 11 maart
20.00 uur Lezing tuinen 

Bibliotheek Nuenen

Woensdag 12 maart 
18.00-20.00 uur praten met politici 

Bibliotheek

Woensdag 12 maart
20.00 uur Zonta Theateravond 

‘Godin & Training’ 
(inloopmarkt in de Foyer vanaf 19.00 uur)

Het Klooster 

Donderdag 13 maart
09.30 uur Computercafé, Belasting met 

DigiD
zijingang Bibliotheek

Donderdag 13 maart
13.30-15.30 uur ontmoetingsmiddag 
Steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo

Vincentre

Donderdag 13 maart
20.15 uur De ware naaktheid

Het Klooster

Vrijdag 14 maart 2014
14.00–17.00 uur PVGE-Lezing: “De 

zorgzame overheid is voorbij. Hebt u al 
nagedacht?” door Ad Pijnenborg

 De Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10.

Vrijdag 14 maart
20.00 uur Politiek debat LON

Het Klooster

Zaterdag 15 maart
09.30 uur 31e Van Goghdrive

Het Klooster

Zondag 16 maart 
11.00 uur Koffieconcert uit serie Art in 

Listening
Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag  8 maart 18.30 uur:  Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag  9 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 8 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Marie en 
Johan van de Langenberg-van Geffen; 
Koosje van der Wielen-van den Nieu-
wenhof.
Zondag 9 maart 11.00 uur: An en Mien 
de Greef; Piet Geven; Antoon Ver-
eijken: Toon Aarts; Han van Gils; Ger-
rie Dirksen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 9 maart: De Regenboog, 10.00 
uur. Dit is de eerste zondag van de 
veertigdagentijd. Voorganger: kerkelijk 
werker P. Flach. Er is kindernevendi-
enst en jongerenviering. De collecte is 
voor het Kerk in Actie, voorjaarszend-
ing. U kunt de dienst beluisteren via 
onze website. Gesprekskringen zijn er 
deze week op maandag, woensdag en 
vrijdag. Zie daarvoor de website. Het 
Open Huis is op donderdag van 10.00-
12.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom voor een kop koffie of thee, u 
kunt zo binnenlopen. Het boek over 
250 jaar Pastorie verschijnt deze 
maand. 
U kunt nu al reserveren: 
www.pastorieboek.nl

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 maart 9.30 uur: viering, volk-
szang, voorgangers werkgroepleden
 
Misintenties 
Cato Dekkers-Rooijakkers; René Raaij-
makers; Tiny van Kemenade-van 
Doorn; Kees en Anna Verhagen-
Scheepers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 9 maart 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers 
werkgroepleden.

Misintenties
Geen intenties.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.
Donderdag 6 mrt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Onze Heer Jezus 
Christus Hogepriester; gedachtenis van 
de vasten; gedachtenis H. Perpetua en 
Felicitas, martelaressen. 
Vrijdag 7 mrt. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur  H. Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis van de vasten.; gedachtenis 
H. Thomas van Aquino, belijder en 
kerkleraar. 
Zaterdag 8 mrt. Kloosterstilte. 
Zondag 9 mrt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, eerste zondag van de vasten. 
Na de hoogmis wordt het as-kruisje 
uitgedeeld. 
Daarna vastenbezinning:
13.00 Eerste voordracht
13.45 Meditatie in stilte
14.15 Tweede voordracht 
15.00 H. Lof met rozenhoedje
16.00 Einde
Maandag 10 mrt. Kloosterstilte. 
Dinsdag 11 mrt. 18.30 uur H. Mis van de 
vasten. 
Woensdag 12 mrt. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperwoensdag; gedachtenis H. 
Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. 

En de Nuenense 
voorleeskampioen is…
Door Elwien Bibbe

Hoe moeilijk is het om 5 minuten in de stoel op het podium te zitten voor 
een kritisch publiek van leeftijdgenootjes en om iedereen op te laten gaan 
in jouw verhaal? Niet te vlug en niet te langzaam te lezen. En ook niet te hard 
en niet te zacht. En op de juiste toon. “Was dit nou het moment om even 
mijn adem in te houden? En staat die microfoon wel goed?”  
Dit jaar streden 7 school-voorlees-
kampioenen, allemaal meisjes, op ba-
sisschool De Wentelwiek om de titel 
voorleeskampioen van Nuenen. Na 
een spannende ochtend maakte uit-
eindelijk de laatste kandidaat de 
meeste indruk op de jury. En dat was 
Chanty de Louw van BS Heuvelrijk. 
Ze las voor uit Matilda van Roald 
Dahl, een ‘klassieker’, geschreven in 
1988 en ook verfilmd. In het gekozen 
fragment waarin de gemene juffrouw 
Bulstronk en Matilda het flink met el-
kaar aan de stok hebben en de emoties 
hoog oplopen, kon Chanty al haar ver-
telkunst kwijt. Chanty mag nu door 
naar de provinciale ronde in Goirle op 
8 maart.
Zeven van de 8 Nuenense basisscho-
len deden mee. De schoolkampioenen 

zijn: Julie Reyntjes, gr. 8 De Nieuwe 
Linde, Annabelle Smeets, gr. 7 Das-
senburcht, Maud van der Steen, gr. 8 
De Mijlpaal, Janiek Hoeymakers, gr. 8, 
Crijnsschool, Eliza Gishlarkaeva, gr. 8 
De Rietpluim.
Uit de fragmentkeuze blijkt ook dit 
jaar weer hoe groot de populariteit 
van schrijvers als Vriens, Oomen en 
Slee is. Julie en Eliza kozen voor De 
wraak van Knor van Tosca Menten en 
Met mijn ogen dicht van Maren Stof-
fels. 
De jury bestond uit Anja Vereijken, 
kinderboekenschrijfster uit Gerwen, 
Bea Stroucken, boekhandel van de 
Moosdijk en Elwien Bibbe, Rond de 
Linde. Anja Vereijken beet het spits af. 
Zij las als eerste voor uit haar nieuwste 
boek ‘Mijn hoofd is even weg’. 

Fietsseizoen WLG 
weer geopend
Vanaf vrijdag 7 maart is het weer 
mogelijk om wekelijks deel te 
nemen aan de fietstochten die door 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG) worden georganiseerd. Het 
gaat om fietstochten met een gemid-
delde afstand van 25 tot 30 km. 

Na het winterseizoen met museumbe-
zoeken is er zeker weer sprake van een 
fiets-‘mood’. De winter, voor zover die 
er al geweest is, kan wel voorbij ver-
klaard worden. Dat betekent niet dat 
er geen koude dagen meer zullen vol-
gen. Maar op de planning van de fiets-
tochten hebben alleen natte dagen 
invloed. De afspraak is dat er met 
regen niet gestart wordt.
Wie mee wil rijden en her en der wil 
mee genieten van opnieuw ontlui-
kende schoonheid, hoeft er alleen 
maar voor te zorgen om tijdig aanwe-
zig te zijn op vrijdagochtend. Plaats 
van verzamelen is den Heuvel. Om 
09.30 uur wordt het startsein gegeven. 
Onderweg wordt doorgaans een kof-
fie-adres aangedaan. Deelnemers die 
daar niet genoeg aan denken te heb-
ben, dienen zelf te zorgen voor extra 
proviand onderweg. 

Informatie is in te winnen via werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of telefonisch op 06-41102625. 
Ook over andere (hulp-)diensten en 
activiteiten kunt u daar terecht.

Stille Omgang
In de nacht van 22 op 23 maart 2014 
heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille 
Omgang plaats. Vanuit de regio Eind-
hoven verzorgt de kring Eindhoven de 
reis van en naar Amsterdam. 

Het vertrek is op zaterdag 22 maart 
omstreeks 21.00 uur, ook vanuit Nue-
nen en Nederwetten. 

Na de Eucharistie in de Krijtberg kerk 
te Amsterdam, gaan de deelnemers 
naar het Spui voor de Stille Omgang 
rond 02.00 uur. Omstreeks 3.00 uur is 
de terugreis richting Eindhoven, aan-
komst rond 06.00 uur. Deelnamekos-
ten bedragen € 14,00 per persoon 
(inclusief de jaarlijkse contributie à      
€ 3,00). Aanmelden tot 15 maart bij 
Theo van den Tillaart 040-2836039. 
Zie voor meer informatie www.stille-
omgang.nl.    V.l.n.r.: Chanty, Julie, Eliza, Janiek, Lauren, Maud en Annebelle.

1500 bezoekers 
Stuit de Ruit
De website  www.stuitderuit.nl van 
het Platform Noordoostcorridor 
had op dinsdag 18 februari al ruim 
1500 bezoekers gehad. De site is 
online sinds woensdag 15 januari. 

De ontwerpers van deze website, dorps-
raden en de actiegroep nederwetten-
zegtnee zijn hier bijzonder tevreden 
over. Zij willen met de site aantonen dat 
nut en noodzaak van het aanleggen van 
de Oost-Westverbinding bij het Wilhel-
minakanaal tussen Laarbeek en Ekkers-
rijt, nog steeds niet is aangetoond.
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Nederwetten 1 tegen EmK 1 
verplaatst naar zaterdagmiddag
 
De competitiewedstrijd tussen Nederwetten 1 en EmK 1 is verplaatst van 
zondag 9 maart naar zaterdag 8 maart aanstaande. aanvang wedstrijd: 
16.00 uur.
 
Dankzij het succes van de eerder ver-
plaatste derby’s is ook voor de tweede 
seizoenshelft gekozen om deze wedstrij-
den op zaterdagen te spelen. Nederwet-
ten 1 speelt eerst op zaterdag 8 maart 
thuis tegen EMK en een week later uit 
tegen Gerwen. Meteen zaterdag na car-
naval komen de vrienden uit het Een-
eind op bezoek en zullen onze jongens 
vanaf 16.00 uur anderhalf uur lang gaan 
strijden voor wat ze waard zijn.

Na afloop van de wedstrijd wordt 
gezorgd voor zowel de spelers als de 
supporters. Tegen etenstijd wordt 
namelijk rond gegaan met lekkere 
broodjes.
Een complete avond bij de Nederwet-
tense voetbalclub; eerst langs het veld, 
daarna in het Piet Renders Paviljoen.

De toegang is, evenals de   broodjes, 
gratis.

Derby rKgSV 1 - Nederwetten 1 
op ander tijdstip
De wedstrijd tussen rKgSV gerwen en Nederwetten zal gespeeld worden 
op zaterdag 15 maart om 16.00 uur.

Voor beide verenigingen een belang-
rijke wedstrijd in meerdere opzichten. 
De belangrijkste reden is dat beide 
verenigingen de punten hard nodig 
hebben. ‘Helaas’ zouden we er eigen-
lijk bij moeten zeggen want het is 
beide verenigingen er veel aan gelegen 
om ook volgend jaar weer tegen elkaar 
uit te komen. Aan Nederwetten de 
ultieme uitdaging voor revanche voor 
de verloren thuiswedstrijd. Deze wed-
strijden staan altijd in het teken van 
strijd, gezelligheid en sportiviteit 

zowel in het veld als ook langs de lijn. 
Wat het resultaat ook is en hoe groot 
de euforie of teleurstelling die daarbij 
hoort ook is, de afloop staat garant 
voor gezelligheid. Dit is ook de reden 
dat de wedstrijd naar de zaterdag is 
verplaatst om zolang als het mag en 
kan van deze gezelligheid te kunnen 
genieten. Er wordt gezorgd voor een 
DJ en om 19.00 uur wordt voor een 
lekkere hap gezorgd. Iedereen is van 
harte welkom; ook een aangename 
voorjaarszon.

RKSV NUENEN
Zaterdag 8 maart 
Braakhuizen Vet. C-Nuenen Vet. A  15.30
Nuenen Vet. B-Best Vooruit  ........ 15.30
Zondag 9 maart 
Groene Ster 1-Nuenen 1  ............... 14.30
EFC 2-Nuenen 2  ............................. 11.30
RKSV Heeze 5-Nuenen 5  ............. 13.00
Bergeijk 4-Nuenen 6  ...................... 12.00
Vessem 4-Nuenen 10  ..................... 10.00
Nuenen VR 1-VDZ VR 1  .............. 12.00
Dinsdag 11 maart 
Avanti VR1-Nuenen VR1  ............. 19.30
(Omroep Brabant Cup)

RKGSV GERwEN
Zaterdag 8 maart 
Vet. Nederwetten - Vet. RKGSV  . 16.30 
Zondag 9 maart
Den Dungen 1 - RKGSV 1  ............ 14.30
RKGSV 2 – Geldrop 5  ................... 11.00
RKGSV 4  ........................................... VRIJ
RKGSV 5  ........................................... VRIJ
RKGSV Dames  ................................ VRIJ

RKVV NEDERwETTEN
Zaterdag 8 maart
Nederwetten 1 - EMK 1 ................. 16.00
Vet. Nederwetten - RKGSV .......... 16.30
Zondag 9 maart
Nederwetten 3 - Geldrop 10  ........ 10.00

Kienen Lieshout 
Kienen met de Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout. Op 7 maart is het 
kienen in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 
open. Iedereen is van harte welkom. 
Tot ziens in Het Dorpshuis.

Nuenen 1 wint Carnavalesk     
Darten tegen de Prins in gerwen
Carnavalsclub De Stemkes opende de Dolle Dagen op vrijdagavond 28 februari met het Darten tegen de 
Prins. Zestien teams verdeeld over twee poules, gingen met elkaar de strijd aan in de residentie van De 
Stemkes in Gerwen. Café De Stam leek veel op de Engelse Embassy met teams van darters en niet-darters 
die luisterden naar namen als Beer before Bull’s eye, 180 voor Christus, Pijltje tekort en Niet gegooid is altijd mis. Na vele span-
nende partijen was het team ZINNIN o.l.v. Daan Groen uit Son &Breugel dat in de finale van de darters Drankorgels in Concert 
met 3-2 versloeg. Bij de niet-darters was het veel spannender en was een wedstrijd tussen de grote favorieten Niet Gegooid is 
altijd mis en Nuenen 1 noodzakelijk om de tweede finalist te vinden. Nuenen 1 wist het team dat al vier maal de grote wisselbe-
ker gewonnen had te verslaan en zo werd de finale een carnavaleske broederstrijd tussen Nuenen 1 en Nuenen 2. Uiteindelijk 
was het team Nuenen 1 bestaande uit captain Berry Bastiaans, Oskar de Kok, John Bastiaans, Martin Sponselee en Arjan Wes-
sels dat Nuenen 2 bestaande uit Bart v/d Biggelaar, Alwin Dekkers, Dennis Willaart en Vincent Bastiaans versloeg.

Winnaars Nuenen 1 (op de voorgrond) en het team Nuenen 2 (foto Cees van Keulen).

optocht Wetters groot succes
ondanks het mindere weer in de ochtend druppelde de aanmeldingen toch 
gestaag binnen, het betalen van startgeld wierp, zoals gehoopt haar vruch-
ten af.  maar liefst 7 grote wagens en 6 loopgroepen van meer dan 15 perso-
nen waren terug te vinden in het deelnemersveld van bijna 30 afzonderlijke 
inschrijvingen.

Tegen de klok van 14 uur werd er gestart onder begeleiding van drumband Jong 
Leven uit Gerwen. Ook het zonnetje brak door zodat het volop aanwezige 
publiek en de deelnemers geen kou hoefden te lijden. En zo optimaal konden 
genieten van de BONTE stoet, waarin veelvuldig werd teruggepakt op het thema 
van Prinses Colori : Samen een tikkie bonter.

Uitslag volwassenen : 
Individueel :
1e plaats :  P. Verhoeven met : calamiteitenpad
2e plaats :  Lex Huijbers :  Kleuren Pa-Lex

Kleine loopgroepen :
1e plaats : Ba-Mi  : de weg-werkers
2e plaats : De schutters : wij lopen voor schut
Gedeelde 3e plaats :      De Cakejes : ik zag wel dat je naar m'n cup keek + 
Fam. van Lankveld / vd Heijden : Bonte kermis
5e plaats : Weij zin de skonste : en moake iemes de lekkerste
6e plaats : Oew bruurs : ......... 7 kleuren stront
7e plaats : John en Rene : Nuenen gooit geld over de balk
8e plaats : Bont en blauw : samen zin wai bont en blauw

grote loopgroepen :
1e plaats : Dames RKVV Nederwetten : de voetbaldames maken het nog bonter
2e plaats : Bonte familie : Soame veul bonter !!!
3e plaats : Dames van de raad van 11 : Glaasje op, laat je rijden
4e plaats : Veteranen RKVV Nederwetten : samen maken we het n tikkie bonter
5e plaats : Zorgboerderij de Krakenburg : un gemengd bal met Colori's carnaval 
6e plaats : team Colori : met prinses Colori gaan we naar de glorie 

Wagens :
1e plaats : B.V. Gehurterbij : B.V. Gehurterbij gaat terug in de ijstijd 
2e plaats : De Fusie : Ze hebben ons in de steek gelaten
3e plaats : CV de Feestbeesten : We bloazen M op 
4e plaats : CV Goet zat : Nix 18
5e plaats : CV Aleee : Wai skieten een gat in de crisis
6e plaats : De 3 e helft : Het wilde westen
7e plaats : CV de Stemkes : Stemkes prinsenwagen 

Publieksprijs : 
B.V. Gehurterbij : B.V. Gehurterbij gaat terug in de ijstijd
 
aanmoedigingsprijs vakjury :
Team Colori : met prinses Colori gaan we naar de glorie 

Kinderoptocht :
Individueel :
1e plaats : Milan van Gelder : Zwart bont

Loopgroepen :
1e plaats : Ba-Mi : De weg-werkers
2e plaats : Kinderen van Lankveld / vd Heijden : Bonte kermis
3e plaats : Anouk en Femke van Doorn : Kleurrijk en kleurloos
4e plaats : Bont en blauw : samen zin wai bont en blauw

Publieksprijs :
Bont en blauw : samen zin wai bont en blauw

aanmoedigingsprijs vakjury :
Anouk en Femke van Doorn : Kleurrijk en kleurloos

Uitslag optocht  Nuenen   
WagENS  Naam act   
1 C.(lub) V.(rienden) De Zoete Inval Een recept van facebook is uit den boze....  
2 Vierkant Rond wij blazen 4 daag stoomaf
3 Boord De snuupkes van Boord
4 c.g. goed zat onze kerk is van slag
5 Zsa Zsa Zsoe Hoera! Zsa Zsa Zsoe is ELF jaar!
6 raod van zatterdag werelds carnaval op zunne kop
7 CC Supermanstam Wij slopen de crisis!
8 C.V. De Wetters Princessen Wagen
9 Stemkes Nuenen sta al op zunne kop, 
  woz kasteel 11,11 miljoen

groTE LooPgroEP     
1 De mutsen  Vliegende Tapijten 
2 Dames van Ons Dorp Wij tanken gewoon door 
3 Cupekeeks Ik wist niet dat je naar m`n CUPE-KEEK 
4 Jumbo Ton Grimberg wij zijn omgebouwd 
5 wijkvereniging de akert Pracht en praal 

KLEINE LooPgroEP     
1 De Rosédoos Publiekstrekkers 
2 Struisvogel- politiek Nuenense struisvogelpolitiek !?!?!? 
3 De Keekjes Cup Keek 
4 Jeannette en Ingrid De Schutters 
5 Marjolein, Geert en Jos media carnavalesk 
6 de struikrovers van Nuenen de struikrovers van Nuenen 
7 wèij zin de skônste  wèij zin de skônste 
8 Burgem. Houben en Com. v.d. Donk Nuenen moet op een houtje bijten 
9 Hans en Rianne Klaarover 
10 Bonnie en Rene Nuenen fanclub 

INDIVIDUELEN     
1 De kweekvleeskweker voor al uw vleeslabjes 
2 Bram Soetendal NS (Nuenense Soepkar) 
3 Diny Gijsbers Ik kan nie zonder fiets 
4 Jos Sandbergen Grond-ig onderzoek gewenst 
5 Pim Jans de Rocker Rocker zet Nuenen op zunne kop 

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

OZB 
wanneer 
mogelijk 

substantieel 
verlagen Lijst 6

Politieberichten
man overleden na aanrijding; getuigen gezocht (28-02-2014) 

Nuenen - De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen twee fiet-
sers op het Park op woensdagmiddag 26 februari rond 13.45 uur.

Een 55-jarige vrouw uit Nuenen fietste daar ter hoogte van het nabijgelegen café 
en een 94-jarige man uit Eindhoven stak op dat moment op zijn fiets de straat over, 
komende vanuit het park. Het tweetal kwam met elkaar in botsing en de man viel 
op de grond. Hij is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd, maar 
daar uiteindelijk donderdagmiddag aan zijn verwondingen overleden. De politie 
probeert een duidelijk beeld te krijgen van de toedracht van de aanrijding. Daarom 
wordt gezocht naar getuigen. Mensen die de aanrijding hebben gezien kunnen 
contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

Boekenweek 2014
Het thema van de Boekenweek van 
8 t/m 16 maart is 'reizen, ondertus-
sen ergens anders'. 

Bibliotheek Dommeldal begint de Boe-
kenweek op zaterdag 8 maart in vesti-
ging Geldrop met een lokale schrijvers-
markt. Schrijvers uit Geldrop-Mierlo 
presenteren zich van 11.00 uur tot 
14.00 uur aan hun (toekomstig) 
publiek. Verder worden in het land alle 
professionele-, amateur- en  debute-
rende schrijvers uitgenodigd mee te 
doen aan een schrijfwedstrijd, met als 
thema: Welke reiservaring is je altijd 
bijgebleven? Zie 
www.boekenweek.nl/schrijfwedstrijd
 
Tommy Wieringa schreef dit jaar het 
Boekenweekgeschenk. Hij reist tij-
dens de Boekenweek door het land om 
zijn lezers te ontmoeten. Op zondag-
middag 30 maart is hij te gast in het 
Literair Café in Geldrop. Reiziger/
schrijver Jelle Brandt Corstius schrijft 
het Boekenweekessay. En Bibliotheek 
Dommeldal presenteert zijn boeken.
In vestiging Nuenen neemt Flip van de 
Elshout u op 11 maart mee op reis 
langs de mooiste tuinen van Europa.



Jan van Brabant       College

de klik met je 
   toekomst
de klik met je 
   toekomst

Vestiging Deltaweg
•  Kleinschalige MAVO
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met lo2, ma2, muziek, tekenen 
 en sport als mogelijk examenvak
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Één mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
mavo/vmbo-t/g met lwoo                                        

Vestiging Molenstraat
• Tweetalig VWO en tweetalig HAVO: als enige 
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 
• Bèta Excellent school, benutting van de Brainport regio
• Veel aandacht voor kunst en cultuur, inclusief drama
• Kent de volgende brugklassen:
 - Tweetalig VWO   
    - VWO
    - Tweetalig HAVO
    - HAVO/VWO voor leerlingen die de keuze tussen havo of vwo 
  een jaar willen uitstellen
    - MAVO/HAVO voor leerlingen die de keuze tussen havo of 
  mavo een jaar willen uitstellen
 - MAVO
•  TOP MAVO programma: Talent Ontwikkelen tot Prestatie
 - goede aansluiting op havo 4 en mbo
 

mavo/vmbo-t havo vwo tweetalig havo en vwo
                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

                                                                    

OOOOOO
                                                                    

www.janvanbrabant.nl

Het Jan van Brabant College 
• openbaar
• met respect voor iedereen
• vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via   
 veilige fi etsroutes
• met de veiligheid van een kleine school
• met individuele begeleiding

Een prima school

10-11-12 maart
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

AANMELDEN
nieuwe leerlingen
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