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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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Uitnodiging 
inloopochtend

IVN-
fotowedstrijd 
voor de jeugd

‘In dienst 
van de 
zieken’

DOET MEE

2. Gaby Scholder 1. Chris Eeuwhorst

Wilt u ook niet doorschuiven maar aanpakken? 

Ga dan naar onderstaande link en ontvang uw gratis  uitdaging!

www.niet-doorschuiven-maar-aanpakken.nl

STEM VVD - Lijst 5
Wij gaan voor:

•   Zelfstandigheid door samenwerking met andere gemeenten
•   Een stevig en robuust financieel beleid, 

verlaging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) 
en van de afvalstoffenheffing

40 jaar IVN Nuenen c.a.
40 Jaar, maar springlevend en vitaal. Zo noemde voorzitter Kees Weijters 
het IVN Nuenen c.a. Afgelopen weekend vond de aftrap plaats van het jubi-
leumjaar met een inloop in Het Klooster. Bezoekers konden kennis maken 
met de vele activiteiten van het IVN. Het leuke daarvan is dat er ook werk-
groepen zijn ontstaan rondom hobby’s van de leden. Zo is er een vogelspot-
groep en een amfibiegroep.

Kees Weijters presenteerde trots de 8e 
herziene druk van het boekje: De na-
tuurgebieden rondom Nuenen. De eer-
ste druk verscheen in september 1987. 
Een boekje waarvan er inmiddels al 

6000 verkocht zijn. In de nieuwe druk 
zijn een aantal nieuwe wandelingen op-
genomen. Waaronder die in het gebied 
van de Schoutse Vennen. En alle andere 
wandelingen zijn opnieuw nagelopen. 
Naast 27 wandelingen geeft het boekje 
ook informatie over de flora en fauna 
en vertelt het over de geschiedenis en 
het beheer van de natuurgebieden. De 
nieuwe druk is geheel in kleur. Het ko-
mende half jaar wil het IVN aan de Nu-
enense inwoners laten zien wie ze zijn 
en wat ze doen. En natuurlijk hoopt het 
IVN, inmiddels hebben ze al 400 leden 
op nog meer aanwas. Vooral op het ge-
bied van het organiseren van evene-
menten kan de vereniging nog nieuwe 
mensen gebruiken. Voor de jeugd is er 
een fotowedstrijd. De winnaars van de 
fotowedstrijd worden bekend gemaakt 

Kees Weijters presenteert de 8e herziene uitgave van het boekje De natuurgebieden rondom Nuenen.

Lijsttrekkersdebat 
Rond de Linde  
gaat niet door
Door ziekte van de debatleider kan het 
geplande Lijsttrekkersdebat van Rond 
de Linde  op zondag 16 maart geen 
doorgang vinden.

Rond de Linde zal wel aanwezig zijn 
op de verkiezingsavond van 19 maart 
a.s.  en zal korte interviews afnemen 
van de lijsttrekkers, die donderdag a.s. 
met de uitslag van de Gemeente Nue-
nen gepubliceerd zullen worden in 
Rond de Linde.
 

Rectificatie 
artikel over 
donatie opbrengst 
carnavalsmis
In het artikel van vorige week over 
de donatie van de opbrengst van de 
Carnavalsmis zijn een aantal grote 
fouten geslopen.

De opbrengst van de carnavalsmis 
wordt door prins Superior geschon-
ken aan Stichting Semmy. Deze stich-
ting stimuleert het wetenschappelijk 
onderzoek naar hersenstamkanker bij 
kinderen, om hopelijk in de toekomst 
een overlevingskans te kunnen geven 
aan de kinderen die worden getroffen 
door deze ziekte.
De elfjarige Marijn Zandboer uit Nue-
nen overleed in oktober vorig jaar aan 
een hersenstamtumor. Marijn is voor-
al bekend geworden door zijn eigen 
geschreven boek: 25 verhalen en vers-
jes van ’01 tot nu. 

Het spijt ons dat dit vorige week niet 
correct is weergegeven.

Kunst met een grote T
Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
vindt weer Kunst met ’n grote T plaats, 
de tweejaarlijkse expositie van amateur-
kunstenaars. Hierbij vormen karakte-
ristieke panden in de kern van Nuenen 
een weekeinde lang het podium voor 
amateurkunstenaars.
Dit jaar is het thema ‘licht’. Kunstenaars 
die werk willen aanleveren rond het 
thema wordt gevraagd om dat te doen 
in het formaat 40 x 60 cm. Daaraan zal 
op een speciale manier aandacht be-
steed worden. Het staat de kunstenaars 
overigens vrij om daarnaast deel te ne-
men met ander werk. 
Belangstellenden kunnen contact opne-
men of zich inschrijven via de website 
www.kunstmeteengrotet.nl. De oproep 
geldt voor alle Nuenenaren, ook voor 
jongeren die in verband met hun studie 
(tijdelijk) elders wonen. Er wordt een 
financiële bijdrage van de kunstenaars 
gevraagd in de vorm van inschrijfgeld.

Ongelukkige 
woordkeus
In de aanhef van het artikel over het 
Lijsttrekkersdebat van vorige week, is 
het woord kankeren gebruikt. Enkele 
reacties van onze lezers doen ons be-
seffen dat hier een betere woordkeus 
op zijn plaats was geweest. Wij bieden 
bij deze onze oprechte verontschuldi-
gingen aan bij de personen die zich 
gekwetst voelen door deze ongelukki-
ge woordkeuze. Het was zeker niet 
onze bedoeling iemand te kwetsen.

John Geven       
vol ambities op W70 lijst
Bekende Nuenenaar John Geven vindt men op plaats 10 op de W70 lijst.
“Er moet iets gebeuren in Nuenen”, spreekt hij uit daags voor de verkiezin-
gen. Vooral het invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal 
hij met bijzondere interesse volgen.

John Geven, nr. 10 op de lijst van W70

“Ik zal er als een ervaringsdeskundige 
naar kijken”, vervolgt hij. “Vooral het 
geld moet op de goede plaatsen terecht 
komen. Ik heb nog steeds het idee dat 
er bij het beleid voor de gehandicapten 
veel geld over balk gegooid wordt. Bij 
mijn rolstoel bijvoorbeeld hoort ook 
een losse motor. Deze gaat echter veel 
langer mee dan de rolstoel. Onlangs 
werd ik bijna verplicht een nieuwe mo-
tor af te nemen bij mijn nieuwe rolstoel. 
We praten toch vlug over 5000 euro ex-
tra kosten die helemaal niet nodig zijn. 
Dat zijn kosten voor de gemeenschap 
en dat is jammer. Ik zal het nauwlettend 
volgen”, zegt John zelfverzekerd.
Ook op andere gebieden zal hij de poli-
tiek goed in de gaten houden. Op eco-
nomisch gebied is nog veel meer te 
verdienen door bijvoorbeeld het van 

Gogh verhaal veel beter te verkopen. 
Het toerisme kan ook veel meer uitge-
buit worden door Nuenen met zijn om-
geving veel professioneler op de kaart 
te zetten. Het centrum verhaal kan ook 
rekenen op zijn speciale aandacht. “We 
moeten er heel goed voor waken dat 
het typische Nuenense niet vernield of 
weggesaneerd wordt zoals al meer ge-
beurd is”, besluit hij strijdvaardig.

op het jubileumfeest op 8 november. 
Op het Rabobankplein is een fototen-
toonstelling van de werkgroep natuur-
fotografie te zien. Kijk voor data en 
activiteiten op de site van het IVN.

Inschrijving 
Oranjemarkt
Op zaterdag 26 april is het Konings-
dag. Het Oranje Comité organiseert 
dan de jaarmarkt. Op de jaarmarkt 
kan iedereen speelgoed, kleine mate-
rialen, de vereniging en zo nog meer 
aan de man brengen. Om dit allemaal 
in goede banen te begeleiden en vrije 
doorgang te garanderen, benadrukt 
het comité dat de jaarmarkt géén vrij-
markt is waarbij iedereen op straat een 
‘winkeltje’ kan openen. Het verkopen 
of presenteren van producten of dien-
sten kan dan ook alleen via een markt-
kraam. 
Zie www.oranjecomite-nuenen.nl 
voor meer informatie. 
De voorinschrijving start aanstaande 
zaterdag 15 maart, van 14.00 uur tot 
16.00 bij diner cafe Zinn. De kosten 
voor een halve kraam zijn € 12,50 en 
voor een hele kraam € 25. Er is geen 
mogelijkheid voor het gebruiken van 
stroom of water. Inschrijven kan tot 
en met zaterdag 5 april.

Bedankt!
Bij deze bedanken wij alle vrijwilligers, 
carnavalsvierders, Prinsen en Prinses-
sen, Narren en Narrinnen, Stemkes en 
Stemkerinnekes, Wetters en Wetterin-
nekes, Neppers en Nepperinnen, Dwèrs-
klippels en Dwèrsklipperinnekes, De 
Heerboer, Het LON, de schrijvende pers, 
de tieners, Club 111, de horeca, alle hof-
kapellen, sponsoren, Bart de plaatjesma-
ker, alle lijn 111-gebruikers, politie en 
brandweer, gemeente en verder iedereen 
die op een of andere wijze een bijdrage 
heeft geleverd aan een absoluut geweldig 
geslaagd Carnaval 2014 in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten!! 

Namens de gezamenlijke Carnavals-
verenigingen, 
Henry van Vlerken, 
Voorzitter C.V De Dwèrsklippels.



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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PUBLICATIE
SECTorALE STrUCTUUrvISIE WonEn 
(WoonvISIE) 2013-2020 vASTgESTELd
Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad de ‘Sectorale structuur-
visie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’ vastgesteld. De structuurvisie 
bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid op 
het gebied van wonen en volkshuisvesting.
De visie treedt in werking een dag na publicatie, op 14 maart 2014.
Tegen een structuurvisie staat geen bezwaar of beroep open.

De ‘Sectorale structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020’ is raad-
pleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
structuurvisie en het vaststellingsbesluit kunnen rechtstreeks worden 
ingezien via de volgende deeplink: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.SVWoonvisie201301-D001

Nuenen, 13 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
MELdIng WET MILIEUBEhEEr
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:
•	 De	heer	L.	Kilincarslan,	De	Huufkes	81H,	(Autogarage	Issy);
 te Nuenen.
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	G.	Koops	van	de	ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

PUBLICATIE
KEnnISgEvIng WET ALgEMEnE 
BEPALIngEn oMgEvIngSrEChT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht onderdeel inrichting te verlenen aan:
•	 IT2Recycle	BV,	voor	het	oprichten	van	een	inrichting	voor	het	in-

zamelen en ontmantelen van elektrische- en elektronische (rand)
apparatuur en het importeren en exporteren van deze afvalstoffen 
en restmaterialen op het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Nuenen,	sectie	C,	nr.	3283	gelegen	aan	De	Huufkes	11	te	Nuenen.

De aanvraag en de beschikking liggen ter inzage van 13 maart 2014 
tot 17 april 2014.
U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoonnummer 088-3690328.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit in het huis-aan-huisblad een beroepschrift 
in	te	dienen	bij	de	Rechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	sector	Bestuurs-
recht,	Postbus	90125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch.	
Het	beroepschrift	moet	worden	ondertekend	en	moet	tenminste	be-
vatten:

-	 naam	en	adres	indiener;
-	 datum	indiening	beroepschrift;
-	 het	besluit	ten	aanzien	waarvan	beroep	wordt	ingesteld;
- waartegen uw beroep instelt.

Het	ingediende	beroepschrift	zal	worden	toegezonden	naar	de	aan-
vrager (conform de Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt 
de mogelijkheid om hierop te reageren.

CoLLECTE
In de week van 17-22 maart 2014 wordt gecollecteerd door de Stichting 
Simavi.

vErKIEZIngEn dorPS-En WIJKrAdEn   
19 MAArT 2014 
Bent u inwoner van Gerwen, Nederwetten of Eeneind? Dan wordt u 
opgeroepen om op woensdag 19 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur 
uw stem uit te brengen ter verkiezing van de leden van de dorps- of 
wijkraad. 

geef uw dorps- of wijkraad bestaansrecht 
Het	is	belangrijk	dat	u	uw	stem	uitbrengt.	Minimaal	40%+1	van	het	
aantal stemgerechtigden moet namelijk komen stemmen, anders komt 
er geen dorps- of wijkraad!

Kandidatenlijst
De onderstaande kandidaten willen zich inzetten om de belangen van 
de inwoners te behartigen. De volgorde van de kandidaten is door 
loting vastgesteld. 

dorpsraad gerwen dorpsraad nederwetten Wijkraad Eeneind
  
1.	Lantman	(Reinoud)	 1.Schouten	(Henri)	 1.	Janssen	(Roelof)	  
2. Berlo, van (Anja) 2. Migchels (Yolanda) 2. Paulussen (Igor)  
3. Appelhof (Rob) 3. Nouwens (Linda) 3. Meer, van der (Froukje) 
4. Bekkers (Jan)  4. Tillaart, van den (Theo) 4. Ummels-Boekhoven (Joan) 
5.	Hoeve	(Jan)	 5.	Bart,	de	(Brian)	 5.	Rikze	(Hans)		 
6. Donkers (Ad) 6. Jansen (Ruud)  6. Laar, van de (Piet)  
7. Nie, de (Dirk Jan) 7. Groote (Jan Friso) 7. Sloots (Marcel)  
8.	Wouters	(Hans)	 8.	Evers	(Leo)	 8.		Zantvoort,	van	(Wim)	 
9. Tenback (Ton) 9. Renders (Piet) 9. Raalte, van (Steven)   
   10. Bos, van den (Petro)  

Stempas 
Begin maart zijn de stempassen voor de dorps- en wijkraadverkiezin-
gen huis-aan-huis bezorgd. Let op: Zonder deze stempas kunt u uw 
stem niet uitbrengen! Neem bij het stemmen naast deze stempas ook 
een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs, mag maximaal 5 jaar verlopen zijn). De locatie van het stem-
bureau staat vermeld op de stempas. 

volmachtbewijs
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Vul dan het volmacht-
bewijs op de achterzijde van de stempas in. Geef de persoon die voor 
u stemt het ingevulde volmachtbewijs mee en een kopie van uw iden-
titeitsbewijs. Let op! Alleen op het moment dat de persoon die u 
machtigt zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een persoon 
die zelf een stem uitbrengt, mag voor maximaal twee andere kiezers 
stemmen. 

Informatie 
Op www.nuenen.nl (leven-en-wonen/dorpen-en-wijken) vindt u meer 
informatie over de verkiezingen en de kandidaten. Voor vragen over 
de verkiezingen van de dorps- of wijkraden of stempas kunt u contact 
opnemen	met	Kim	van	der	Bruggen	via	040-2631631	of	k.vanderbrug-
gen@nuenen.nl.

ooK EEnS EEn goEd gESPrEK   
MET dE BUrgEMEESTEr?
Het	“Rondje	met	de	Burger”,	waarin	de	burgemeester	met	inwoners	
het gesprek over Nuenen aangaat, bevalt alle partijen tot nu toe prima. 
Burgemeester	Houben	houdt	deze	gesprekken	dan	ook	elke	maand.

rondje
Via	het	“Rondje	met	de	Burger”	wil	burgemeester	Houben	graag	in	
een informele sfeer in contact komen met de inwoners van zijn ge-
meente. Wat houdt hen bezig, wat kan er beter, waar zijn ze blij mee, 
waar niet etc etc. 

Aanmelden
Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven zich aan te melden voor 
deze	bijeenkomsten,	zijn	de	“Rondjes”	op	verschillende	tijden	gepland.	
En ongeacht op welke locatie de bijeenkomst plaatsvindt, telkens is 
iedere inwoner van de gemeente van harte welkom.

Het	eerstvolgende	“Rondje”	is	gepland	op	1	april	in	café	Schafrath	in	
Nuenen.
U	 kunt	 zich	 aanmelden	 via	 rondjemetdeburger@nuenen.nl.	 Kunt	 u	
dan ook even aangeven waar u het over wilt hebben?

Er	is	ruimte	voor	maximaal	vier	personen	per	“Rondje”,	wees	er	dus	
snel bij!

vErvoLg ELdErS In dIT BLAd
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onTvAngEn AAnvrAgEn  
oMgEvIngSvErgUnnIng
Kennisgeving	ingediende	aanvragen	omgevingsvergunning	op:

•	 3	maart	2014,	 Parallelweg	14,	5674	TD	–	wijzigen	van	het
   gebruik ten behoeve van een garage/berging 
	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming));
•	 6	maart	2014	 Langlaar	8,	5674	SK	–	uitbreiden	van	de	woning	
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming).

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 www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

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:	De	heer	A.	Ibrahim	voor	de	uitoefening	van	het	hore-

cabedrijf in het pand Vincent van Goghstraat 88 i.v.m. de over-
name van een bestaand bedrijf.

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.

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

•	 5	maart	2014	 Laar	47,	5674	PB	-		wijzigen	van	het	gebruik	van	
   een deel van het gebouw ten behoeve van een 
   bed en breakfast  
	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 6	maart	2014	 Beukenlaan	16,	5671	AJ	–	uitbreiden	van	de	
   woning 
	 	 	 (BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 10	maart	2014	 Papenvoort	8,	5671	CR	–	plaatsen	van	
   dakvensters in het dak van de voorgevel, 
   verwijderen van een raam en garagedeur 
	 	 	 vervangen	door	een	raam	(BOUWEN);
•	 10	maart	2014	 Papenvoort	8,	5671	CR	-	plaatsen	van	een
   tijdelijke woonunit 
   (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.

Besluiten op grond van de APv en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	A.	Donkers	 is	 een	ontheffing	 van	het	 stookverbod	

verleend voor het opstoken van snoeihout aan Nieuwe Dijk 1 op 
maximaal drie nog nader aan te wijzen dagen vanaf heden tot en 
met	6	april	2014	(verzenddatum	6	maart	2014);

•	 aan	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor	het	organiseren	van	het	evenement	“Beelden	in	’t	Park”	op	1	
juni	2014	(verzenddatum	7	maart	2014);

•	 aan	Pleincollege	Nuenen	zijn	toestemming	en	vergunning	verleend	
voor het organiseren van de jaarlijkse aankomst van de stoet ga-
lavoertuigen	 op	 6	 juni	 2014	 t.g.v.	 het	 galafeest	 in	 Het	 Klooster	
(verzenddatum 7 maart 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

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 10 t/m 15 mAArt

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 14 & 15 maart: 

Soepgroenten speciaal ... 250 gr.1,25
Nw.oogst Nicola aardappel hele kilo 0,99
Holl. komkommers .. 2 stuks 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 17 maart:

kropsla .................................... per krop 0,79
Dinsdag 18 maart:

raapsteeltjes ................ 2 bosjes 1,35
Woensdag 19 maart:

rodekool, panklaar .............. hele kilo 0,99
Donderdag 20 maart:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 14 t/m 20 maart:

Pruimen .................................. hele kilo 2,98
conferance peren ... hele kilo 1,49
Zomerfris salade .... 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor de Beste 
Kwaliteit en Service!!!

3 Peper Steaks ...6,95
Gemarineerde
Biefstuk puntjes
400 gram ......................................6,95
Tasty Tomaatje
100 gram ......................................2,25
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief
 .......100 gr. Sellerie salade GRATIS

Kalfs Gehakt ballen
.................................. iedere 4e GRATIS
Italiaanse Biefstukrol
100 gram ......................................1,95

BROOD VD WEEK (KLOOsTER) € 1,75 

KOFFIEBROODJES 3 + 1 
 GRATIS
PANETTONECAKE € 3,25
ROOMKRUIMELVLAAI  € 6,95

SCHEURKAARTACTIES 
DEZE WEEK: 

2E VOLKORENBROOD (GROF OF FIJN) € 1,00
2E ZAK 
ZACHTE BROODJES (WIT OF BRUIN) € 1,00

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

kOOPJe

kOOPJe

kOOPJe

SPecial

SPecial

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl en www.funda.nl

  Nuenen, Kruisakker 7
OPEN HUIS: zondag 16 maart van 12.00 tot 14.00 uur

Riant vrijstaand landhuis met ruime vrijstaande garage.

•	 woningruil gevraagd in ‘Oud-Nuenen’;
•	 apart gastenverblijf;
•	 mogelijkheid	voor	bouw	multifunctionele	bedrijfsruimte;
•	 perceel	maar	liefst	3.191	m²;
•	 ideaal voor aan huis verbonden beroep/bedrijf.

vraagprijs:     
€	698.000,--	k.k.

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.



Onze GABOR SHOP IN THE SHOP is klaar!

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

smolders.schoenen@planet.nl

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

smolders.schoenen@planet.nl
Smolders Schoenen Nuenen

WE WILLEN DIT GRAAG MET U VIEREN OP 
VRIJDAG EN ZATERDAG aanstaande

onder het genot van een hapje en een drankje.
VRIJDAG 14 MAART 

wordt onze nieuwe collectie gepresenteerd 
TIJDENS DE MODESHOW BIJ JOSE CUYPERS.

Enkele van onze topmerken zijn:
Dames: Shabbies - Fred de la Bretonniere - Unisa - Gabor - 
Peter Kaiser - Paul Green - Via Vai - Wolky - Blackstone - 
Minnetonka - Converse - New Balance - Everybody - SPM - 
Mc Gregor- Mephisto - Fit Flop

Heren: GREVE (NIEUW) - Floris van bommel - Blackstone - 
Converse - Cruijff - New Balance - Mc Gregor - Gaastra - 
Ecco - Mephisto - van Lier

Kinderen: Clic - Shoesme - Develap - Converse - Teva - 
New Balance - Giga - Blackstone - Brakkies - Birkenstock - 
Munich - Cruijff

Openingsfeestje 
vrijdag 14 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!

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

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

Bram Soetendal
Draagt voor uit diverse poëziebundels. 

Vrijdag 14 maart 19-20 uur 
bij Boekhandel van de Moosdijk

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

Bank Barcelona

NIEUWE COLLECTIE ACCESSOIRES

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.

Kantoor van den Heuvel
Administratie- en Belastingadviseurs

•	 Verzorging	van	uw	financiële	administratie
•	 Samenstellen	jaarrekeningen	/	tussentijdse	cijfers
•	 Verwerking	van	uw	Loonadministratie
•	 Aangiftes	Inkomsten-	en	Vennootschapsbelasting
•	 Advisering	en	begeleiding
•	 Volgens	vooraf	overeengekomen	prijs	
•	 Ook	voor	aangiftes	Inkomstenbelasting	2013	voor					
	 particulieren	

Vincent van Goghstraat 80, 5671 GZ Nuenen
Tel: 040-2839418 / 06-51382827

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

volop violen 
Het plantseizoen  
is weer begonnen

groot assortiment tuinplanten

19 maart gemeenteraadsverkiezingen.
Dus ga aanstaande woensdag stemmen!
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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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pUBLiCaTiE
BEkEndmakinG inTREkkinG REaCTiEVE 
aanwijzinG inzakE BEsTEmminGspLan 
‘BUiTEnGEBiEd, 2E hERziEninG’
De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft in zijn vergadering van 27 juni 2013 het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2e herziening’ gewijzigd vastgesteld. Op 30 juli 
2013 hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant een reactieve aanwijzing ge-
geven voor een deel van het plangebied van dit bestemmingsplan. Deze reactieve 
aanwijzing had betrekking op de woonbestemming op de locatie Soeterbeek 3 te 
Nuenen.

intrekking reactieve aanwijzing 
Op 25 februari 2014 hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant besloten deze 
reactieve aanwijzing in te trekken. Vanuit een oogpunt van provinciale belangen bestaat 
bij gedeputeerde staten geen bezwaar meer tegen de inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan voor wat betreft de woonbestemming op het adres Soeterbeek 3 te Nuenen 
en de daarbij behorende planregels voor de specifieke bouwaanduiding – 1.
Inmiddels wordt immers voldaan aan de gestelde eisen vanuit de regeling ‘Ruimte-
voor-ruimte’.
Deze intrekking heeft tot gevolg dat de woonbestemming ter plaatse van Soeterbeek 
3 weer deel gaat uitmaken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2e herziening’, 
zoals door de gemeenteraad van Nuenen c.a. op 27 juni 2013 is vastgesteld.
Tegelijk met dit besluit hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant ook de in 
digitale vorm vastgestelde en beschikbaar gestelde aanwijzing ingetrokken en het in-
trekkingsbesluit langs elektronische weg beschikbaar gesteld onder plan-id: 
NL.IMRO.9930.intrekra0820bgNuen-va01.

Terinzagelegging 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat het 
besluit tot intrekking van de reactieve aanwijzing van gedeputeerde staten van Noord-
Brabant en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2e herziening’, 
evenals de daarbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 14 maart 2014 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage liggen op het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. 
De stukken zijn eveneens via www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal in te zien.
Het bestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=nL.imRO.0820.BpBG2e-
herziening-d001.

Beroep 
Tegen het onderdeel van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat door de 
intrekking van het aanwijzingsbesluit door gedeputeerde staten van Noord-Brabant 
alsnog deel uitmaakt van het bestemmingsplan (locatie Soeterbeek 3), kan met in-
gang van vrijdag 14 maart 2014 gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag, door: 
•	 belanghebbenden	die	een	zienswijze	op	het	ontwerpbestemmingsplan	hebben	

ingediend; 
•	 belanghebbenden	die	redelijkerwijs	niet	in	staat	zijn	geweest	tijdens	de	terinza-

gelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen;
•	 belanghebbenden	 die	 bezwaar	 hebben	 ingediend	 tegen	 wijzigingen	 die	 bij	 de	

vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht. 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende wer-
king. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan degene die beroep 
heeft ingesteld gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Het besluit van de gemeenteraad treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Nuenen, 13 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gestelsestraat 59   Aalst-Waalre
Tel. 040 - 22 22 042   www.lineo.nl

UW LEOLUX REGIODEALER LINEO IN WAALRE

BANK EDISON

N I E U W
IN DE VERNIEUWDE SHOWROOM VAN LINEO

ALLE STOFFEN. ÉÉN PRIJS.

DE VOORDELIGSTE!*

A C T I E

Zondag 16 maart geopend 11.00 - 17.00 uur

*actie model EGO en ONDA

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR

FAUTEUIL MAYON

Lijsttrekkersdebat 
Rond de Linde  
gaat niet door
Door ziekte van de debatleider kan het 
geplande Lijsttrekkersdebat van Rond 
de Linde  op zondag 16 maart geen 
doorgang vinden.

Rond de Linde zal wel aanwezig zijn 
op de verkiezingsavond van 19 maart 
a.s.  en zal korte interviews afnemen 
van de lijsttrekkers, die donderdag a.s. 
met de uitslag van de Gemeente Nue-
nen gepubliceerd zullen worden in 
Rond de Linde.
 

Leonard Cohen in 
de van Gogh bar
Zondagmiddag 16 maart vanaf 
16.30 uur brengt de Bredase Leo-
nard Cohen-tribute-band Famous 
Bluebird een programma met louter 
Leonard Cohen-songs. 

Met een eenvoudige bezetting (key-
boards, basgitaar en gitaar) worden de 
liedjes van Leonard Cohen ten gehore 
gebracht in verschillende stijlen die 
soms het origineel benaderen, maar 
soms ook totaal anders zijn. Natuur-
lijk kunnen hierbij de achtergrond-
zangeressen niet ontbreken. De zo 
ontstane vijfmans formatie brengt in 
intieme sfeer deze breekbare muziek.
De melodieën zijn een eeuwigdurende 
cadans en hebben Spaanse en oosterse 
invloeden. Na een middag/avond Co-
henmuziek komen deze niet loslaten-
de klanken keer op keer terug in je 
hoofd. Van Goghbar, Park 63 A, Nue-
nen. Internationale Vrouwendag 

Afgelopen zaterdag 8 maart heeft Vrouwencentrum de Vlinder weer Interna-
tionale Vrouwendag gevierd. Het aanbod bij de diverse kraampjes was zeer 
gevarieerd, de muziek en zang waren perfect en de workshops waren gewel-
dig. De dames van de Vlinder hadden weer een veelvoud aan taart, cake en 
lekkere hapjes gemaakt en die liet men zich dan ook goed smaken. Het was 
weer een geslaagde en sfeervolle middag. Vrouwencentrum de Vlinder 
bedankt haar bezoekers en iedereen die heeft bijgedragen aan deze middag.

'In dienst van de zieken'
In de kapel van de broeders Sint Joannes de Deo in het verzorgingshuis De 
Akkers vond zaterdag 8 maart de presentatie plaats van een studie over de 
geschiedenis van deze in verschillende opzichten bijzondere congregatie.

Dhr A. van der Steen is bestuursvoor-
zitter van de kerkelijke stichting Broe-
ders Joannes de Deo Nederland, die de 
belangen van de broeders behartigt en 
tot taak heeft om de broeders te 'ont-
zorgen'. In zijn welkomstwoord atten-
deerde hij op het speciale karakter van 
de bijeenkomst: “De Nederlandse re-
gio zet zich vandaag voor het laatst op 
de kaart van religieus Nederland. Het 
is een soort afscheid, maar ook een 
eerbetoon aan al die mannen, die zich 
met hart en ziel hebben ingezet. Zij 
verdienen aandacht en waardering 
voor wat zij hebben gepresteerd.”
 
Kerkhistoricus Peter Nissen plaatste 
in zijn inleiding het werk van de broe-
ders in de christelijke traditie van 
barmhartigheid en diaconie. Hij felici-
teerde de broeders met het feit dat zij 
in de persoon van José Eijt een zeer 
vakbewaam historica hadden gevon-
den, iemand die haar sporen heeft ver-
diend in de geschiedschrijving van re-
ligieuze instituten. José Eijt vertelde 
ter introductie dat in 1875 enkele 
broeders van Die Genossenschaft der 
Barmherzigen Brüder von Montabaur, 
opgericht in Duitsland in 1856, naar 
Nederland kwamen als gevolg van de 
Kulturkampf. Zij vormden het begin 

van de Nederlandse tak van de Vereni-
ging van Broeders van Sint Joannes de 
Deo. De congregatie ontplooide veel 
activiteiten op het terrein van de zie-
kenzorg. Momenteel leven in Duits-
land, Nederland en de Verenigde Sta-
ten 33 broeders van Barmhartigheid 
van St Joannes de Deo, van wie er 12 
tot de Nederlandse regio behoren. 
Van deze twaalf broeders wonen er ze-
ven in het verzorgingshuis de Akkers.

De regionaal overste van de congrega-
tie, broeder John Versluys, reikte de 
eerste exemplaren van het boek uit 
aan Monseigneur Hurkmans, aan ge-
neraal overste broeder Stephan 
Geissler, aan KNR-voorzitter broeder 
Cees van Dam en aan de congregatie-
archivaris broeder Piet Bakker. Mon-
seigneur Hurkmans benadrukte in 
zijn toespraak dat de Nederlandse sa-
menleving veel te danken heeft aan de 
belangeloze inzet van generaties van 
religieuzen. Dankzij hen kon het ka-
tholieke volksdeel zich emanciperen. 
Vervolgens reikte regionaal overste 
broeder John Versluys het boek uit 
aan alle broeders. Dit boek is een 
waardig monument voor de broeders, 
wier inzet ook toekomstige generaties 
kan inspireren.

Uitreiking van het boek aan Bisschop Hurkmans door de regionaal overste, Br 
John Versluis.

Lezing over gebitsprothesen
Op uitnodiging van de Nederwettense VrouwenVereniging houdt Dhr. Mar-
co Dekkers, samen met een tandarts-implantoloog op woensdag 19 maart 
om 20.00 uur een lezing in Dorpshuis “De Koppelaar” (Koppel 5) te Neder-
wetten. 

Dhr. Dekkers heeft een tand prothetische praktijk in Nuenen. Hij geeft tekst en 
uitleg over de verschillende soorten van gebitprothesen en problemen die er kun-
nen ontstaan. Verder vertelt hij alles over het onderhoud en hygiëne. Op deze 
avond kunt u al uw vragen m.b.t. gebitsprothesen stellen. 
Kosten voor niet-leden bedragen € 2,50 (inclusief koffie/thee). 
Aanmelden graag voor dinsdag 18 maart via nederw.vrouwenvereniging@onsbra-
bantnet.nl of tel. 040-2836587 (Petra Manders).



TE KOOP 
BIJ INSCHRIJVING

Perceel landbouwgrond

Kwadestraat te Breugel
Oppervlakte 4.98.80 ha

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 4 april 2014, 12:00 uur

0499 - 37 55 65  |  www.berkkerkhof.nl

Lentekaart 
van Tapasbar 
Francisco 
GROENTE 
€ 2,95 
	 •	groentetaartje	
	 •	gebakken	wrap	met	groente,	kaas	en	pesto	
	 •	gebakken	aardappeltjes	met	alioli	of	eigen	bravasaus	
	 •	gegrilde	groente	met	tomatensaus	
€ 3,95 
	 •	groentepapillot	met	kruidenboter	
 •	auberginecrème	met	roomkaas,	tomatenjam	en	asperge	
	 •	tuinbonen	met	lichtpikant	sausje	en	gebakken	kwartelei	

VIS 
€ 2,95 
	 •	garnalen	in	knoflook	
	 •	gebakken	inktvisringen	
€ 3,95 
	 •	verse	kabeljauw	met	groentetomatensaus	
	 •	zalmtartaartje	met	carpaccio	van	avocado	
	 •	gebakken	zeewolfspiesjes	met	pikante	saus	Francisco	

VLEES 
€ 2,95 
	 •	huisgemaakte	rundergehaktballetjes	
	 •	gegrilde	varkensfilet	met	brandysaus	
	 •	pasteitje/flapje	gevuld	met	gehakt	en	groente	
€ 3,95 
	 •	diamanthaas	met	Cabralessaus	of	wijnsaus	
	 •	varkenshaas	met	wijnsaus	of	brandysaus	
	 •	rundercarpaccio	met	rucolapesto	
	 •	lamshaasspiesje	met	“Spaanse”	pesto	

GEVOGELTE 
€ 2,95 
	 •	kipspiesje	met	alioli	
	 •	gemarineerde	kipvleugeltjes	
€ 3,95 
	 •	gemarineerde,	gebakken	en	getrancheerd	kippendijtje	
	 •	kipfiletrolletje	met	Serrano	en	groene	pepersaus	

DIVERSE 
€ 2,50 
	 •	huisgemaakte	Spaanse	kroketjes	
	 •	Manchego	(Spaanse	kaas)	
	 •	brood	met	alioli	
€ 3,50 
	 •	36	maanden	gerijpte	Ibérico	ham	(Pata	negra)	

FRANCISCO SPECIALS 
€ 4,50 
 •	coquille,	garnaal,	zalm,	kabeljauw	met	sausje	uit	de	oven	
	 •	gepocheerde	kabeljauw,	zalm	en	zeewolf	met	kreeftensaus	
€ 5,50 
	 •	gemarineerde	lamskoteletjes	van	de	grill	

Wij zijn open voor tapas 
van woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur. 
Bel om te reserveren naar 06 - 30 12 16 24. 

Kijk voor onze 
lunchkaart (van 12.00-16.00 uur) op 

www.dekeukenvanfrancisco.nl 
Berg 32A te Nuenen 

kleuren

lettertype

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: 

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

 
 

MINDFULNESS 
 

ROTS en WATER Weerbaarheidtraining voor 
Jongens en meisjes van 8 tot 11 jaar 

Jongens van 12 tot 15 jaar 
 

Meidenvenijn Weerbaarheidtraining voor 
Meisjes van 12 tot 15 jaar 

 
Informatie:  

Erica Meuwese 06-46316210 
erica@movealong.nl 
www.movealong.nl 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Rond de Linde iedere

donderdag digitaal 

op www.ronddelinde.nl 
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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. 

Ga stemmen! Stem 19 maart
op lijst 7, Nuenens belang!

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.  

Muziek op Weverkeshof
Jazz Combo    
Par Bleu
Jazz Combo Par Bleu is een gelegen-
heidsformatie ‘van oude rotten in het 
vak’. De bandleden hebben hun sporen 
verdiend bij diverse andere orkesten. Zij 
ontmoetten elkaar bij Golfclub de Gul-
bergen en sinds die klik verzorgen zij 
daar regelmatig muziek op feesten en bij 
andere gelegenheden.
De Dorpsboerderij prijst zich gelukkig 
dat de band ook op Weverkeshof wil 
spelen. Het repertoire bestaat uit goed 
in het gehoor liggende jazzy nummers 
afgewisseld met Zuid-Amerikaanse 
klanken, popsongs en boogiewoogie. De 
legendarische klanken van Duke Elling-
ton, Gershwin, Herbie Hanckok, Gobim 
etc.etc. zullen de revue zeker passeren. 
Bezetting: Pieter Hoogstraten: saxen; 
Louis Richard: contrabas; Jan de Goede: 
piano; Bert Gerbrands: drums.
Zondagmiddag 16 maart. Aanvang 
14.00. Vrij entree. Hugo van Berckellaan 
5 te Nuenen.www. weverkeshof.nl

Country dansen in 
Lieshout
Na het carnavalsgedruis organiseert 
The Black Longhorn zaterdagavond 
15 maart weer de Country Dance Par-
ty op CD muziek. We dansen in de 
grote zaal van het Dorpshuis in Lies-
hout. Alle populaire line- en partner-
dansen worden keurig achter elkaar 
gezet door Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kij-
ken mag ook. Aanvang is 20.00 uur bij 
The Black Longhorn: Dorpshuis-Lies-
hout, Grotenhof 2, Lieshout. Meer 
info? www.blacklonghorn.nl

Uitnodiging inloopochtend
Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de klasdeuren van de Eenbes 
basisschool Sint Jozef in Nederwetten? Bent u op zoek naar een leuke, 
gezellige basisschool? Dan hebben we goed nieuws! 

Voel, proef en ervaar

Open dag St. Anna Zorggroep 
Op zaterdag 15 maart heet de St. Anna Zorggroep u van harte welkom om 
van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje achter de schermen te nemen. In het St. 
Anna Ziekenhuis te Geldrop (Bogardeind 2) presenteren de verschillende 
onderdelen van de zorggroep zich op deze dag aan u. U kunt letterlijk voe-
len, proeven en ervaren wat Anna te bieden heeft. U maakt nader kennis 
met het St. Anna Ziekenhuis (inclusief locatie Eindhoven), het medisch 
sportgezondheidscentrum TopSupport en de woonzorgcentra van Ananz. 
Studio040 maakt de gehele dag een live radioverslag vanuit de centrale hal 
van het ziekenhuis.

Het programma is voor jong en oud, 
met veel demonstraties, proefjes en 
experimenten die u zelf kunt doen. 
Ook is er alle ruimte voor een goed ge-
sprek met medewerkers en het nodige 
entertainment. Als bezoeker krijgt u 
bij binnenkomst een plattegrond, 
waarin alle activiteiten staan vermeld. 
U kunt de hele route lopen of zelf een 
aantal activiteiten kiezen die u wilt be-
zoeken. Om u te helpen bij het kiezen 
zijn drie themaroutes samengesteld: 

een kinderroute (met stempelkaart), 
een route ‘sport & gezondheid’ en een 
route ‘fit en vitaal ouder worden’.
Naast dit programma in het St. Anna 
Ziekenhuis, bent u op Ananz locatie 
Berkenheuvel ook van harte uitgeno-
digd om in Gasterij Bij de Boom sfeer 
te proeven en u nader te laten infor-
meren (adres: Grote Bos 8, te 
Geldrop). 
Het volledige programma vindt u op 
www.st-anna.nl/opendag

Wij houden een inloopochtend op:
• Vrijdag 21 maart van 10.30 - 11.30 uur.
• Zaterdag 22 maart van 10.30 - 11.30 uur.
Iedereen (ouders, kinderen, familiele-
den, kennissen enz.) is van harte wel-
kom!

Het programma ziet er als volgt uit:
• Ontvangst met hapje en drankje.
• Rondleiding door een leerkracht, ou-
der of MR lid.
• Klassenbezoek tijdens een les (alleen 
op vrijdag).
Maar natuurlijk is het ook mogelijk 
om zelf rond te kijken! Bent u verhin-
derd op deze dag? Dan maken we 
graag een afspraak voor een kennis-
making en rondleiding op een ander 
moment. Bezoek onze internet site 
voor contact informatie: www.sintjo-
zefnederwetten.nl. Wij zien u graag 
op 21 of 22 maart! 

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

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

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

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

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

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

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

José van Bree 
Lijstduwer

Samen 
Constructief 
voor Nuenen. Lijst 6

Senioren, zit daar 
muziek in?
De voorzitters van Seniorenkoor De 
Vrolijke Samenzang (Arie Verhaegh), 
KBO-Seniorenorkest Nuenen (Harold 
van de Ven) en Mondharmonica-
club  De Luchthappers (Jan Strijbos) 
roepen alle senioren van Nuenen tot 
deelname als artiest / musicus voor de 
muzikale middag die zij willen organi-
seren op donderdag 22 mei.
Van de deelnemer wordt verwacht dat 
men op muzikaal of instrumentaal ge-
bied iets ten gehore brengt met een 
tijdsduur van ± 5 minuten als solist, 
duo of met een klein ensemble.
Alles is mogelijk en toegestaan als het 
maar op muzikaal of instrumentaal 
gebied is. Aanmelden voor deelname 
tot 30 april. Contactpersonen: Arie 
Verhaegh, tel. 040-2834457; Harold 
van de Ven, tel. 040-2834500; Jan Strij-
bos, tel. 040-2833205.

IVN-fotowedstrijd voor de jeugd
In het kader van haar 40-jarig jubileum organiseert het IVN een fotowed-
strijd voor jongeren met een verwijzing naar de letters IVN: “In de Vrije 
Natuur”. Het IVN is benieuwd hoe jongeren “Natuur” in beeld brengen. 

De eisen en criteria zijn: 
Onderwerp "In de Vrije Natuur" 
Foto gemaakt in 2014 in de gemeente Nuenen c.a.
Eén foto per persoon toegestaan
Afdruk in te leveren formaat 30 x 40, glanzend of mat.
Vermeld op de foto: naam, adres, leeftijd, telefoon nr., e-mailadres.
Foto's inleveren vanaf 1/9/2014 t/m 15/9/2014; tijdens de openingsuren bij de 
receptie van het Klooster.

De onderdelen waarop de jury de foto beoordeeld, zijn: compositie, helderheid 
en originaliteit. Er zijn 2 categorieën: t/m 12 jaar en 12 t/m 18 jaar. De prijswin-
naars worden bekend gemaakt op het jubileumfeest van de IVN op 8 november 
in het Klooster. De foto’s zullen die dag tentoon gesteld worden en zo mogelijk 
ook in de bibliotheek.

Goede doelen-veiling en Mark Elbers

Ringsteken vanaf paardenwagens 
en tractors in Gerwen
 
Het weekeinde van 22 en 23 maart staat Gerwen in het teken van het Half-
vastenspektakel met ringsteken vanaf door paarden getrokken wagens en 
vanaf tractors. Op zaterdag start de Goede doelen-veiling en treedt de Nue-
nense zanger Mark Elbers op.
 
Bij het ringsteken staan de deelnemers op marathonwagens, die getrokken worden 
door Nederlandse trekpaarden van onder meer Stal De Linde van de gebroeders 
Smits uit Gerwen. Het evenement speelt zich af op de Gerwenseweg ter hoogte van 
café De Stam en begint zondagmiddag om twaalf uur. Nieuw in het programma: 
ringsteken door de prinsenteams gebeurt vanaf  Bulldog tractors. Publiek heeft gratis 
toegang en teams van kinderen/jongeren en volwassenen kunnen nog inschrijven.
Jongeren op ponywagens  Om 12.00 uur komen kinderen vanaf groep 5 in actie. Zij 
gaan ringsteken vanaf ponywagens.  Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar kun-
nen meedoen. Teams bestaan uit minstens drie jongeren en één volwassen begelei-
der. Er is plaats voor 12 teams.  
Aanmelden t/m 20 maart  Aansluitend komen de grote trekpaarden op het parcours 
en gaan teams van volwassenenteams ringsteken. De inschrijving voor deze teams 
(een coach en drie personen) is geopend en er kunnen 16 teams deelnemen. Belang-
stellenden kunnen zich t/m 20 maart  aanmelden bij carnavalsvereniging de Stem-
kes, in residentie De Stam in Gerwen (06 53965925) en via www.cvdestemkes.nl.
Goede doelen-veiling en Mark Elbers De organisatie verzorgt zaterdag 22 en zon-
dag 23 maart een veiling van goederen en diensten. De opbrengst is bestemd voor 
drie goede doelen: Kindervakantieweek, Zorgboerderij De Krakenburg en Jong Ne-
derland (meer informatie hierover volgende week in dit blad). Het Halfvastenspek-
takel wordt zaterdagavond 22 maart vanaf 20.30 uur muzikaal ingezet met een live-
optreden DJ Angelo en de Nuenense zanger Mark Elbers.

Eenzijdig ongeluk op Gerwenseweg
Afgelopen zaterdag omstreeks 17.30 uur is een personenauto over de kop 
geslagen. De personenauto kwam uit de richting van Gerwen en raakte één 
van de betonranden die langs de weg liggen. Hierdoor raakte de auto onbe-
stuurbaar en sloeg over de kop. De politie heeft de weg snel vrij kunnen ma-
ken voor het overige verkeer. Er zijn geen slachtoffers bekend.
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SP-Hulpdienst Nuenen
De SP-Hulpdienst biedt gratis hulp aan mensen die buiten hun schuld om 
in de problemen zijn gekomen. Het zijn problemen die vaak veroorzaakt 
worden door grootschalige organisaties zoals woningbouwcorporaties, 
belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers en zor-
ginstellingen. Op papier hebben deze organisaties allemaal fijne klachten-
regelingen.

Extra 
Sport Programma
EMK
Zaterdag 15 maart 2014
UNA - EMK/Classics   ................... 17.00
Zondag 16 maart 2014
EMK 1 - DVS 1   .............................. 14.30
EMK 3 - RKSV Heeze 5   ................ 11.30
Braakhuizen 4 - EMK4   ................. 12.00
EMK 5 - WODAN 7   ..................... 11.30
EMK 6 - WODAN 13   ................... 11.30
RKGSV 5 - EMK 7   ......................... 11.30

RKGSV GERwEn
Zaterdag 15 maart 
RKGSV 1 - Nederwetten 1  ........... 16.00 
Zondag 16 maart
Geldrop 5 - RKGSV 2  .................... 10.30
DEES 4 - RKGSV 4  ......................... 12.00
RKGSV 5 - EMK 7  .......................... 11.30
RKGSV Dames - Unitas’59 Dames 1  11.00

Carel la Grouw, SP kandidaat nr. 3 
(lijst), actief voor SP hulpdienst 

In de praktijk blijkt het vervolgens 
toch lastig om het probleem voldoen-
de over het voetlicht te krijgen. Je 
wordt van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Je raakt verstrikt in een einde-
loos dossier waarbij je uiteindelijk van 
ellende de moed opgeeft en opdraait 
voor hoge kosten.

De SP is van mening dat schaalvergro-
ting in veel gevallen heeft geleid tot 
ongelijke verhoudingen, slechte be-
reikbaarheid en vaak mindere dienst-
verlening. 
In dit soort gevallen kunt u de SP-
hulpdienst inschakelen. 
In eerste instantie bieden wij u een 
luisterend oor voor uw probleem.
Vervolgens kunnen wij u adviseren 

over de te bewandelen weg om bij-
voorbeeld de klacht onder de aan-
dacht te brengen van de betreffende 
organisatie of een klachteninstituut. 
Dat kan via een gerichte brief of door 
telefonisch contact.
Het is ook mogelijk dat wij u verwijzen 
naar de juiste instantie. Eventueel 
kunnen wij bemiddelen. Uw meldin-
gen zijn voor de SP ook van groot be-
lang om te weten wat er leeft onder de 
mensen. Wij kunnen via de Nuenense 
politiek zaken aan de orde stellen.

SP Nuenen staat in rechtstreeks con-
tact met de SP-afdeling in de Tweede 
Kamer. Indien van één en dezelfde or-
ganisatie vaker klachten voorkomen 

Uitzendingen LON-TV 
Vrijdag 14 maart, 20.00 uur: live-uitzending politiek debat vanuit Het 
Klooster, georganiseerd door LON-TV. Aan de hand van stellingen 
die inwoners van Nuenen bezighouden, discussiëren de lijsttrekkers 
van de Nuenense politieke partijen met elkaar. De zaal is open vanaf 
19.00 uur. Toegang vrij. Deze uitzending wordt herhaald van zaterdag 
15 maart t/m dinsdag 18 maart om 20.00 uur. 

Verkiezingsavond live op LON-TV
Op 19 maart, de dag van de Gemeenteraadverkiezing, verzorgt LON-TV 
in samenwerking met Gemeente Nuenen een rechtstreekse tv-uitzending 
vanuit Het Klooster. De uitslagen van de verschillende stembureaus in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden deze avond bekend gemaakt. 
Verder natuurlijk reacties van politici en andere betrokkenen op de ver-
kiezingsuitslag. Aanvang van de uitzending is 21.00 uur, direct na sluiting 
van de stembussen. In principe duurt de uitzending totdat alle uitslagen 
bekend zijn. Tijdens de uitzending is publiek van harte welkom in Het 
Klooster. 

Verder in de uitzending:
•	 Islamitische	begraafplaats	 in	Nuenen;	wat	waren	de	aanvankelijke	ver-

wachtingen en wat gaat er veranderen?
•	 Hoogtepunten	van	de	carnavalsoptocht.	
•	 Het	seniorencarnaval	in	Het	Klooster,
•	 Dag	C1000,	Hallo	Jumbo;	verbouwing	van	een	supermarkt.
•	 Modelspoorbanen	bouwen,	een	niet	alledaagse	hobby.	Bij	Werner	Ulrich	

op zolder wordt wekelijks hard gewerkt, met verbluffend resultaat.
Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur. 

Lezing over het Wilhelminakanaal
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organiseert een lezing over 
het Wilhelminakanaal, gegeven door Jos Bekx. Als geboren Lieshoutenaar 
woont Bekx al 60 jaar vrijwel naast het kanaal. Na zijn pensionering besteed-
de hij zijn vrijgekomen tijd aan onderzoek naar de geschiedenis van het 
Wilhelminakanaal, gegraven in de periode 1910-1923, dat uitmondde in 
een boek dat in juni 2013 uitgebracht is.

Aan bod komen onder andere de aan-
nemers, de machines en de werkwijze 
van diverse aannemers en de proble-
men die zij ondervonden. Verder ko-
men de poldermannen, de gravers van 
het kanaal en hun onderkomen over-
zichtelijk in beeld. De hoofdmoot zal 
het graven van kanaalpand V beslaan. 

Hiertoe behoorden Laarbeek, Nue-
nen, Son en Breugel, Best en Oirschot.

Lezing Jos Bekx over het Wilhelmina-
kanaal op donderdag 20 maart in bi-
bliotheek Dommeldal, Vincent van 
Goghplein 97 in Nuenen. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

BabyDay bij Kids Society Erica
De lente is weer begonnen! Tijd voor andere kleding en speelgoed.  
Op zondag 13 april organiseert Kids Society Erica tussen 10.00 en 12.00 uur 
een BabyDay. 
 
Wij denken hierbij aan speelgoed waar 
niet meer mee gespeeld wordt, kleding 
(t/m maat 98) die nog een tweede ron-
de meekan of een Maxi Cosi waar uw 
kind uitgegroeid is. 
Heeft u thuis artikelen liggen die bin-
nen dit plaatje passen? Dan bent u van 
harte welkom om deze te verkopen op 
onze	BabyDay	aan	de	Jacob	Catsstraat	
in Nuenen. 
Wij zorgen dat er een gratis kraam voor 
u klaar staat, die u naar eigen wens 
kunt inrichten. De beurs is voor bezoe-
kers gratis toegankelijk. 
Op de dag zelf zullen er meerdere acti-
viteiten plaatsvinden en aanbieders 
aanwezig zijn, waaronder Laco knuffel-
zwemmen en kinderfotografe Nicole 

Warringa. www.nicolewfotografie.com

Wilt u graag aanwezig zijn bij de beurs, 
maar heeft u geen opvang voor uw kind? 
Voor opvang wordt gezorgd door een 
van onze pedagogisch medewerkers.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Ans den Otter. Zij is te bereiken 
van maandag tot en met donderdag op 
06 10 32 51 91.
Aanmelden kan t/m 30 maart via a.de-
notter@kidssociety.nl.	

kan dit aanleiding zijn om de 2e kamer 
fractie te informeren.

In ernstige gevallen of indien nodig of 
gewenst kan e.e.a. volledig anoniem 
worden gemeld.
Samengevat kunt u uw specifieke 
klacht of probleem aan ons voorleggen 
zodat we samen aan de oplossing kun-
nen werken.
Email: SP-Hulpdienst@onsnet.nu Mo-
biel: 06- 36 50 20 66 (Nieuw nummer!!)

Opmerkingen over deze vergelijkingen   
  
#  Een vak met • betekent dat er niets of te weinig over dit onderwerp 
in het partijprogramma is gevonden. 

#   In dit vergelijkend overzicht staat een aantal ideeën van de 10 partijen 
naast elkaar. Deze onderwerpen zijn gekozen omdat zij nu erg in de 
belangstelling staan van vele Nuenenaren.

#   Diegene die door dit vergelijk in een partij geïnteresseerd is geraakt, 
kan naar de website van betreffende partij gaan voor meer detailinformatie. 
Ook is het mogelijk om alle verkiezingsprogramma’s op de website van de 
gemeente in te zien. De website van de gemeente is: www.nuenen.nl 

#   GA IN IEDER GEVAL 19 maart 2014 STEMMEN!!! 
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DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S VAN NUENENSE POLITIEKE PARTIJEN; (een vergelijking op enkele hoofdpunten)
  
         
 Lijstnummer Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijst 5 Lijst 6 Lijst 7 Lijst 8 Lijst 9  Lijst 10 
 
 NAAm pArtIj  W70 Nuenen Gerwen   Combinatie Nuenen c.a.  partij van de arbeid (p.v.d.A.)  CDA  VVD  Democraten 66 (D66)  Nuenens Belang  Lijst pijs  Sp (Socialistische partij)  Groen Links 
    Nederwetten en Eeneind
  
  Lijstverbinding met:  CDA  VVD  Geen lijstverbinding  W70 Nuenen Gerwen   Combinatie Nuenen c.a.  GrOEN LINKS  Geen lijstverbinding  Geen lijstverbinding  Geen lijstverbinding  Democraten 66 (D66) 
          Nederwetten en Eeneind
      
   Verkiezingsleuze  •  Samen sterk  pvdA …. Sociaal en lokaal  CDA-Nuenen is er voor u!  Niet doorschuiven, maar aanpakken   En nu vooruit  •  Gewoon....... en doen  Samen voor de toekomst  •   
      
   E-mail contact  secretariaat@w70.nl   info@combinatie-nuenen.nl  secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu  cdanuenen@onsnet.nu  ttsol@onsbrabantnet.nl    j.hoeve@onsnet.nu   jacleemans@nuenensbelang.nl   j.pijs01@onsnet.nu   nuenen@sp.nl   nuenen@groenlinks.nl    
    
   Web site  www.w70.nl   www.combinatie-nuenen.nl   www.nuenen.pvda.nl   www.nuenen.cda.nl   www.vvd-nuenen.nl   www.D66Nuenen.nl   www.nuenensbelang.nl   in ontwikkeling  www.nuenen.sp.nl   www.groenlinksnuenen.nl  
 
   Lijsttrekker  toos van de Ven,   monique Donkers-van Galen,   Frank Huijink,   tom van den Boomen,  Chris Eeuwhorst,  Henk pero,   jac Leemans,  Hans pijs,  Hein Kranen,  Boudewijn Wilmar,
    ervaren raadslid  ondernemer; 11 jaar raadslid  sociaal raadsman,   bedrijf skundige, ondernemer;  manager inkoop;  directeur staalbedrijf,   jurist; jarenlang raadslid  gepensioneerd  projectleider gemeente   zakelijke dienstverlener,
         manager non-profit sector  lid gemeenteraad  bijna 8 jaar raadslid  jarenlang raadslid,     beroepsmilitair; raadslid  Eindhoven,  bestuurlijke ervaring
              3 jaar wethouder      lid ondernemingsraad  in onderwijs 

  Kandidaat 2  peter van Leeuwen,   ruud van Heijst,  jacco den Hartog,   Erik Groothoff,   Gaby Scholder - penders,  Nico pijnacker Hordijk,  joost Vereijken,  toon Vereyken,  Bas Smouter,  Koen Brantjes,
    strategisch business   docent speciaal onderwijs,  beleidsmedewerker; kennis  officier Koninklijke  zelfstandig ondernemer;  directeur, ondernemer;   ondernemer  bankmedewerker;  docent VmBO;  gepensioneerd huisarts
    developer; volger commissies   ondernemer, lid  van wet maatschappelijke  Luchtmacht, nu ondernemer;  Buitengewoon Ambtenaar  raadslid    2 jaar burgerraadslid  ervaring als zorgcoördinator 
    algemene zaken en financiën  Dorpsraad Gerwen  ondersteuning (WmO)  burgercommissielid  Burgelijke Stand (BABS)     

  Kandidaat 3  ralf m m Stultiëns,   toine raaijmakers,  Henk pasma,  Cees meijvis,  Hans Spijkerman,  Wiillemijn van Werkum,  jeff pereira,   peter regli,  Carel La Grouw,  joep pernot,
    freelance journalist;   Gerwens ondernemer;  financiële controller;  projectleider, lid manage-  jurist en  sociaal, juridisch  sales manager;  zelfstandig ondernemer  huisman; ervaring bij  zelfstandig ondernemer;
    raadslid sedert 2006  raadslid sedert 2010  4 jaar raadslid elders  mentteam andere gemeente;  dienstverlenend ondernemer;  dienstverlener;  aanspreekpunt dorpsraad  in bouwmanagement;  voedselbank en Werkcafé  actief bestuurder in
          burgercommissielid    raadslid sedert 2010  Nederwetten      vereniging
  
   Kandidaat wethouder  martien jansen  geen opgave  Annechien Wijnands  geen opgave  geen opgave  pas bij deelname coalitie  geen opgave  wel een kandidaat,   geen opgave;   geen opgave    
              bekend    geen naam  “nu niet aan de orde”
            
   Integriteit  integriteitprogramma   tegengaan cliëntelisme  bestuur, raad en ambtenaren  betrouwbaar en transparant  gelijkwaardigheid tussen  geloofwaardigheid in  open en integere  transparantie is een  integriteit eisen v. bestuurders,  integer bestuur
    opstellen    dienen integer te handelen     mensen  politiek terugbrengen  bestuurscultuur  van zelfsprekendheid  raadsleden en ambtenaren   
 
   Kwaliteit college  •  dient daadkrachtig en   •  sober en doelmatig  krachtige gemeentelijke  •  •  hooggekwalificeerde  •  krachtig en van hoge
      effectief te zijn      overheid        mensen inzetten     kwaliteit 
 
  Dorpsraden  blijven bestaan  blijven bestaan  versterken wijk- en dorpsraden burger actief laten meedenken   •   •  leefbare kerkdorpen en wijken   •   •  •    
           
   Zelfstandigheid  volmondig ja  ja, in samenwerkingsverband  nee, vóór herindeling   discussie over herindeling  ja, staat voorop, annexatie tot  ja, staat voorop, annexatie  •  vóór herindeling  herindeling, alleen als  herindeling niet uitsluiten
          open voeren  2016 niet aan de orde  voorlopig niet aan de orde      deze van onderaf komt   
 
   Identiteit  eigenheid dorpskernen behouden  behoud eigenheid dorpen   behoud eigen Nuenense identiteit   •  eigen identitiet altijd waarborgen  eigen identitei t altijd waarborgen   •   •   •   • 
 
   HOV2  vóór HOV2  voldoen aan HOV-kwaliteit  vóór HOV2  uitvoeren  voortvarend uitvoeren  voortvarend uitvoeren   •   •  voortvarend uitvoeren   • 
 
   Soeterbeek  •  moet open blijven   •  moet open blijven   •   •   •   •   •  moet open blijven 
 
   ruit  onder voorwaarden vóór  afwijzen  onder voorwaarden vóór  vóór   •  tegen aanleg  tegen aanleg   •  tegen aanleg  afzien van aanleg 
 
   Helmondweg  maximaal 80 km/h  •  maximaal 80 km/h  maximaal 80 km/h  snelheidsverlaging hoge prioriteit   •   •   •  maximaal 100 km/h  maximaal 100 km/h 
 
  Oplossen financieel  op peil brengen door actieve  door grondverkoop  inkomsten genereren uit  terughoudend beleid en  voortvarend bouwgronden  extra inkomsten generen  verkoop gemeentelijke  •  door strenge  stoppen met externe
  probleem  grondpolitiek    zonnepanelen  nieuwe prioritering  inzetten  uit recreatie en toerisme  eigendommen;     begrotingsdiscipline  adviseurs
                regionale samenwerking     en budgetbewaking   
 
   OZB  indien mogelijk verlagen  indien mogelijk verlagen  •  indien mogelijk verlagen  lagere belastingen (o.a. OZB)   indien mogelijk verlagen  versneld terugbrengen van de  •  •  OZB is onaanvaardbaar hoog
            en kostendekkende leges     OZB naar oorspronkelijk niveau      
 
  Kleine kernen  woningen voor starters  Gerwen naar 3000 en   •  Gerwen naar 3000 en  bouwen voor leefbaarheid  •  •  •  •  Nederwetten 1200 inwoners
      Nederwetten 1200 inwoners    Nederwetten 1200 inwoners                 
 
   Uitbreidingen  nieuwbouw niet  voorrang Luistruik,  veel bouwen voor diverse  naar behoeften  voortvarend regionale  ruimte voor kleine  •  bouwmarkt niet  met kleinschalige aanpak  twijfel of dit nodig is
    concurrerend voor   Kloostertuin en  groepen    afspraken uitvoeren  uitbreidingen    beperken tot  en minstens 40% sociale
    bestaand woningaanbod  CpO-Gerwen e.a.             Nuenense ondernemers  woningen   
 
  Doelgroepen  specifiek bouwen voor   woon-zorgcomplexen  plek voor Sinti in  bijzondere aandacht  kerntaken woningbouw-  behoefte aan woningen  mantelzorgwoningen  ouderenhuisvesting en  starters, jonge gezinnen,  woningen voor starters
    zorgbehoevenden  ouderen  Nuenen West  jongeren  corporaties dienen   voor ouderen en jongeren  voor ouderen   starterswoningen   ouderen en gehandicapten; 
            uitgevoerd te worden        Sinti goed huisvesten   
 
   Algemeen  aansluiten bij  accent op combinatie  nodige hulp beschikbaar  regionale samenwerking  zelfredzaamheid en  zelfredzaamheid bevorderen  inschakelen verpleegkundigen  de ontwikkelingen op  thuiszorg kleinschalig  gebruik maken van
    ombudscommissie voor  vrijwilligers en  stellen  en actief burgerschap  vrije ontplooiïng bevorderen    en consulenten  zorggebied op de voet  uitvoeren; geen marktwerking  succesvolle voorbeelden
    laagdrempelig oordeel  professionals             volgen  in de zorg    
 
  jeugdzorg  oprichten van een jongeren-  •  één zorgloket met  •  ouders zijn eerstse  beleidsdeskundige jeugdzorg  inschakelen verpleegkundigen  integraal jeugdbeleid voeren  recht op jeugdzorg garantie  •
  adviesraad voor college en raad    gemeentelijke regie    verantwoordelijken  aanstellen  en consulenten
               
  Wet maatschappelijke   aanstellen van  efficiënt gebruik van  stimuleren en faciliteren  individueel maatwerk  één gezin, één plan,   aanstellen zorgcoördinator  inschakelen  de ontwikkelingen op  WmO snel, ruimhartig,  ontwikkelen in
  Ondersteuning (WmO)  maatwerkconsulent voor  middelen  van initiatieven via  leveren  één hulpverlener    verpleegkundigen  zorggebied op de  overzichtelijk en efficiënt  samenwerking met de regio
    alle hulpvragen    goed WmO-loket        en consulenten  voet volgen  uitvoeren   
 
  Huisvesting  mijlpaal renoveren;  efficiënt omgaan met  oplossing huisvesting  bij leegstaande lokalen geen  pleincollege huisvesten in  opstellen scholenspreidingsplan  nieuwbouw pleincollege  •  snel duidelijkheid over  behoud scholen in
    leegstaande lokalen   schoollokalen   mijlpaal; nieuwbouw  nieuwbouw;  relatie tot bouwprojecten,  pleincollege krijgt plaats in  aan Luistruik    nieuwbouw mijlpaal en  Gerwen en Nederwetten
    anders bestemmen     pleincollege   nieuwbouw pleincollege  snelheid geboden   Luistruik       pleincollege   
 
    Het Klooster moet meer dan   •  •  Bijstandgerechtigden  Horeca rondom park  Steun voor burgerinitiatieven  maken van anti-inbraakplan  Saamhorigheid en  Actief beleid om meer  Veelvuldig gebruik maken
    nu dé ontmoetingsruimte zijn       dienen passende  versterken  voor sociale veiligheid    initiatieven burgers  te fietsen te stimuleren  van kennis van inwoners
    voor de Nuenenaar      tegenprestatie te leveren        koesteren        
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Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Rouwen is geen ziekte
Tegenwoordig wordt rouwen om een verlies gelukkig steeds serieuzer 
genomen. Het is een goede ontwikkeling dat de emoties rondom een verlies 
steeds meer bespreekbaar worden. Dit draagt er immers toe bij dat het 
rouwen meer begrijpelijk en hanteerbaar wordt. “Het leven gaat door.” ”Het 
is nu al zo lang geleden”, zijn uitspraken die gelukkig iets minder gedaan 
worden dankzij dit groeiende begrip. Steeds meer mensen zijn zich er 
tegenwoordig van bewust dat rouwen bij het leven hoort.

Nazorg
Na alle drukte rondom het overlijden  
en afscheid wordt het vaak stil. Dit is 
echter juist de periode dat het zo be-
langrijk is om uitspraken als “we zijn 
er voor je” op te volgen. Een kaartje 
of bezoekje doet wonderen, zodat 
de nabestaanden hun verhaal kwijt 
kunnen en herinneringen kunnen 
ophalen. Wij helpen u ook graag in 
deze periode na het afscheid. Onze 
uitvaartverzorger neemt daarom na 
de uitvaart contact op om te infor-
meren hoe het met u gaat. We ho-
ren graag of we dan nog iets kun-
nen doen. Dat kunnen praktische  
dingen zijn maar we helpen u ook 
graag met andere zaken. Uiteraard 
is deze nazorg kosteloos, voor ons 
hoort dit bij het verzorgen van een 
passende uitvaart, met persoonlijke 
aandacht voor de nabestaanden.

Voorlichting
Wij vinden het zeer belangrijk dat 
mensen begrijpen wat rouwverwerking  
inhoudt. Daarom organiseren we regel- 
matig informatiebijeenkomsten en 
lezingen, voor iedereen die hierin 
geïnteresseerd is. We willen hiermee 
bereiken dat de bezoekers nadenken 
over rouw en afscheid nemen. We 
hopen veel geïnteresseerden te berei-
ken, zodat steeds meer mensen we-
ten hoe ze het beste kunnen reageren 
en handelen, als er een overlijden in 
hun omgeving plaatsvindt. Ook orga-
niseren we bijeenkomsten specifiek  
voor nabestaanden, zoals de voor-
dracht door rouwtherapeute Marieke 
de Bruijn over verlieswerking op dins-
dag 18 maart a.s.

De herinnering levend houden
Bij rouwverwerking is het zeer be-
langrijk om de herinnering levend te 
houden. Daarom organiseert Van der 
Stappen Uitvaartverzorging jaarlijks 
het herinneringsconcert voor nabe-
staanden die in het voorgaande jaar 
een dierbare hebben verloren waar-
van wij de uitvaart mochten verzorgen.  
Wij proberen als uitvaartorganisatie u 
zo goed mogelijk bij te staan na het 
overlijden en bij het afscheid van uw 
dierbare. Maar ook de tijd daarna 
kunt u dus een beroep op ons doen. 
Rouwen is helaas geen ziekte waar-
van u beter wordt, maar u kunt zich 
wel wat beter voelen door de gedach-
te dat u niet alleen bent. Wij zijn er 
zeker ook dan voor u.

Op dinsdag 18 maart houdt 
Marieke de Bruijn op onze 
uitnodiging een voordracht 
over verliesverwerking in 

het Parktheater. 
Als u deze bijeenkomst wilt 
bijwonen kunt u voor gratis 
toegangskaarten bellen met 

040 284 1550. 

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

VEEL 
SUCCES.

Harrie 
en Henny 
Terwisse Lijst 6

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

WOZ:        
aanslag op de portemonnee
De jaarlijkse WOZ-aanslag is bij de meesten van ons weer aan huis be-
zorgd. En: het wordt steeds meer een aanslag op de portemonnee. Want de 
waarde van uw woning mag vaak flink gedaald zijn, in de belastingaanslag 
is daarvan niet veel te merken. Dat kan te maken hebben met de door de 
gemeente vastgestelde WOZ-waarde (wet Waardering Onroerende Za-
ken). Die is nogal eens te hoog. Daarbij verhogen veel gemeenten de tarie-
ven om de eigen moeilijke financiële situatie het hoofd te bieden; Nuenen 
is hierin zeker geen uitzondering. 
Het kan lonend zijn bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag (binnen 6 we-
ken!), eventueel na beoordeling door een deskundige. Want verlaging van 
de WOZ-waarde leidt niet alleen tot een lagere gemeentelijke belasting-
aanslag, maar in het spoor hiervan zakt bijvoorbeeld ook het eigenwoning-
forfait (en dus de aanslag inkomstenbelasting) en de waterschapsbelasting.
De WOZ-waarde is van belang voor het heffen van onroerende zaakbelas-
ting (OZB). Woningeigenaren betalen deze belasting jaarlijks aan de ge-
meente. Die dekt er uitgaven voor bijvoorbeeld wegen, plantsoenen, ver-
lichting en brandweer mee. U betaalt naar rato van de waarde van uw 
woning. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief. Is dat tarief 
bijvoorbeeld 0,16%, dan betaalt de bezitter van een woning met een WOZ-
waarde van € 200.000 dus € 320. Woon je gelukkigerwijze in een gemeente 
waar het tarief slechts 0,8% is (ze zijn er!), dan betaal je maar de helft van 
dat bedrag. En of de verlichting en wegen in die duurdere gemeenten nu 
zoveel beter zijn?
Hoe dan ook, het is de moeite waard de beschikking van uw gemeente goed 
te bekijken en eventueel te laten toetsen, bijvoorbeeld door een NVM-ma-
kelaar. Op onze site en die van andere makelaars staan rekentools die al een 
indicatie geven. En zonodig kan de makelaar de waarde van uw woning be-
palen en helpen bij het indienen van een bezwaarschrift; hiervoor zijn 
voorbeeldbrieven beschikbaar op onze website. Het aantal bezwaarschrif-
ten is de laatste jaren gegroeid: vorig jaar is bezwaar gemaakt tegen 3,7% 

van de WOZ-waardevaststellingen (op een totaal van 7,5 
miljoen woningen). Van de ingediende bezwaren 

wordt bijna de helft gehonoreerd. In dit laatste ge-
val vergoedt de overheid de kosten die u eventueel 
heeft gemaakt in de bezwarenprocedure.
Er kunnen heel wat redenen zijn om bezwaar aan 
te tekenen. Feitelijke onjuistheden in de beschik-
king bijvoorbeeld (oppervlakte perceel of inhoud 
van de woning) of een duidelijke afwijking van uw 

woning ten opzichte van vergelijkingsobjecten die de 
gemeente gebruikte bij de waardebepaling. Maar ook 

kan onvoldoende rekening zijn gehouden met om-
gevingsfactoren die een negatieve invloed heb-
ben op de waarde van uw huis. Een kritische 
blik op de WOZ kan nooit kwaad.

W70 blikt terug
Bestuurlijke zelfstandigheid Nuenen 
c.a.
Medio 2013 dropte het toen net aange-
treden college (met wethouders van De 
Combinatie, Nuenens Belang, PvdA en 
VVD) de inmiddels beruchte 'fusie-
bom': de gemeente Nuenen c.a. diende 
óf te fuseren met buurgemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel óf 
een wijk te worden van... Eindhoven.

Nog niet zo heel lang geleden heeft de 
bijna voltallige gemeenteraad van Nue-
nen c.a. er bewust voor gekozen een 
traject van verregaande samenwerking 
met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel 
te starten. Enerzijds om kosten te be-
sparen, anderzijds om, als samenwer-
kingspartners met een 'achterland' van 
circa 80.000 inwoners, professioneler 
en slagvaardiger voor de dag te komen, 
zodat de bestuurlijke zelfstandigheid 
van genoemde drie gemeenten niet in 
het gedrang zou komen. Voor 2016 
werd een evaluatiemoment ingepland. 
W70 houdt zich graag aan de gemaakte 
afspraken!

Mogelijke fraude bij grondtaxaties
Net als alle inwoners van Nuenen c.a., 
werd de fractie van W70 enkele maan-
den geleden opgeschrikt door het ver-
schrikkelijke nieuws, dat er in de afge-
lopen jaren binnen de muren van het 
gemeentehuis mogelijkerwijs voor bij-
na vijf miljoen euro gefraudeerd zou 
zijn bij diverse grondaankopen. Wij 
hebben het college van burgemeester 
en wethouders tot tweemaal toe ver-
geefs gesmeekt om nog vóór 19 maart 
openheid van zaken te geven. Niet al-
leen politiek Nuenen c.a. maar bovenal 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en het Eeneind hebben 
recht op duidelijkheid!

Basisschool De Mijlpaal
Politiek Nuenen c.a. moet zich kapot 
schamen hoe er in de afgelopen jaren 
met de belangen van de leerlingen en 
hun ouders/verzorgers, leerkrachten en 
directie is omgesprongen. In april 2013 
blies Nuenens Belang de toenmalige 
coalitie, waar W70 deel van uitmaakte, 
op. Waarom? Het schoot volgens deze 
partij niet op met de nieuwbouw of re-

novatie van De Mijlpaal. Er werd snel 
een nieuw college, met twee wethou-
ders van buiten Nuenen c.a., gevormd 
en er werd zelfs een heuse projectwet-
houder voor Onderwijs benoemd. 
Taak: het oplossen van dossier De Mijl-
paal. Feit is, dat deze projectwethouder 
niets heeft weten te bereiken voor De 
Mijlpaal en inmiddels ook geen deel 
meer uit van het college. De opvolger 
van de projectwethouder, PvdA-wet-
houder Wijnands, heeft de Raad recent 
laten weten, dat het dossier De Mijlpaal 
over de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt getild. Belachelijk!

W70 heeft alles geprobeerd om een op-
lossing voor De Mijlpaal te bewerkstel-
ligen. Een initiatief-raadsvoorstel van 
ons (toekennen onderhoudsbudget) 
werd op 7 november 2013 alleen door 
de fractie van... W70 gesteund. Dus... 
zelfs de (gedoog)partijen van het nieu-
we college – De Combinatie, Nuenens 
Belang, PvdA, VVD en Pijs/Van Brug-
gen – stemden tegen! Ook een tweede 
poging van W70 (een motie, ingediend 
op 13 februari 2014) werd slechts 
mondjesmaat – enkel door W70, D66 
en Fractie Van Bree – gesteund. Demo-
cratie mag dan democratie zijn, W70 
blijft ook na 19 maart aanstaande strij-
den voor een reële oplossing voor De 
Mijlpaal!

Gemeentelijk groenonderhoud
Recentelijk is er door de gemeente op-
nieuw veel te rigoureus gesnoeid in di-
verse wijken en buurten. Bewoners van 
onder andere de Refelingse Erven, Mol-
vense Erven, Heikampen, de Vallestap 
en directe omgeving en het Eeneind 
hebben zich massaal (o.a. ook bij onze 
fractie) beklaagd over de situatie, die 
eerder ook al in 2010 en 2011 open-
baarde. Voor onze fractie reden om het 
college van burgemeester en wethou-
ders op te roepen het nog ingeplande 
groenonderhoud per direct te staken. 
Gelukkig hebben B&W gehoor gegeven 
aan onze oproep.

Maximumsnelheid A270 (Helmond-
weg)
W70 was, is en blijft voorstander van 
een maximumsnelheid van 80 kilome-

ter per uur op de Helmondweg: de hui-
dige maximumsnelheid van 130 kilo-
meter per uur is gewoon te gek voor 
woorden. In de afgelopen vier jaar heb-
ben wij bijna continu gepleit voor het 
terugbrengen van de huidige snelheid. 
Met name de inwoners van Nuenen-
Zuid klaagden en klagen ons inziens te-
recht over de huidige overlast. Wij blij-
ven strijden voor een verlaging van de 
maximumsnelheid op de Helmondweg!

Afsluiting Soeterbeek (Nederwetten)
Op 25 april 2013 diende de fractie van 
W70 een motie in met als insteek het 
onderzoeken van alternatieven van de 
afsluiting van Soeterbeek in Nederwet-
ten. Omdat De Combinatie, Nuenens 
Belang, PvdA, VVD en Pijs/Van Brug-
gen genoemde motie niet steunden, 
was er helaas onvoldoende steun voor 
ons voorstel!

Peuterspeelzaal Gerwen
Een motie van W70 – om vier jaar lang 
niet uitgekeerde gelden alsnog met te-
rugwerkende kracht toe te kennen aan 
het bestuur van de peuterspeelzaal in 
Gerwen – werd op 7 november 2013 
helaas door geen enkele partij gesteund! 
Gelukkig is de verantwoordelijke wet-
houder inmiddels toch bij zinnen geko-
men, want ons oorspronkelijke voorstel 
is inmiddels toch uitgevoerd!

Zondagmorgenconcert  
Het Klooster
Art in Listening
De School voor Praktische Filoso-
fie en Spiritualiteit te Eindhoven 
organiseert in samenwerking met 
theater Het Klooster zondagmor-
gen koffieconcerten in de reeks 
Art in Listening. Zondag 16 maart 
met de Young musicians academy. 
Ontvangst vanaf 10.30 uur, aan-
vang concert 11.00 uur met wer-
ken van Sieur de Machy, Hume, 
Gaubert, von Koch, Gallois Mont-
brun, Scriabin, Fauré, Brahms en 
Mozart tot 12.30 uur. 
Zie ook www.artinlistening.nl
www.hetklooster.org.

D66 Nuenen maakt zich zorgen over de zorg.

Andere taken voor     
de gemeente in de zorg
De gemeente Nuenen krijgt de komende jaren nieuwe taken in het sociale 
domein en binnen de zorg. Dat betekent dat de zorg anders georganiseerd 
zal gaan worden.

Nuenen

Belangrijkste uitdaging wordt hoe we 
de zorg op peil houden, maar wel be-
taalbaar.
D66 Nuenen denkt dat zonder een uit-
gekiend beleid de financiële proble-
men van Nuenen alleen nog maar gro-
ter worden . Een efficiënt beleid met 
burgerparticipatie moet ervoor zor-
gen dat burgers meer zelf kunnen 
doen, zorg alleen gegeven wordt waar 
het nodig is en er goede afspraken zijn 
tussen zorgpartijen.

Gemeente neemt voortouw
De gemeente moet daar de regie in 
gaan voeren.
Uitgangspunt blijft hierbij dat zorg ver-
leend wordt waar andere hulp ontbreekt. 
Nuenen is een gemeente met een toe-
nemend aantal ouderen en de nieuwe 
regelgeving zorgt nu al voor onduide-
lijkheid en onzekerheid. Tijdige en goe-
de voorlichting dichtbij huis vindt D66 
Nuenen van groot belang. We moeten 
voorkomen dat we alleen op internet 
informatie kunnen vinden. Ouderen en 
anderen die zorg willen hebben moe-
ten ook een vinger in de pap hebben bij 
het beslissen over hun eigen zorg. 

Samenwerking
De organisatie van deze nieuwe zorgta-
ken vereist specifieke deskundigheid. 
Daarom is het volgens D66 noodzake-
lijk dat de gemeente Nuenen c.a. sa-
menwerkt met de andere Dommelval-
lei gemeenten (Son & Breugel en 
Geldrop/Mierlo). Ook de gemeente 
Waalre is hierbij betrokken.

Zorgcoördinator
D66 pleit ervoor dat iedereen die zorg 
vraagt één vertrouwenspersoon heeft, 
de zorg -coördinator, die de regie voert 
over de zorg binnen dat huishouden.
Zo wordt voorkomen dat de zorgvra-
ger van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd en de verschillende zorgver-
leners van elkaar niet weten wat ze aan 
het doen zijn. 

Kortom één huishouden, één hulpver-
lener, één plan en minder bureaucratie. 

D66 Nuenen staat voor samenwerking, 
solide financiën en geloofwaardige po-
litiek. Stem daarom 19 maart D66!
Ons verkiezingsprogramma staat op 
www.D66Nuenen.nl

Kindervoorstelling 
‘Opgeruimd’ van 
Thijs Goverde   
in Het Klooster
 
Cabaretier en kinderboekenschrijver 
Thijs Goverde heeft jarenlang tussen 
de Grote Mensen geleefd, zo lang zelfs 
dat de Grote Mensen hem als één van 
hen gingen beschouwen! De unieke 
inzichten, die hij daarmee verworven 
heeft, wil hij in deze voorstelling delen 
met zijn jonge publiek.
Wist je bijvoorbeeld dat het Grote 
Mens het op-vier-na slimste dier ter 
wereld is (na kinderen, apen dolfijnen 
en varkens)? En dat je hem allerlei 
kunstjes kunt leren, zoals boterham-
men smeren, was vouwen en bood-
schappen doen? Maar... waarom moet 
jij van de Grote Mensen altijd je kamer 
opruimen, terwijl ze zelf altijd overal 
een puinhoop van maken?
 
‘Opgeruimd’ is op woensdag 19 maart 
in Het Klooster te zien voor kinderen 
vanaf 6 jaar en ouder. Aanvang 14.30 
uur. Kaarten à € 7,50 te bestellen via 
www.hetklooster.org of telefonisch re-
serveren van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur via 
040 -284 33 99.
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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.

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

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

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

Geluk is niet te koop.  
Maar bij,

Garra Rufa Nuenen

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

Is het geluksgevoel 
Wel heel dichtbij!

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Het is voorjaar!!!
Grote kans dat uw pollen ALLERGIE weer opspeelt
Al jaren goede resultaten met:       
BIO RESONANTIE en TINCTUUR
Met een korte kuur kunnen we de klachten verminderen 
Zoals niezen /loopneus/ tranen enz. enz.
 
Maak vrijblijvend een afspraak Tel: 0651334155 
Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Berg 26a Nuenen • Cortenbachstraat 130 Helmond
06-51334155 • r.valk41@gmail.com • www.alternatief-beter.nl

R.P.A. van der Valk

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

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

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

onderhoud en repa-
ratie’s Tuin & parkmachi-
ne’s. Haal en brengservice 
GRATIS in een straal van 
10km. tel.nr. 06-31095239

vERMuLSt fINANCIEEL 
ADvIES voor IB 2013 aan-
giftes. Ook voor hypotheek-
advies. NU: Rente 5 jr. vanaf 
3,0% en 10jr. vanaf 3,7%. 
06-12 95 11 98 of mail han@
lifetime.nu

JAN vAN ‘t hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

CuRSuS BEvRIJDEND 
tEKENEN! Ontdek het 
plezier van tekenen én schil-
deren! Voor beginners en 
gevorderden. 06-20305494. 
j.brantjesjetten@gmail.com

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJKE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

te huur: Volkstuintje in 
het centrum van Nuenen. 
Grootte ± 100m². Voor meer 
informatie kunt u bellen met 
tel. 06-53128536

te Koop: Hoekhuis met 
garage en carport, woon-
keuken en grote bijkeu-
ken. Van Maerlantstraat 2, 
5671 VM Nuenen.  Vr. pr. 
€ 242.500,- 06-51694178.

pLAAtSELIJK AfSLAN-
KEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alter-
natief voor liposuctie, bel 
voor proefbehandeling 
met LIPO II. INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

pERMANENt MAKE-
up! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INStItuut ZILvER-
SChooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

DE MEESt EffECtIE-
vE EENvouDIGE  op-
LoSSING vooR KALK 
of SChIMMELNA-
GELS!! Behandeling met 
de FOX III Laser. Zeer 
mooie resultaten.  Geen  
schadelijke medicijnen  
meer nodig! INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

LASt vAN ovERBE-
hARING?  Ontharen 
mbv. DIoDE LASER; 
beste methode voor ont-
haren,  ook   elektrisch 
ontharen. Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk.  Ook voor 
mannen!  INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

megavlooienmarKt 
16 maart.  220 kramen! Ten-
nishal Eindhoven Noord. 
Vijfkamplaan 12. 9.00-16.00 
uur. Bomvol! € 2 p.p.  06-
20299824.

hey jij daar! Helemaal 
uitgehost? Nu is het tijd voor: 
www.zpvnuenen.nl/masters

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

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.

Gemeenteraadsverkiezingen
Tijdens Het beluisteren van de diverse sprekers van de lokale en landelijke poli-
tieke partijen is het me opgevallen hoe slecht deze toch allemaal allochtone “Nue-
nenaren” hun spreektaal beheersen. Met name de heer Pernod van D66 kan nau-
welijks uit zijn woorden komen: Een zin van drie woorden liep volledig spaak.
Een positieve uitzondering maakt de heer Huyink van de Partij van de Arbeid.

Joke van Overbruggen, 
Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen

Spuitconfetti
Carnavalszondag 2014, alle deelnemers staan klaar om een geweldige optocht te 
gaan lopen. Ook wij zijn er weer klaar voor. Het weer is goed, we zijn ingezongen en 
ingedanst. Ergens in ons achterhoofd zijn we er echter niet gerust op. Ze zullen er 
ook dit jaar wel weer zijn: de vijanden van de optochtlopers, de nachtmerrie van de 
carnavalswagen. 
We zetten ons in beweging. Muziek klinkt uit tien verschillende boxen. Het is een 
gezellige boel! Na vijftig meter begint het. Pssss..... klinkt het. En ja hoor, vanaf de 
kant van de weg komt, in een mooie boog, iets kleverigs en rozes aangezeild: de Vij-
and! SPUITCONFETTI! De achtjarige die de troep richting ons spuit, heeft de 
grootste pret als de viezigheid doel treft. Kleding, de carnavalswagen en ook gezich-
ten worden niet gespaard. ‘Goed zo!’ klinkt het van achter het kind. Een vrouw die 
verdacht veel op de achtjarige lijkt, grijnst naar ons. Het is natuurlijk ook erg grap-
pig om iemand helemaal onder kleverige rommel te spuiten. Echt lachen! Jammer 
genoeg vinden heel veel mensen dit erg leuk. Het gevoel dat we een levende schiet-
schijf zijn, blijft de rest van de (verder zeer geslaagde) optocht aan ons “kleven”.
De spuitconfetti krijg je echter niet van de wagen en moeilijk uit kleding. Na maan-
den hard werken is na 200 meter alles zo ondergespoten dat de details verloren 
zijn. Als het spul niet meteen na de optocht weggehaald wordt, tast het zelfs de lak 
van de tracktoren, vrachtwagens en auto’s aan. Niet voor niks is het bij de grote 
Kempenoptocht in Hapert verboden!
Gelukkig zijn er ook kinderen die gezellig de straten versieren met serpentines en 
papieren confetti. Laat duidelijk zijn dat we niks hebben tegen deze dingen. Die 
zijn onschuldig. Zelf vinden we het ook leuk om met confetti rond te strooien.
Elf jaar doen we mee met de optocht in Nuenen. Het waren leuke en gezellige op-
tochten met een grauw, kleverig randje van spuitconfetti.

Leden Zsa Zsa Zsoe

De reactie van de boa op het verhaal van Mvr. Splinter
Er gaan zoveel praatjes op feestjes rond over bekeuringen ,hij kon er niet aan be-
ginnen voor zijn goede naam. Dat is natuurlijk onzin,jammer ieder geval staat 
apart,er is ook nog een menselijke kant aan een Gemeente ambtenaar, blijkbaar 
hier in Nuenen niet. Ik zou zeggen heren boa,s dit getuigt niet van respect voor 
deze situatie. Met vriendelijke groet 

Wmjc.Pijs stormmeeuwhof 4 5672 EB Nuenen

De mens achter de Boa Constructor 
Voor Marian Splinter heb ik het volgende advies:
Zodra als U een invalidenparkeerkaart heeft stuurt U een kopie daarvan op
naar het Centraal Justitieel Incassobureau. De kans dat de boete kwijtgescholden
wordt is zeer groot, hoewel ik me afvraag of er behalve de tor zich nog een
ander beest schuilhoudt achter de Boa Constructor. Ik word er onpasselijk van.

 Joke van Overbruggen, Antoon Kerssemakersstraat 34, Nuenen

 

Carnaval 2014, een terugblik
In juli 2013 was er vanuit Spanje en Zuid-Frankrijk (onze vakantieadressen) 
witte rook zichtbaar… Wij hebben toen besloten om als Prins Superior en 
adjudanten Lâmpada en Madeira de kartrekkers van carnaval 2014 te wor-
den. Ons motto werd door onze gezamenlijke liefde voor voetbal en carna-
val al snel duidelijk; ‘Carnaval 2014 loaten we niet schieten’. 

En dat hebben we ook zeer zeker niet 
gedaan! Wat hebben we genoten! Niet 
alleen tijdens carnaval, maar ook tij-
dens de voorbereidingen en activitei-
ten voorafgaand aan het carnavals-
feest; het ontwerpen van ons logo en 
onze kleding, de voorbereiding op 
onze bekendmaking, het dwèrsde-
buut, het bijwonen van de pronkzit-
tingen en het bezoeken van de prin-
senrecepties (waardoor we met alle 
andere prinsen en prinsessen een war-
me band hebben opgebouwd). 

Het daadwerkelijke Nuenense carna-
valsfeest begon voor ons op donder-
dag 28 februari 2014 met het DOA bal. 
Wij kijken terug op een hartverwar-
mende, fantastische avond. Op vrijdag 
volgde diverse scholenbezoeken, zie-
kenbezoeken, het bezoek aan onze 
voetbalclub RKSV Nuenen, Concours 
Ludique en tenslotte het Skôn Vrouw-
kensbal met een grote opkomst en een 
geweldige sfeer. Een goed begin! Ge-
durende de carnavalsdagen hebben 
we nog veel meer activiteiten bijge-
woond, zoals de sleuteluitreiking, 
Ameezing, het indrukwekkende Con-

cert Carnavalesk, het kindercarnaval 
en het theeconcert. Voor ons was de 
optocht op zondag toch wel een hoog-
tepunt. Mede door het prachtige weer, 
de vele carnavalsvierders langs de rou-
te en grote hoeveelheid originele wa-
gens en loopgroepen, was dit echt heel 
bijzonder. Ook zijn wij zeer onder de 
indruk van het vele vrijwilligerswerk 
dat verricht wordt om al deze activi-
teiten plaats te kunnen laten vinden. 
Een groot compliment voor alle men-
sen die zich hiervoor inzetten. Zonder 
hen zou het Nuenense carnaval niet 
mogelijk zijn.

Daarom willen wij graag iedereen be-
danken die carnaval 2014 voor ons tot 
een geweldig feest hebben gemaakt; 
onze sponsoren (waaronder JUMBO 
Ton Grimberg die iedereen op zater-
dagochtend van heerlijke worsten-
broodjes heeft voorzien), alle vrijwilli-
gers, het personeel van Auberge 
Vincent (waar wij gedurende de carna-
valsdagen heerlijk hebben gelogeerd) 
en natuurlijk iedereen van Carnavals-
vereniging De Dwèrsklippels. Tevens 
bedanken wij onze vrienden en fami-
lies die een geweldig feestje hadden 
georganiseerd tijdens de optocht in de 
Beekstraat, maar natuurlijk vooral 
onze dank aan alle carnavalsvierders in 
Nuenen. Super dat jullie ons overal zo 
fantastisch hebben ontvangen.

Mede dankzij jullie hebben wij volop 
kunnen genieten van Carnaval 2014. 
Wij kijken terug op een geweldig Nue-
nens feestje. Bedankt dat jullie Carnaval 
2014 ook niet hebben loaten schieten!

Alaaf,
Prins Superior, Adjudant Lâmpada en 

Adjudant Madeira

Willie van Bakel  
50 jaar dirigent,  
65 jaar muzikant
Willie van Bakel uit Gerwen, de or-
kestleider van onder meer Senioren-
orkest the Old-timers, is in maart van 
dit jaar 50 jaar dirigent. Deze jubile-
umviering is in zeer bescheiden kring, 
ofwel gewoon tijdens een repetitie van 
the Old-timers. Uiteraard zal Tonnie 
(Willie’s echtgenote) als enige niet-
muzikant aanwezig zijn. Bij the Old-
timers regelt Willie eigenlijk alles voor 
“zijn” muzikanten. Hij regelt de koffie 
en thee voor ze in de pauze, hij regelt 
het drankje na afloop van de repetitie, 
en hij is zelfs de touroperator en reis-
leider als ze als Old-timers (met part-
ners) weer eens met elkaar op pad 
gaan om ergens in het buitenland te 
gaan optreden. Willie niet alleen de 
oprichter van the Old-timers, Willie is 
ook hun dirigent.
Nog langer is Willie muzikant: 65 jaar. 
in die jaren heeft hij de nodige tijd als 
muzikant bij de Philips Harmonie ge-
zeten. Maar Willie maakte als snel de 
stap gemaakt naar het dirigentschap. 
In de loop van de jaren heeft hij al vele 
orkesten jarenlang gedirigeerd, en hij 
staat dus meerdere malen per week ‘op 
de bok’ zoals dat heet.
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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 
politieke landschap. Theo de Egel, uw baken in het politieke Nuenense vaarwater.

VerkiezingsSpecial 3 (slot):
En daar zijn ze dan: de partijen die willen dat Nuenen zelfstandig blijft. W70, Nue-
nensBelang en de Combinatie willen niet verder gaan dan samenwerking. W70 om 
het “dorpsgevoel van Nuenen” te behouden, ter versterking van dat gevoel moet er 
zelfs subsidie naar de kermis. Daarnaast moet er een jeugdraad komen, de ruit wordt 
een tunnel, gaan we woningen bouwen, de bieb verhuist naar Het Klooster én er komt 
een ideeënbus. 
Van het programma van de Combinatie is niets blijven hangen. Na negen Nuenense 
partijprogramma’s ebt de hoop op betere tijden onmeetbaar ver weg. 
Probleem is niet alleen de onkunde, maar ook de sfeer: NuenensBelang begint in het 
partijprogramma in zin drie over hoe dom hun medebestuurders zijn. Persoonlijke 
vetes worden uitgevochten in partijprogramma’s. De rest van het partijprogramma 
was niet te lezen omdat de opmaak totaal ontbreekt. Spaties staan er niet, zinnen be-
ginnen halverwege op nieuwe regels en woorden zijn niet af. Als je niet eens een par-
tijprogramma kan schrijven, hoe wil je dan iets uitvoeren? 
Omdat het stemrecht een groot goed is, roep ik op om te stemmen. Maar weet wel dat 
de mensen die in de raad komen naast Jeugdzorg ook de uitkeringen en de thuiszorg 
moet organiseren. De kans is groot dat dat geldpotje in september leeg is, “omdat het 
in juli kermis was”. Geen voogd meer voor het verknipte gezin, maar wel drie dagen 
botsauto’s. 
Pak 19 maart het rode potlood en schrijf op het stemformulier: “ik wil bij Eindhoven” 
en duw het in de bus. Ik ben er van overtuigd dat wanneer er annexatie door Eindho-
ven plaatsvindt er groot budget vrij komt voor “behoud van ‘t dorpsgevoel”, de sociale 
zekerheid en de thuiszorg.  
Voor wie de potentiele bestuurders het voordeel van de twijfel gunt: kijk vóór 19 
maart naar de documentaire die Frans Brommet maakte over de verkiezingen van 
2010 in Nuenen. Neem een goede stoel, schenk een wijntje in, pak de Ipad en tik op 
youtube “W70 Brommet” in. Aanschouw in 2 x 50 onvergetelijke minuten de waanzin 
waar u 19 maart uit mag kiezen. Het doet pijn, maar Nuenen is op. Het is voorbij.

Ik wens u veel sterkte de komende vier jaar, Theo de Egel

Zomaar een paar reacties uit 
de Nuenense samenleving!
Enkele citaten uit brieven en e-mails die ons regelmatig bereiken. Burgers in 
Nuenen maken zich in toenemende mate zorgen over de negatieve ontwikkeling 
van de woonlasten in Nuenen waaronder wordt verstaan OZB,afvalstoffenheffing 
en rioolrecht, alsmede over de achteruitgang in koopkracht.
 
Hoogste woonlasten
Nuenen behoort tot de top 5 van ge-
meenten in Nederland met de hoogste 
woonlasten. Enige voorbeelden: Zo be-
droegen de woonlasten meerpersoons-
huishoudens in Nuenen in 2013 € 1023, 
in Geldrop-Mierlo € 616, in Son en 
Breugel € 626 en in Eindhoven € 592,-. 
Vooral de lagere en middeninkomens 
met een eigen huis in Nuenen worden 
onevenredig zwaar getroffen.
 
Wat is de mening van Nuenens 
Belang?
Nuenens Belang is van mening dat bij 

een goed woon- en leefklimaat ook be-
taalbare 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 gezin.
 
Wat moet er gebeuren?
Zo vlug mogelijk de OZB verlagen naar 
het oorspronkelijke niveau. Nuenens Be-
lang vindt dat een falend grondbeleid met 
dubieuze grondtaxaties niet mag worden 
afgewenteld op de huiseigenaren.
 
Een ouder echtpaar
“Veel ouderen hebben het al lang zien aan-
komen dat het verkeerd liep. Al het geld 
opgemaakt en maar blijven uitgeven. Het 
is mooi weer spelen met andermans geld. 
En nu zitten wij met de gebakken peren en 
met de hoogste woonlasten. U krijgt van 
ons in ieder geval al 2 stemmen, want u 
durft wel te zeggen waar het op staat. En er 
hebben daar altijd maar jaknikkers geze-
ten. Maar ja, wij zitten ermee.”
 
Een echtpaar met 2 schoolgaande kinde-
ren
“Wij wonen in Nueuen-Oost in een vrij-
staande woning. Wij komen eigenlijk uit 
Gemert, maar zijn hier komen 
wonen,omdat wij dichterbij ons werk 
willen wonen. Net toen wij een beetje 
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lijst 7 raadsverkiezing 19 maart. 

uit onze zorgen begonnen te komen, 
werden wij op 28 februari 2013 gecon-
fronteerd met een nare WOZ/OZB 
aanslag.Totaal geen rekening gehouden 
met de ca 20% waardedaling van de hui-
zenprijzen in de laatste jaren. Maar wij 
merkten daar niks van toen wij de WOZ 
waarde bekeken.Integendeel de WOZ 
waarde ging fors omhoog in plaats van 
omlaag. Wij hebben echter dankbaar 
gebruik gemaakt van het voorbeeld be-
zwaarschrift OZB op de website van 
Nuenens Belang. En aldus is onze 
WOZ-waarde alsnog aangepast.
 
Twee jongeren
“Ik ben een Nuenense jongere die met 
zijn vriendin op een flatje in Eindhoven 
woont. Wij wonen liever in Nuenen 
waar onze ouders wonen. Maar in Nue-
nen komen wij niet aan de bak.Wij ver-
namen via onze ouders dat Nuenens 
Belang de gemeente versneld plannen 
wil laten ontwikkelen voor woningen 
voor Nuenense jongeren en ouderen 
met een laag inkomen. Wij hopen vurig 
dat deze plannen doorgaan, zodat wij 
weer snel naar ons dorp terug kunnen 
keren.”
 
Een inwoner van Gerwen
“Ik volg uw partij al geruimte tijd op de 
Nuenense televisiezender LON. Eerst 
stond ik wat sceptisch, maar ik en vele 
anderen met mij, zijn er inmiddels ach-
ter gekomen dat uw partij de enige is die 
echt opkomt voor de mensen en ze seri-
eus neemt. .Jullie doen tenminste iets. 
Om die reden wil ik u vragen of uw partij 
iets wil gaan doen aan lastenverlichting 
van de burger. Zo zag ik in de uitzending 
van de gemeenteraad op 7 november 
2013 dat Nuenens Belang met succes 
een motie door de Raad wist te loodsen 
die de positie van de huiseigenaar aan-
zienlijk verbetert bij het bepalen van de 
WOZ waarde van zijn huis. “
 
Een bewoner van Nueen-Centrum
“Uit diverse bronnen weet ik dat u niet 
iemand bent die de plannen van de ge-
meente Nuenen klakkeloos aanneemt.
Om die reden wil ik aan u vragen of uw 
partij iets wil gaan doen aan de lasten-
verzwaring van de burger.Ik weet zeker 
dat het merendeel van de Nuenense be-
volking onderhand schoon genoeg heeft 
van de capriolen van onze bestuurders.
uit het verleden”

Grondpositie	  Nuenen	  alarmerend	  

Het	  Research	  en	  adviesbureau	  voor	  de	  woon-‐,	  werk-‐,	  en	  leefomgeving	  RIGO	  heeft	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  grondposities	  van	  de	  Nederlandse	  gemeenten	  
(rapportnummer	  P26780,	  februari	  2014,	  te	  downloaden	  bij	  www.	  RIGO.nl).	  Hierbij	  staat	  
Nuenen	  op	  de	  18e	  plaats	  van	  de	  47	  ‘risicogemeenten’	  met	  een	  grondboekwaarde	  van	  
249%	  van	  het	  eigen	  vermogen.	  Dit	  betekent	  dat	  elk	  huishouden	  in	  Nuenen	  voor	  8221	  €	  
deelneemt	  in	  de	  gemeentelijke	  grondpositie,	  of	  het	  dat	  nu	  wil	  of	  niet.	  En	  daar	  dus	  ook	  de	  
risico’s	  van	  draagt.	  Ter	  vergelijking	  zij	  nog	  vermeld	  dat	  geen	  van	  de	  omliggende	  
gemeenten	  op	  dit	  lijstje	  van	  47	  voorkomt;	  de	  grondaankopen	  zijn	  dus	  een	  bewuste	  
Nuenense	  politieke	  keuze	  geweest.	  

De	  gemeente	  maakt	  nu	  goede	  sier	  met	  een	  eenmalig	  sluitende	  begroting.	  Fantastisch!	  
Wijselijk	  wordt	  verzwegen	  dat	  na	  de	  verkiezingen	  nieuwe	  afboekingen	  op	  de	  
grondpositie	  zullen	  moeten	  plaatsvinden.	  Als	  we	  dat	  niet	  doen	  betekent	  dat	  simpelweg	  
dat	  de	  gronden	  niet	  verkocht	  worden,	  er	  niet	  wordt	  geïnvesteerd	  en	  de	  economische	  
activiteit	  terugloopt,	  terwijl	  de	  rentelasten	  doorlopen.	  De	  gronden	  zijn	  namelijk	  gekocht	  
met	  geleend	  geld.	  Het	  gevolg	  van	  de	  afboekingen	  zal	  echter	  zijn	  dat	  de	  gemeente	  scherp	  
moet	  bezuinigen	  of	  de	  gemeentelijke	  belastingen	  verder	  moet	  verhogen.	  De	  
restschulden	  moeten	  immers	  uiteindelijk	  worden	  afgelost.	  Beide	  ingrepen	  zullen	  de	  
aantrekkelijkheid	  van	  de	  gemeente	  aantasten:	  het	  wonen	  wordt	  duurder	  en	  het	  
voorzieningenniveau	  in	  de	  gemeente	  daalt.	  Waarom	  horen	  we	  daar	  niets	  van	  in	  deze	  
verkiezingen?	  Waarom	  wordt	  er	  verzwegen	  dat	  er	  straks	  echt	  serieuze	  keuzes	  gemaakt	  
moeten	  worden?	  Welke	  partij	  vertrouwt	  u	  straks	  deze	  keuzes	  toe?	  Waarom	  horen	  we	  
bovenstaande	  cijfers	  niet	  in	  de	  verkiezingsdebatten?	  Het	  gaat	  hier	  nochtans	  niet	  om	  
kleine	  bedragen:	  volgens	  datzelfde	  RIGO	  rapport	  had	  de	  gemeente	  Nuenen	  in	  2012	  79,3	  
miljoen	  euro	  aan	  gronden	  op	  de	  balans	  staan	  (ter	  vergelijking:	  de	  totale	  Nuenense	  
begroting	  was	  68,2	  miljoen	  euro	  in	  dat	  jaar).	  

De	  Vereniging	  Bewoners	  Centrum	  Nuenen	  (VBCN)	  heeft	  in	  haar	  bestaan	  nog	  nooit	  een	  
stemadvies	  afgegeven,	  en	  zal	  dit	  ook	  nu	  niet	  doen.	  Wel	  proberen	  we	  de	  gemeentepolitiek	  
kritisch	  te	  volgen,	  vragen	  te	  stellen	  en	  u	  informatie	  te	  geven	  zodat	  een	  ieder	  op	  19	  maart	  
weloverwogen	  zijn	  of	  haar	  stem	  kan	  uitbrengen.	  

	  

David	  Smeulders	  

Voorzitter	  VBCN	  
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voorzieningenniveau	  in	  de	  gemeente	  daalt.	  Waarom	  horen	  we	  daar	  niets	  van	  in	  deze	  
verkiezingen?	  Waarom	  wordt	  er	  verzwegen	  dat	  er	  straks	  echt	  serieuze	  keuzes	  gemaakt	  
moeten	  worden?	  Welke	  partij	  vertrouwt	  u	  straks	  deze	  keuzes	  toe?	  Waarom	  horen	  we	  
bovenstaande	  cijfers	  niet	  in	  de	  verkiezingsdebatten?	  Het	  gaat	  hier	  nochtans	  niet	  om	  
kleine	  bedragen:	  volgens	  datzelfde	  RIGO	  rapport	  had	  de	  gemeente	  Nuenen	  in	  2012	  79,3	  
miljoen	  euro	  aan	  gronden	  op	  de	  balans	  staan	  (ter	  vergelijking:	  de	  totale	  Nuenense	  
begroting	  was	  68,2	  miljoen	  euro	  in	  dat	  jaar).	  

De	  Vereniging	  Bewoners	  Centrum	  Nuenen	  (VBCN)	  heeft	  in	  haar	  bestaan	  nog	  nooit	  een	  
stemadvies	  afgegeven,	  en	  zal	  dit	  ook	  nu	  niet	  doen.	  Wel	  proberen	  we	  de	  gemeentepolitiek	  
kritisch	  te	  volgen,	  vragen	  te	  stellen	  en	  u	  informatie	  te	  geven	  zodat	  een	  ieder	  op	  19	  maart	  
weloverwogen	  zijn	  of	  haar	  stem	  kan	  uitbrengen.	  

	  

David	  Smeulders	  

Voorzitter	  VBCN	  

	  

	  

	  

	  

	  

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.

Noodkreet
Enige dagen geleden trof ik tegenover café Schafrat tegen een boom naast het “voet-
pad” door het park een kruisje met een bos bloem en aan. Er hing een kaartje aan: 
“Lieve papa dit was helaas je laatste fietstocht”. In het begin van de vorige week was 
deze meneer, van later bleek 92 jaar, bezig aan zijn dagelijkse fietstochtje. Hij deed 
daarbij iets wat niet is toegestaan; hij maakte gebruik van het pad door het park over 
het bruggetje op de fiets. Nadat hij weer op de straat langs Schafrat kwam kreeg hij 
een aanrijding met andere fietser uit Nuenen en kwam daar bij ten val. Hoe het pre-
cies is gegaan weet ik niet, maar één ding was zeker na aankomst van de ziekenbroe-
ders was het duidelijk dat het met deze meneer niet goed ging. De andere fietser was 
hevig overstuur, maar had op het eerste gezicht niet te veel schade opgelopen. 
Wat mij nu stoort is, dat de gemeente wel aan BOA’s de opdracht geeft om fietsers (en 
soms kleine kinderen!) een bekeuring uit te rijken voor het fietsen door het park, ter-
wijl er geen enkele belemmering is om door het park te fietsen. Wel heeft men de Val-
lestap voor slechts een paar dagelijkse hardrijders verbouwd tot een slalombaan voor 
heel veel geld, maar waarom is het dan niet mogelijk, dat het fietsen in het park moei-
lijker wordt gemaakt met behulp van versprongen hekjes. Een aantal van deze hekjes 
kunnen bij de Hongerman worden weggehaald, want die zijn overbodig, en indien er 
te weinig zijn ben ik er van overtuigd dat de Dorpswerkplaats voor geringe kosten be-
reid is nog een paar hekjes te maken en te plaatsen. Ik ben er van overtuigd dat zo’n 
maatregel heel veel ellende kan voorkomen. Het resultaat van het ontbreken van deze 
hekjes is een dode meneer en een Nuenense fietster die nu zich dit voorval natuurlijk 
geweldig aantrekt. Er zullen wel weer regeltjes zijn waardoor dit niet kan, maar ik 
pleit er sterk voor om deze regeltjes nu maar even te laten voor wat ze zijn en maatre-
gelen te nemen zodat het fietsen door het park niet meer aantrekkelijk is.

F.N. van den Bogaard,  Weiseind 13, 5673 BS Nuenen 

     
     
     
     
     
     
     
    
   
Marianne 
Schellekens 
exposeert met 
wereldportretjes
 
Speciaal voor deze expositie schilderde 
Marianne Schellekens 22 kleine por-
tretjes. Wereldse portretjes van heden-
daagse ‘gewone’ mensen en mensen-
kinderen, waaronder ‘n kind soldaat, ‘n 
mijnwerkertje, ‘n vluchtelingetje maar 
ook ’n blij Chineesje en een Aboriginal 
jongetje. Alle werken zijn afzonderlijk 
bevestigd op zwart glanzend acryllaat, 
wat nog een extra dimensie toevoegt. 
De spiegeling van het zwarte acryllaat 
geeft een zelfbeeld van de kijker, die op 
dat moment naar het geschilderde por-
tretje kijkt. Bovendien zorgen allerlei 
schaduwen voor een levendige omlijs-
ting. Kortom ieder schilderijtje is een 
kunstwerkje op zich.
De expositie is te bezichtigen vanaf 6 
maart t/m 1 juni, dagelijks gedurende 
de werkweek van 12.00 – 15.00 uur bij 
Medisch Centrum Aan de Berg, Berg 
22-B in Nuenen.
www.marianneschellekensart.nl

‘Wat-leeft-er-in-Nuenen-dag’ 
PvdA enthousiast ontvangen
Op 8 maart jongstleden hield de PvdA de ‘Wat-leeft-er-in-Nuenen-dag’. 
‘s-Morgens ging een team van lokale PvdA-ers in diverse straten in Nuenen-
Zuid deur-aan-deur het gesprek aan met bewoners. De centrale vraag was 
hierbij: wat vindt u van uw eigen buurt? Wat is goed, wat kan en moet beter, 
en wat moet de lokale politiek daaraan doen? De informatie die uit de 
gesprekken naar voren kwam, gaan we de komende tijd goed bekijken en 
daarover zullen we de uitkomsten publiceren. 
 
Daarnaast zijn ook de afgelopen we-
ken diverse organisaties in Nuenen 
bezocht zoals bijvoorbeeld sportver-
enigingen, Vincentre en verschillende 
zorginstellingen. Ook hier hebben we 
de vragen gesteld wat goed gaat en wat 
beter kan en wat zij daarbij van de lo-
kale politiek verwachten.
 
’s-Middags werd de afsluitende bij-
eenkomst in de Jo van Dijkhof gehou-
den die -ondanks de haast zomerse 
temperatuur- door ruim 25 geïnte-
resseerden werd bezocht. “Wat leeft 

er in Nuenen” is wat de PvdA betreft 
“Het leeft in Nuenen”. Drie thema’s 
werden door de aanwezigen nadruk-
kelijk aan de orde gesteld. De zelf-
standigheid van Nuenen en de ont-
wikkelingen in de zorg voor ouderen 
stonden met stip bovenaan. Verder 
werden vragen gesteld over het uit-
blijven van de duidelijkheid omtrent 
de plannen voor woningbouw, scho-
len en sport. 

Veronique Sodano met 
voorstelling ‘Sexy’ in Het Klooster
 
Het vorige theaterseizoen was ze te 
zien in Het Klooster met haar kerst-
show, dit jaar is ze wederom in Het 
Klooster alleen nu met haar show ge-
naamd ‘Sexy’. Het is de derde show van 
Sodano: muziek, feelgood cabaret en 
spontane interactie waarin ze onder 
andere op zoek gaat naar antwoorden 
op de grote vragen des levens als: 
‘Waartoe zijn wij hier op aarde en 
waarom is Jan Mulder nog zo veel op 
televisie.’
Voor meer informatie zie: www.het-
klooster.org of www.veroniquesodano.
com. De voorstelling is op donderdag 
20 maart. Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 

€ 15,50 bestellen via www.hetklooster.
org of telefonisch reserveren van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur 
en 17.30 uur via 040 -284 33 99.
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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 maart
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

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

Zaterdag 15 maart 
20.00 uur 

Country Dance Party 
Dorpshuis Lieshout

Zondag 16 maart 
11.00 uur 

de Gulbergen Cross 
‘Dak van Brabant’ 

www.gulbergencross.nl

Zondag 16 maart 
11.00 uur 

Koffieconcert uit serie Art in Listening
Het Klooster

Zondag 16 maart
11.00-14.00 uur 

Informatiemiddag Nuenen West
Opwettense Watermolen

Zondag 16 maart
15.00 uur 
DJ Eddy

Jo van Dijkhof

Zondag 16 maart 
14.00 uur 

Jazz Combo Par Bleu
Weverkeshof

Dinsdag 18 maart
10.30–12.00 uur 

Groepsgesprekken mantelzorg
Jo van Dijkhof

Woensdag 19 maart
14.30 uur 

Thijs Goverde, Opgeruimd
Het Klooster

Woensdag 19 maart
Lezing Dhr. Marco Dekkers, 

gebitsprothesen
Dorpshuis “De Koppelaar” 

te Nederwetten

Donderdag 20 maart
09.30 uur 

Computercafé, Foto’s veilig opslaan
zijingang Bibliotheek

Donderdag 20 maart
09.30 uur 

“Even aan tafel bij”
Trefpunt-zaal van Het Klooster

Zaterdag 15 maart 
19.00 uur 

Een horrornacht in de dierentuin
Dierenrijk

Kerkberichten

Jouw liefde voor ons is voor altijd,
onze liefde voor jou kent geen einde.
 
Wij zijn overweldigd door uw medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en onze opa

Jan Verschueren
      
Helaas is het onmogelijk om naar ieder persoonlijk te reageren.
Daarom willen wij u op deze manier hartelijk bedanken voor uw 
lieve belangstelling, voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst 
en de condoleance in “Het Klooster”. 
Dat heeft ons goed gedaan.

 Nicole Verschueren 
 Geert en Marjolein, Tim en Joep

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 15 maart, 18.30 uur: gezins-
viering, (vormselvoorbereiding) mu-
zikale omlijsting, voorgangers: pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker J. 
Deckers. 
Zondag 16 maart, 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, gregoriaans 
koor, voorganger: pastoraal werker J.
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 15 maart 18.30 uur: Martina 
Dekkers-Leenders; Maria en Wim van 
Lieshout-van der Meijden; Koosje van 
der Wielen-van den Nieuwenhof.
Zondag 16 maart 11.00 uur: Wim van 
Eijk; Frans en Trina van Kemenade-
van Maasakkers; Tiny van Grotel en 
Lies van Grotel-Verberne; Anna en 
Nard Rooijakkers; Sjaak, Annie, Koos 
en Diny Borrenbergs; Mevrouw van 
Bree-van den Elsen (vanwege verjaar-
dag en sterfdag); Julia Moonen-Kwin-
ten; Jan Swinkels en overleden familie.

Mededelingen
In onze parochie is overleden, Sjaan 
van Bussel-Smulders, Margot Bege-
mannstraat 9. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 16 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Op deze tweede zondag van de 
veertigdagentijd is er een Maaltijdvie-
ring. Er is voor de kinderen van de ba-
sisschool een kindernevendienst. De 
collecte is voor het Diaconaal werk in 
Nuenen. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website. Op maandag 17 
maart is er een bijeenkomst over ‘me-

diteren’ en op donderdag 20 maart is 
de maandelijkse ouderenmiddag. Het 
Open Huis is op donderdag van 10.00-
12.00 uur. 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 16 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Karel Foolen; Piet Coolen; Overle-
den ouders Saris-Renders; Annie Ren-
ders-van der Heijden; René 
Raaijmakers; Gerrit Raaijmakers; Wil-
lem en Anna Rooijackers-de Louw; 
Jan en Truus van Rooij-van Lieshout; 
Jan en Riek de Goeij-van Rooij; Over-
leden ouders Renders-de Brouwer.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 maart 11.00 uur: gezinsvie-
ring met Communicanten Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, kinderkoor 
Nuenen, voorgangers pastores F. 
Groot en P. Peters.

Misintenties
Nellie de Greef-van Ravestein; Pastor 
Claes; Overleden ouders en fam. Piet 
van den Hurk- Hoeks.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-

gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 13 mrt. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 14 mrt. Quatertempervrijdag. 
07.15 uur H. Mis; 18.00 uur H. Kruis-
weg. 
Zaterdag 15 mrt. Quatertemperzater-
dag. 08.30 uur H. Mis. 10.00 Gods-
dienstlessen. 
Zondag 16 mrt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, tweede zondag van de vas-
ten. Bijeenkomst Eucharistische 
Kruistocht. 
Maandag 17 mrt. Kloosterstilte. 
Dinsdag 18 mrt. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis H. Cyrillus, 
bisschop van Jeruzalem en kerkleraar. 
Woensdag 19 mrt. 17.30 uur H. Lof. 
18.30 uur H. Mis, St. Jozef, echtgenoot 
van de H. Maagd en patroon van de 
Kerk; gedachtenis van de vasten. 

Samenwerking, 
Gezonde Financiën en 

Geloofwaardige Politiek.

Nico Pijnacker Hordijk, 
Willemijn van Werkum, 

Henk Pero en Wouter Verhaak

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Lijst 6

kienen kBO 
Lieshout
Op vrijdag 14 maart organiseert Seni-
orenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis weer de bekende en gezel-
lige kienavond. Vanaf deze vrijdag 
wordt er ook gespeeld om een geldbe-
drag in de jackpot. Doe mee en win 
een van de prachtige prijzen en mis-
schien wel het bedrag dat in de jackpot 
zit. De zaal in het Dorpshuis is open 
vanaf 19.00 uur en het kienen begint 
om 20.00 uur. Na het kienen is er tra-
ditiegetrouw de loterij. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. Zeker als u alleen 
bent, kan het gezellig zijn om een 
avondje te komen kienen.
De volgende KBO Lieshout kienavon-
den zijn op 14 maart, 4 april, 25 april, 
16 mei, 6 juni en 27 juni.

Groepsgesprekken     
in de Jo van Dijkhof
Ouderen spreken graag met leeftijdgenoten over wat hen bezighoudt. Zeker 
nu er grote veranderingen aankomen in de zorg. Er wordt een groter beroep 
gedaan op mantelzorg maar hoe reëel is dat? 

Van veel ouderen wonen de kinderen 
niet in de buurt en vrienden en kennis-
sen zijn ook op dezelfde hoge leeftijd. 
Kan men daar een beroep op doen? 
Kun je zelf iets voor anderen beteke-
nen? Dat is heel bevredigend en geeft 
zin aan je leven maar ben je daartoe 
nog in staat? Over zulke onderwerpen 
willen we met elkaar in gesprek, over 
die verschillende kanten van het ouder 
worden.

In het beraad levensbegeleiding & ou-
derenpastoraat en in de contacten van 
onze parochie met de KBO kwamen 
signalen naar voren dat er behoefte is 
aan gesprekken hierover. Dat bleek ook 
uit de enquête die de KBO onder haar 
leden heeft gehouden. In samenwer-
king met die ouderenorganisatie en in 
overleg met de bewonerscommissie or-
ganiseren we drie gespreksochtenden 
in de Jo van Dijkhof, bij wijze van proef. 
Ook onderzoeken we of andere organi-

saties als de PVGE en de Protestantse 
Gemeente hierbij betrokken kunnen 
worden. Als deze vorm van groepsge-
sprekken goed bevalt, volgen er in het 
najaar meer bijeenkomsten. 

Niet alleen bewoners van de Jo van 
Dijkhof maar alle ouderen zijn van har-
te welkom. De gesprekken vinden 
plaats in de Jo van Dijkhof op dinsdag-
morgen, (in het Parochienieuws stond 
abusievelijk woensdag) 18 maart, 15 
april en 13 mei, van 10.30–12.00 uur. 
Meer informatie bij Paul de Witte, tel. 
283 2710 of p.dewitte@onsnet.nu of 
pastoraal werker Jos Deckers, tel. 284 
5855 of j.deckers@onsnet.nu.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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Tennis

Hockey
Pro gr amm a

Rikken

Voetbal

Zwemmen

RKSV NUENEN
Zaterdag 15 maart 
Nuenen Vet. A-Nederwetten  ....... 16.15
Brabantia-Nuenen Vet. B .............. 15.00
Zondag 16 maart 
Nuenen 1-Schijndel/DE WIT  ...... 14.30
Nuenen 2-RKVVO 2  ..................... 12.00
Nuenen 3-Nieuw Woensel 3  ........ 12.00
Nuenen 4-De Valk 3  ...................... 12.00
Nuenen 5-Gestel 3  ......................... 12.00
Nuenen 6-SV Valkenswaard 5  ..... 12.00
Nuenen 7-Geldrop 6  ...................... 10.00
DBS 3-Nuenen 8  ............................. 10.00
Spoordonkse Boys 5-Nuenen 9  ... 12.00
RPC 8-Nuenen 10  .......................... 13.00
Nuenen 11-Woenselse Boys 6  ..... 10.00
DESK VR1-Nuenen VR 1  ............. 14.30

RKVV NEdERwEttEN
Zaterdag 15 maart
RKGSV 1-Nederwetten 1  ............. 16.00
Vet. Nuenen-Nederwetten  ........... 16.15
Zondag 16 maart
Wilhelmina Boys 6-Nederwetten 2  11.00
Nederwetten 3-Unitas 10   ............ 10.00
Nederwetten 4-Steensel 4  ............ 11.00
Best Vooruit Da1-Nederwetten Da1  12.00
Braakhuizen Da1-Nederwetten Da2  11.00

ronny Elbers wint 
16e  rik avond bij 
de rKSV Nuenen
De organisatie kon tevreden zijn. Er 
was weer een goede opkomst afgelo-
pen week en dat is wel mee bepalend 
voor de sfeer en het spel.
Hadden wij vorige wedstrijd nog te 
maken met een lage score, deze week 
werd er hoog gescoord met in de eer-
ste ronde Frans Smulders als leider 
met 99 punten.
Na de pauze werd de strijd voortgezet 
om de vele mooie prijzen en het was 
uiteindelijk Ronny Elbers die met slim 
en tactisch spel de eerste prijs in de 
wacht wist te slepen. Ondanks fel ver-
zet van enkele spelers die met de nodi-
ge risico nog trachten om de winst te 
forceren, werd Ronny verdiend win-
naar met een hoge score van 120 pun-
ten, voor Frans Smulders die tweede 
werd met 99 punten, vergaard in de 
eerste ronde. 

De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd gewonnen door Ria Hurkmans

Uitslag.
 1 Ronny Elbers 120 Punten
 2 Frans Smulders                 99 Punten
 3 Bernard de Louw      85 Punten
 4 Wil Verhagen    81 Punten
 5 Willy van den Heuvel 81 Punten
 6 Rinus van Gastel              72 Punten
 7 Hub Marquenie    64 Punten
 8 Peter de Louw    60 Punten
 9 Hans de Haas    52 Punten
10 Narda Kuypers 51 punten

De eerst volgende rik avond is a.s. vrij-
dag 14 maart aanvang 20.15 uur.
Ook dan is iedereen weer van harte 
welkom zowel leden als niet leden.
Locatie “Oude Landen” Pastoorsmast 
14 Nuenen.

Z&PV Nuenen eindigt    
als 6e in a-competitie
In verband met carnaval hadden de zwemmers van Z&PV Nuenen al 3 
weken geleden hun laatste competitiewedstrijd. Voor de officiële eindklas-
sering moesten ze echter wachten tot de concurrentie uit Lelystad en alk-
maar hun laatste wedstrijd zwommen. Zij waren afgelopen weekend aan de 
beurt en ondanks de goede score van het team uit Nuenen wisten beide 
teams daar nog net onder te duiken. Hierdoor beëindigen de zwemmers van 
Z&PV Nuenen dit seizoen met plaats 6 in de landelijke a-competitie, na de 
13e plaats van vorig seizoen wederom een super stap omhoog.

Bij de solo wedstrijd van afgelopen 
zondag ging het vooral om individuele 
toptijden en daarmee hopelijk extra 
limieten voor de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen in mei. Reeds 40 
zwemmers van Z&PV Nuenen had-
den reeds 1 of meerdere individuele 
limieten behaald, maar velen willen er 
daar graag nog een paar aan toe voe-
gen. Geslaagd voor die missie dit 
weekend : Britt Bogers, Bas Gibbels, 
Jeroen Schelling, Tessa Verdonschot, 
Chris Verhoeven en Marit Verspaget.
Britt, Bas en Jeroen lieten op de 200m 
vrijeslag zien dat de extra trainingsar-
beid van de laatste maanden hun 
vruchten af beginnen te werpen. Met 
2.27.48 was de dame in het gezelschap 
bijna 5 seconden sneller dan voorheen 
en dook ze keurig onder de benodigde 
2.28.00. Bas (1998) maakte een pro-
gramma later gehakt van zijn oude 
persoonlijke record (2.21.56), dat staat 
nu op 2.14.06 en Jeroen (1997) ging 
van 2.17.33 naar 2.13.14. Voor deze 
heren was respectievelijk 2.18.00 en 
2.14.00 de gestelde limiet. Helaas voor 
Bas lukte het op de 100m vrijeslag nog 
net niet. Zijn PR ging keurig van 
1.02.37 naar 1.02.09, maar met een li-

miet van 1.02.00 moet het over 3 we-
ken bij de clubkampioenschappen nog 
net iets harder. Daar krijgt Celine Ver-
spaget op diezelfde afstand ook weer 
een kans, zij kwam met 1.10.01 slechts 
1 honderdste tekort voor de limiet van 
1.10.00.

Voor Chris (2004) stond de wedstrijd 
in het teken van zijn allereerste keer 
200m wisselslag. In een serie met jon-
gens van 3 tot 5 jaar ouder ging hij er 
brutaal vandoor en zette 3.06.65 neer. 
Voor zijn leeftijd zijn er voor de BZK 
geen aparte limieten, dus hij moet vol-
doen aan de tijden voor jongens uit 
2002 en jonger. Maar aangezien de li-
miet daarvoor op 3.10.00 is gesteld 
mag Chris in mei ook de 200m wissel-
slag zwemmen.
Tessa (2000) en Marit (2002) waren 
beiden succesvol op de kortste afstand 
van de dag, de 50m vlinderslag. Met 
41.11 was Marit precies 1 seconde 
sneller dan de vorige keer, terwijl Tessa 
met 36.69 maar liefst 5,3 seconden van 
haar PR haalde. En met limieten van 
41.50 en 37.50 tekenden ook deze da-
mes voor een limiet extra, voor Tessa 
haar 2e, voor Marit limiet nummer 4.

Hockeyclub 
Nuenen heropent 
haar verbouwde 
clubhuis
Op 15 maart kunnen de leden het ver-
bouwde clubhuis gelukkig weer in ge-
bruik nemen. Vanaf januari is naar een 
ontwerp van Smeulders Interieur-
groep het clubhuis volledig gemoder-
niseerd. “We zijn weer klaar voor, 
minstens, de volgende 20 jaar. Als 
Hockeyclub Nuenen zijn we er trots 
op, dat we met inzet en betrokkenheid 
van vele leden en betrokken bedrijven 
deze verbouwing hebben kunnen rea-
liseren.”
Alle leden, vrijwilligers, sponsors en 
oud-leden zijn van harte welkom op 
15 maart als het clubhuis feestelijk 
wordt heropend.

gulbergen Cross
Op zondag 16 maart om 11.00 uur 
wordt de Gulbergen Cross gehouden. 
Vanaf het ‘Dak van Brabant’ hebben de 
toeschouwers een unieke uitzicht op 
deze cross. Aanmoediging van zoon / 
dochter / partner / opa / oma / klein-
zoon of kleindochter is vanaf de berg 
mogelijk. 
Voor meer info zie: 
www.gulbergencross.nl

Hockeyen met een 
bewegingscoach op HC Nuenen
al heel wat initiatieven zijn de laatste tijd opgestart om  menigeen te trig-
geren meer te  gaan bewegen. Dus waarom niet één op het gebied van hoc-
key?  De kinderen net naar school gebracht en dan met  een stel sportief 
gezinde dames  gezamenlijk aan de slag.  HC Nuenen plaatst deze oproep 
om te polsen of hier animo voor is.  Zou je het wat lijken om door de week 
in de ochtend zo’n anderhalf uur fanatiek te hockeyen onder begeleiding 
van een bewegingscoach? Stuur dan een bericht naar de HC Nuenen senio-
rencommissie, contactpersoon trimhockey. HC Nuenen is heel benieuwd 
naar de hoeveelheid reacties.

Momenteel biedt Hockey Club Nue-
nen voor trimhockey wel al  de trai-
ningsavonden op de donderdag aan. 
Om de week bestaat tevens de moge-
lijkheid om wedstrijden te spelen in de 
donderdagavondcompetitie. Een aan-
tal clubs uit de regio neemt deel aan 
deze competitie.  Ook hier groeit het 
animo. Men verwacht dat naast de 
mix-teamcompetitie het komende 

seizoen een damescompetitie opge-
start kan worden.
Heb je lange tijd niet meer gehockeyd 
en wil je het weer rustig aan proberen  
of zou je het hockeyspel willen leren, 
het kan allemaal. Meld je dan aan bij 
HC Nuenen, seniorencommissie, con-
tact trimhockey, Diana Heijnerman. 
Kijk voor contactgegevens op 
www.hcnuenen.nl

Bal- en 
slagvaardigheid 
training op   
TV de Lissevoort
Ook dit jaar biedt tennisvereniging de 
Lissevoort de mogelijkheid aan kinde-
ren tussen de 6 en 10 jaar om kennis te 
maken met tennis.  Gedurende de 8 
weken bal en slagvaardigheid lessen 
zullen de kinderen op een speelse ma-
nier kennis maken met tennis. Voor 
het volgen van deze lessen hoeven de 
kinderen geen lid te zijn van de vereni-
ging. Daarnaast is het ook geen nood-
zaak om een eigen tennisracket aan te 
schaffen, omdat de vereniging deze 
voldoende in haar bezit heeft. De cur-
sus start in de week van 1 april. De les-
sen duren 45 minuten en zijn op 
woensdag en eventueel op vrijdag. Is 
dit iets voor uw zoon of dochter, ga 
dan snel naar www.lissevoort.nl en 
schrijf hem/haar dan in vóór 23 maart.

NLdoet

ook in Nuenen zijn er klussen
 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart vindt NLdoet plaats en worden er op 
verschillende locaties in Nederland klussen opgeknapt door vrijwilligers. 
ook in Nuenen zijn er klussen te doen.

Zo gaan op vrijdag 21 maart bij We-
verkeshof vrijwilligers aan de slag om 
de gebouwen te schilderen, bij St. 
Walburg wordt een tuinpad verbreed 
en het MS-fonds gaat flyeren. Op za-
terdag 22 maart wordt er geklust bij de 
Dorpswerkplaats, scouting Panta Rhei 
en basisschool de Wentelwiek. Bij de 
Voedselbank wordt de werkruimte 
opgeruimd en St. Leergeld gaat in sa-
menwerking met het IVN nestkastjes 
en kruidenbakjes maken samen met 
kinderen. Op zaterdag wordt ook nog 
de tuin van Weverkeshof opgeknapt. 
Kortom, er is veel te doen!
Wilt u bij één van deze klussen aan-
sluiten? Meld u dan aan via de website 
www.nldoet.nl. U vindt hier meer in-
formatie over de klus zoals: locatie, 
tijden, hoeveel vrijwilligers er nog no-
dig zijn en wie de contactpersoon is. 
Meedoen aan NL Doet is een leuke 

manier om kennis te maken met het 
vrijwilligerswerk in Nuenen en het is 
nog gezellig ook!. Als u vragen heeft 
over NL Doet of over vrijwilligerswerk 
in het algemeen, kunt altijd contact 
opnemen met Ismene Borger van de 
LEVgroep. Tel. 06-43119415 of mai-
len: ismene.borger@levgroep.nl 
NLdoet is een jaarlijks landelijk initia-
tief van het Oranje Fonds om vrijwilli-
gerswerk onder de aandacht te brengen.

Nederwetten - EmK 0 - 1
De derby tussen Nederwetten en EMK stond deze zaterdagmiddag op het pro-
gramma. Meestal een wedstrijd met meer inzet dan met goed voetbal. Dat was 
ook nu het geval. In de eerste helft waren er wat kleine kansjes voor de EMK 
spelers Ruud Bijsterveld en Gilles Franse. In de 43e minuut misten 3 EMK spe-
lers voor het doel de bal na een voorzet van Ruud Boerema. De 2e helft zakte het 
niveau naar een bedenkelijk peil en was het punten verschil tussen EMK en Ne-
derwetten niet te zien. In de 77e minuut moest een EMK speler op de doellijn 
redding brengen na een schot van Nederwetten. Toen beide teams zich met een 
gelijkspel hadden neergelegd was het invaller Piet van Dorenmalen die met een 
schitterende omhaal in de blessuretijd de punten voor EMK wist binnen te schie-
ten. Conclusie na afloop: een wedstrijd om zeer snel te vergeten en hopelijk komt 
EMK weer terug op het niveau van voor de winterstop.

Christian Messerschmidt kan een voorzet niet raken, vervolgens missen nog twee 
aanvallers van EMK.

EERLIJK
TRANSPARANT

INHOUD VOOROP
MÉT KWALITEIT

Hoge Prioriteit zorg en 

solidariteitExtra taken creatief 

oppakkenRuimte voor verenigingen

Onderzoek grondprijzen 

afrondenNoodzaak krachtig 

bestuur

Lijst 3

“Goede voorzieningen zijn 
belangrijker dan zelfstandigheid.

LOKAAL, STERK EN SOCIAAL

De bestuurlijke toekomst van 
Nuenen moet op de agenda!”

nuenen.pvda.nl nuenen@pvda-ombudsteam.nl

Jas “geleend”
Tijdens carnavals-dinsdagavond is bij 
Schafrath een donker blauwe ski-jas 
met capuchon, gele voering en een 
gele streep langs de rits “geleend”. Zou 
je mijn jas bij de Schafrath weer af wil-
len geven of bel me even op 06-538 
640 27! Alvast bedankt!



Nuenen West
brengt alles dichterbij!

Opwettense Watermolen
Opwettenseweg 203, Nuenen

Start
verkoop

16 maart

11.00-14.00 

uur

www.nuenenwest.nl
Opwettenseweg 203, Nuenen

www.nuenenwest.nl

Diverse woningen, 
vanaf € 210.000,-

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

Dagelijks vanaf 12.00 uur geopend, woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Kom genieten van een heerlijke lunch bij Olijf.
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom

Wij serveren huisgemaakte lunchgerechten vanaf € 6,50.

Een greep uit onze lunchkaart:
- Toast met gerookte zalm, roerei en remouladesaus

- Club sandwich; kip, spek, tomaat, belegen kaas 
en remouladesaus

- Salade met gamba’s en Hollandse garnalen
- Pasta met rundvlees en truffelsaus

Wij serveren tevens een lunchmenu 
bestaande uit; voorgerecht -  hoofdgerecht - koffi e óf thee 

compleet voor € 22,50

Ook is het mogelijk om vanaf 12.00 uur gebruik
 te maken van onze grote kaart.

Reserveren is mogelijk via onze site; 

www.restaurantolijf.nl

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Ook voor uw aangifte(n) 
inkomstenbelasting 2013”


	RdL wk11 2014
	VP 11
	Gemeente RdL wk11 2014
	Adv Kersvers RdL wk11 2014
	Adv José Cuypers RdL wk11 2014
	Tekst gemeente 2 RdL wk11 2014
	Adv francisco RdL wk11 2014
	Tekst Uitnodiging RdL wk11 2014
	Tekst SP hulpdienst RdL wk11 2014
	Tekst D66 RdL wk11 2014
	Adv Lindeblaadjes RdL wk11 2014
	Tekst Zomaar RdL wk11 2014
	Tekst Kerk RdL wk11 2014
	Tekst Sport RdL wk11 2014
	Adv Nuenen West AP RdL wk11 2014


