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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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DE 
WATERMOLEN 
van Opwetten 
is open!

Drink 
een drankje 
voor het 
goede doel!

Over 
smaak 
valt niet 
te twisten.

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Onze hartelijk dank

voor het uitbrengen van uw stem

De door u gekozen VVD gemeenteraadsleden zullen hun 
uiterste best doen om de speerpunten uit ons 
verkiezingsprogramma tot uitvoering te brengen. 
U kunt op ons rekenen!
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kleurmijninterieur.nl Kanaaldijk-noord 13 • Ehv 
voorheen Van Doorn, Kruisstr.

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

Deze week in Rond de Linde:

De uitslag en eerste 
reacties van de 
Gemeenteraads-

verkiezing 
Nuenen c.a. 

19 maart 2014

Culinair wandelen     
in sfeervol Nuenen!
Na een zeer succesvolle eerste editie (bijna 300 gasten!), zal de culinaire 
wandeling, WALKING DINNER, een vervolg krijgen op zondag 6 april tus-
sen 12.00 en 17.30 uur. Een proeverij gecombineerd met een frisse wande-
ling door de sfeervolle dorpskern, maar dit keer ook wat verder buiten het 
dorp. Al wandelend maakt u kennis met verrassende horecalocaties en 
geniet u van de Nuenense sfeer. Een gezellig dagje uit!

Walking Dinner editie 2013.

Ontdek culinair Nuenen
WALKING DINNER is een activiteit 
waarbij men middels een wandeling 
kennis maakt met diverse verrassende 
horecagelegenheden. Overal genieten 
de gasten van een gerecht met een bij-

passend drankje. Ook deze keer wor-
den wederom circa 300 gasten 
verwacht, uitgaande van een zelfde 
extreme populariteit voor de wande-
ling in dit sfeervolle dorp. De gasten 
worden in verschillende groepen on-

derverdeeld waarbij elke groep bij een 
andere locatie start, maar uiteindelijk 
dezelfde route af legt. WALKING 
DINNER is geschikt voor alle leeftij-
den en gezelschappen. Maar bovenal 
is het een leuk dagje uit met het gezin, 
familie, een groep vrienden of colle-
ga’s. 

Deelnemende horeca
WALKING DINNER editie Nuenen 
vindt plaats op zondag 6 april tussen 
12.00 en 17.30 uur en biedt een wan-
deling langs uiteenlopende horeca in 
een zeer sfeervolle omgeving. Gasten 
genieten van verschillende keukens en 
worden getrakteerd op de verschei-
denheid van de deelnemende restau-
rants, ieder uniek in zijn eigen soort.

De route wordt deze keer wel een hele 
bijzondere. Maar liefst 9 horecaonder-
nemers zullen zich op deze dag aan u 
presenteren op uiteenlopende manie-
ren. Laat u verwennen door de onder-
nemers van Olijf, Comigo, De 
Watermolen van Opwetten, Auberge 
Vincent, Sans Oreille, Francisco, De 
Bengel, John Geven Kookstudio en 
Zinn, waar de eindborrel plaatsvindt 
en waar alle gasten samen komen om 
na te genieten van een geweldige dag.

Entree en lezersactie
Entreekaarten voor WALKING DIN-
NER in Nuenen kosten € 54,50 en zijn 
enkel in de voorverkoop verkrijgbaar 
via de website. De kaart geeft recht op 
zeven gerechten met zeven bijpassen-
de drankjes. Daarnaast krijgt men bij 
de eindborrel ook een drankje naar 
keuze aangeboden. U bepaalt zelf met 
hoeveel personen u wenst deel te ne-
men. Geniet van de verschillende sfe-
ren en stijlen!
WALKING DINNER wordt tevens 
georganiseerd in andere steden en 
dorpen. Elders in deze editie treft u 
een lezersactie aan waarbij u en-
treekaarten kunt winnen. 

Voor meer informatie:
www.walking-dinner.nu

Tuincentrum Coppelmans 
viert 50-jarig bestaan 
De Coppelmans-groep is een groep van 8 tuincentra in Zuidoost Brabant, 
waar momenteel ruim 200 enthousiaste medewerkers in dienst zijn. In de 
afgelopen 50 jaar heeft Coppelmans zich ontwikkeld tot een compleet 
tuincentrum met een uitgebreid assortiment aan planten tot een ruim 
assortiment sfeerproducten voor zowel huis als tuin.

Iedere dag is er nieuwe aanvoer van 
planten, zoveel mogelijk van lokale 
kwekers. Door ook dagelijks zelf naar 
de veiling te gaan, worden de planten 
rechtstreeks, zonder tussenhandel, 
gekocht. De planten die ’s morgens ge-
kocht worden, staan ’s middags al in 
de winkel voor u. 
Dit jaar bestaat Tuincentrum Coppel-
mans 50 jaar! Daarmee is een mijlpaal 
bereikt en dit zal dit jaar ook gevierd 
worden. De start wordt gemaakt met 
een feestweekend van 21 t/m 23 

maart. In dit weekend zijn er veel ex-
tra aanbiedingen. Daarnaast zijn er 
verrassingen voor de kinderen en is er 
een groot springkussen. Coppelmans 
is ook iedere zondag geopend.
De geschiedenis van tuincentrum 
Coppelmans gaat terug naar begin ja-
ren zestig. De oudste zoon van vader 
en moeder Coppelmans (gemengd 
boerenbedrijf ) begint met de verkoop 
van voornamelijk eenjarig goed uit ei-
gen kwekerij via de ambulante handel. 
Ook andere broers sluiten zich aan bij 
deze activiteit. Eind jaren tachtig, be-
gin jaren negentig wordt de nadruk 
steeds meer gelegd op de vaste ver-
koop punten bij de voormalige kweke-
rijen en minder op de ambulante 
handel. In de loop van de jaren heeft 
ieder zijn marktplaatsen met eigen 
kwekerij. Vanaf 1995 presenteren de 
verschillende Coppelmans vestigin-
gen zich als collectief. Dit uit zich in 
een gezamenlijke huisstijl en inkoop. 
Iedere generatie is doorgegroeid in de 
huidige vestiging.

Ruilbeurs
De Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging organiseert op zondag 30 
maart weer haar voorjaarsruilbeurs/
rommelmarkt. Deze beurs vindt plaats 
te Ginderdoor 55 tussen Lieshout en 
Mariahout. Aanvang 08.00 uur tot 
14.00 uur. Info: Jos Heijmans, Tel: 
0413-476619. www.klw-vereniging.nl



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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Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Exploitatie Maatschappij Het Klooster Nuenen BV is een ont-

heffi ng van het sluitingsuur verleend van 19 op 20 maart jl. i.v.m. 
de gemeenteraadsverkiezingen (verzenddatum 13 maart 2014);

• aan Stichting Triotters Evenementen is een vergunning verleend 
voor het organiseren van de zwemloop op 5 april 2014, waarbij 
het zwemonderdeel plaatsvindt in het “LACO Sportcentrum” aan 
de Sportlaan en het looponderdeel plaatsvindt in de straten in het 
centrum van Nuenen (verzenddatum 14 maart 2014);

• aan Dartclub de Stam/C.V. de Stemkes respectievelijk de heer Van 
Keulen zijn vergunningen en ontheffi ng verleend voor het organi-
seren van het evenement Halfvasten Gerwen met ringsteken op 23 
maart 2014 op het weggedeelte Gerwenseweweg, gelegen tussen 
Mgr. Frenkenstraat en Kerkakkers (verzenddatum 20 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.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

• De heer M.A.C.M. Donkers, Broekdijk 18 te Nuenen.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid 
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 gemeen-
te Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

Nuenen, 20 maart 2014

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
het onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
• 17 maart 2014 Broekdijk 18, 5674 MN – 
   veranderen van een varkenshouderij 
   (Omgevingsvergunning  beperkte milieutoets).
De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetreffende 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Alge-
mene 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 afspraak 
te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum dat be-
reikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het inzien 
een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor ‘omge-
vingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel telefo-
nisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via telefoonnum-
mer (040) 2631 631.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met de heer H. Verhoeven. (Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, telefoonnummer: 088- 36 90 278).
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogen-
bosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

Nuenen, 20 maart 2014

PUBLICATIE
ONTWERPBESLUIT ARTIKEL 3   
DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen aan Stichting 
Jeugdrecreatie Nuenen c.a. op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Kerkstraat 
10a in Nuenen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen, met ingang van 20 maart 2014, gedurende zes weken 
ter inzage bij de receptie, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze schriftelijk ken-
baar maken bij de burgemeester van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven 
op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Nuenen, 20 maart 2014

COLLECTE
In de week van 16 t/m 22 maart 2014 wordt gecollecteerd door St.
Simavi. 
In de week van 23 t/m 29 maart 2014 wordt gecollecteerd door ZOA 
(hulp, hoop, herstel).

PUBLICATIE RAADSAGENDA’S
Raadsvergadering op maandag 24 maart 2014, aanvang 19.30 uur in 
de raadzaal van Het Klooster. Agendapunten:
• Raadsvoorstel herbenoemen leden welstandscommissie (pfh. 

Wijnands)
• Raadsvoorstel rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 19 

maart 2014 en onderzoek geloofsbrieven met besluit over toelating 
nieuwe raadsleden.

• Afscheid raadsleden en burgercommissieleden bij het einde van 
de zittingsperiode. 

Raadsvergadering op donderdag 27 maart 2014, aanvang 18.00 uur 
in de raadzaal van Het Klooster. Ontvangst van 17.30 uur tot 17.55 
uur op het Plein in Het Klooster. Aanvang vergadering om 18.00 uur 
in de raadzaal van Het Klooster. Agendapunten:
• Beëdiging raadsleden

AFVALINZAMELING
Compostactie 2014
Het is inmiddels een traditie dat burgers eenmaal per jaar gratis com-
post kunnen afhalen als dank voor het gescheiden aanleveren van 
gft- en groenafval. De compostactie wordt deze week gehouden. Op 
de milieustraat kunt u gratis compost ophalen. De openingstijden van 
de Milieustraat zijn di-wo en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ook hebben we dit jaar een week 
een container staan op de Lissevoort, nabij parkeerplaats Sportpark. 
De container staat er vanaf vrijdag 21 maart gedurende een week.

MUSEUMPRIJS 2014
Stem op Klok & Peel  Museum Asten!
Klok & Peel Museum Asten is een van de vier landelijk genomineerde 
natuurhistorische musea voor de Museumprijs 2014. Het museum 
met de meeste stemmen wint op 3 april de prijs van 100.000 euro. 
Door de hele regio te mobiliseren hoopt het Klok & Peel Museum As-
ten op tien- tot vijftienduizend stemmen om daarmee de hoofdprijs 
van 100.000 euro te winnen. Nog t/m 31 maart kunt u stemmen 
via www.museumprijs.nl/klokenpeel. 
Stemmers maken kans op een reis naar Istanbul 
voor twee personen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Tuinafval en zwerfafval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 13 en 14 extra toe op het thema 
tuinafval en zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Tuinafval
Gedumpt tuinafval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend 
voor het oog. Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men snel-
ler andere zaken illegaal stort. Hierom hebben wij in de gemeente 
Nuenen een aantal regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. 
Zo moet tuinafval afzonderlijk worden aangeboden, dus niet in de 
grijze container. Daarnaast moet u:
• het kleine, “normale” tuinafval aanbieden in de groene GFT-con-

tainer, die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken op 
woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied kunt 
bellen met het gratis nummer 0800 – 023 24 99 voor het legen van 
de container);

• het grove tuinafval aanbieden bij de milieustraat aan De Huufkes, 
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer storten. Hieraan zijn kosten verbonden. 

Zwerfafval
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is storend voor het 
oog. Het verschil tussen straatafval en huishoudelijk afval is dat straat-
afval huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

zijn zoals proppen papier, sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etens-
waren, verpakkingsmateriaal etc. die buitenshuis ontstaan zoals op 
straat, voetpad of park. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerf-
afval diverse afvalbakken in de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
• zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de afvalbak-

ken;
• de afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval;
• chemisch afval te deponeren in de afvalbakken. 

Het is niet toegestaan om tuinafval of zwerfafval op een andere dan 
de hiervoor beschreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te stor-
ten zoals in parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeer-
plaatsen. Deze regels komen uit de Afvalstoffenverordening. De BOA’s 
zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving over 
tuinafval en zwerfafval te verbaliseren. 

Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort tuinafval kunt u 
contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 040 
- 2 631 631.  Ook kunt u uw melding doen via www.nuenen.nl. Daar-
naast vindt u op onze site meer informatie over afval, bijvoorbeeld 
over het aanbieden van bouwafval. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
• 11 maart 2014 Collseweg 10, 5674 TR – uitbreiden van de 
   bedrijfsruimte (BOUWEN);
• 17 maart 2014 Velakker 47, 5672 PE – oprichten van een berging 
   (BOUWEN).

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: Stichting Park Evenementen Nuenen voor het organiseren 

van een muzikaal evenement op Koningsdag/nacht 25 en 26 april 
2014 in het Park;

• Aanvrager: Hotel Restaurant De Collse Hoeve voor het organiseren 
van het evenement Game Fair 2014 een buitenbeurs in de periode van 
16 tot en met 18 mei 2014 op het terrein aan de Collse Hoefdijk 24;

• Aanvrager: Ster ZLM Toer voor de doorkomst c.q. vertrek van de 
vijfde etappe vanaf de Heuvel in Gerwen op zondag 22 juni 2014; 

• Aanvrager: Boordhuys V.O.F. voor de uitoefening van het horecabe-
drijf in het pand Boord 37 i.v.m. wijziging van de ondernemingsvorm.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 20 maart 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
• 12 maart 2014 Nieuwe Dijk 5-6, 5674 PD -  kappen en 
   herplanten van een rij bomen (AANLEG);
• 12 maart 2014 Park 51, 5671 GC – plaatsen van twee dakramen 
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming);
• 12 maart 2014 Lindenlaan 10A, 5671 GK – herstellen van de 
   dakconstructie en plaatsen van een dakkapel 
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming);
• 12 maart 2014 De Smidse 1, 5671 EW – plaatsen van 
   handelsreclame (RECLAME).

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.

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.

Stemmers maken kans op een reis naar Istanbul 



 

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 17 t/m 22 mAArt

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 21 & 22 maart: 

Wokgroenten speciaal 1/2 kilo 1,49
Peulen ....................................  200 gram 1,29
champignons ............... per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 24 maart:

Zuurkool, panklaar ................ hele kilo 0,99
Dinsdag 25 maart:

Savooiekool, panklaar........ 1/2 kilo 0,79
Woensdag 26 maart:

rodekool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Donderdag 27 maart:

Worteltjes, panklaar .............. 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 21 t/m 27 maart:

Blauwe druiven ............  1/2 kilo 1,49
citroenen ..............................  5 stuks 0,99
Huzaren salade ..........  hele kilo 3,98
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Ook voor de best
belegde broodjes!!!

4 Kalkoen 
Schnitzels
“naturel en gemarineerd” 5,50
4 Runder 
Minute Steaks .....6,00
Tasty Tomaatje
100 gram .......................................2,25
100 gr. Gebraden Gehakt
+ 150 gr. Likkepot  ..............2,50
Sole Mio
100 gram .......................................2,45
Gevulde Paprika
100 gram .......................................1,15

BROOD VD WEEK (VIKORN) € 1,75 
BIJ AANKOOP VAN 3 SPELTBRODEN:  

EEN PAKJE SPELTCRACKERS
 GRATIS
GEVULDE KOEKEN 4 + 1 

GRATIS
ROY DONDERS 
WORSTENBROOD  4 + 1

GRATIS
AARDBEIENSLOF  € 6,95

SCHEURKAARTACTIES 
DEZE WEEK: 

2E TARWEBUSBROOD € 1,00
2E TOMPOUCE  € 1,00

SPecial

SPecial

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

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

 
 
 
 
 

Vrijdags tot 21.00 open 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Gorter   
Jonge jenever 1lt.€11,50 

Clan Macgregor 
Scotch whisky 1lt. 

Vaste lage prijs €14,95 
Bacardi Oakheart 

Bruine rum 0,7lt. €14,95 

Baileys 
Irish cream 0,7lt. 

Vaste lage prijs €14,95  
Czar Peter  

Vodka 1lt. €13,50 
Acties geldig tot en met 10 april 

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198



Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op Goedkoopste van nederland!   uit voorraad leverbaar

totaal 
vernieuwde 
showroom

lamel parket 
rustiek eiken landhuisdelen
17,5 cm breed, 15 mm dik, 
4 mm massief eiken toplaag, 
in wit of naturel geolied

€ 29,95
 m2

laminaat 
extra lange en brede landhuisdelen
220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 
4x v-groef, one click to go systeem, 
leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, van 34,95

€ 18,95
 m2

laminaat 
landhuisdelen
8 mm dik, 4x v-groef, 
klik systeem, leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, 
van 23,95

€ 13,95
 m2

pvc 
easy click systeem
op mdF-drager, in 6 kleuren,
eenvoudig zelf te leggen, van 37,95

€ 25,95
 m2

TINKERS DRINKERS DREAMERS 
Ierse en Engelse Folk muziek  
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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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

Olijf meets Asia

Wij gaan de uitdaging aan om de Aziatische en Mediterrane 
keuken op authentieke maar tegelijkertijd verfijnde wijze 

te mengen.

van 23 t/m 27 maart serveren wij een 
Mediterrane-Oosterse menu van 3-, 4- of 5 gangen

met bijpassende wijnen.

Graag willen wij u verwennen door u heerlijke 
wijnspijscombinaties te laten proeven. 

Reserveren is mogelijk via onze site:
 www.restaurantolijf.nl

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

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

Jeansfeestje 
donderdag 27 maart
van 11.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur.

Welke jeans past het beste bij u?
Wij adviseren u over de juiste wassing en 
pasvorm. Twee mannequins showen hoe 
we dit seizoen de jeans combineren.

Op dit feestje serveren wij een hip biologisch drankje.

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

rechthoekzandloperpeerappel
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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     GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Gaat u bouwen of verbouwen?

Uw plannen worden begeleid door 
enthousiaste en betrokken mensen 
met jarenlange ervaring.

FINANCIERING
ARCHITECT
INTERIEURARCHITECT
AANNEMER
HAARDEN
AUDIO & VIDEO
INTERIEURBOUW
ZWEMBAD & WELLNESS
HOVENIER
WONINGINRICHTER

Bezoek de Inspiratie Dagen op 21 en 22 maart meer informatie op www.compleetwonen.nu

Compleet Wonen biedt u het gemak van 
één aanspreekpunt en alle service voor 
veranderingen in en om het huis. 

in de showroom van Lineo
tijdens de Inspiratie Dagen:

www.compleetwonen.nu

Inspiratiedagen bij   
Compleet Wonen
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart organiseert Compleet Wonen de open 
“inspiratiedagen”. Iedereen is dan van harte welkom om zich te laten infor-
meren en inspireren voor (nieuwe) woonideeën.
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Wilt u een aanpassing aan uw woning 
laten doen, of gaat u een compleet 
nieuw huis bouwen? Dan heeft u 
waarschijnlijk behoefte aan 1 aan-
spreekpunt waar u gemak en jarenlan-
ge expertise vindt. Compleet Wonen 
neemt u alle zorgen uit handen en 
werkt alleen met lokale en betrouw-
bare partners. Zo heeft u het voordeel 
dat u op één adres vertrouwd terecht 
kunt.
 
Wij helpen u graag met plannen en 
uitvoeren in de meest brede zin, van 
bouwtekening tot woninginrichting 
en alles daar tussen in. Al uw wensen 
nemen wij mee om het voor u beste 
plan op te stellen. Wij bieden u duur-
zame oplossingen met behulp van de 
nieuwste technologieën. U ontzorgen 
is ons werk, Compleet Wonen coördi-
neert het hele traject.
Voor al uw vragen rondom bouwen en 
verbouwen bent u bij ons van harte 
welkom!

Ook voor kleine (ver-) bouwingen 
kunt u bij Compleet Wonen terecht. 
Heeft u wensen voor uw tuin, een 
nieuwe bank, een welness ruimte of 
een nieuwe haard? Compleet Wonen 
kan u helpen van de kleinste aanpas-
singen tot de complete (ver-) bouw 
van uw huis.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart or-
ganiseert Compleet Wonen de open 
‘inspiratiedagen’. Iedereen is dan van 
harte welkom om zich te laten infor-
meren en inspireren voor (nieuwe) 
woon ideeën. U kunt bij ons terecht op 
vrijdag 21 maart van 12.00 tot 21.00 
uur en op zaterdag 22 maart van 10.00 
tot 17.00 uur.

Meer informatie en alle deelnemende 
bedrijven zijn te vinden op www.com-
pleetwonen.nu. Graag zien wij u op 1 
van de inspiratiedagen bij Lineo, bur-
gemeester Mollaan in Aalst-Waalre of 
neem contact met ons op voor een af-
spraak via de website.

DE WATERMOLEN    
van Opwetten is open!
Na een kleine drie maanden voorbereidingstijd was het afgelopen vrijdag 
eindelijk zover: DE WATERMOLEN van Opwetten opende (stilletjes) de 
deuren. Drieske Brox-Konings en haar enthousiaste team zijn er helemaal 
klaar voor om gasten te ontvangen en te laten genieten in een ongedwon-
gen, huiselijke sfeer.

DE WATERMOLEN van Opwetten ligt op een eiland, zoals op deze luchtfoto goed 
te zien is (foto: Paul Raats).

Hoewel de gebouwen en de omgeving 
van zichzelf al een authentieke en bij-
zondere uitstraling hebben, is zowel 
binnen als buiten toch veel gebeurd. 
In het restaurant is een tweeënhalve 
meter brede haard geplaatst en is er 
veel aandacht besteed aan de inrich-
ting. Het terras en de intieme ‘tuinka-
mers’ met picknicktafels zien er uitno-
digend uit. Voor kinderen is buiten 
volop ruimte om lekker te ravotten en 
daarnaast zijn deze week leuke speel-
toestellen en een uitdagend speelpar-
cours geplaatst.

De keukenbrigade heeft na heel wat 
uurtjes proefdraaien een mooie me-
nukaart samengesteld voor de lunch, 
het diner en voor bij de borrel. Of je 
nu even binnenkomt om te ontspan-
nen tijdens het wandelen of fietsen, 
gezellig het weekend wil inluiden met 
een aangeklede borrel of uitgebreid 
wil dineren: het kan allemaal en de 
kaart voorziet in ieders wensen.

De afgelopen weken zijn al veel boe-
kingen binnengekomen voor feesten, 
partijen en zakelijke bijeenkomsten. 
Met het terras- en trouwseizoen voor 
de deur, liggen er mooie uitdagingen 
voor DE WATERMOLEN van Op-
wetten. Via de website en Facebook 
worden de gasten en andere belang-
stellenden op de hoogte gehouden 
van alle activiteiten en culinaire sei-
zoens- en streekgerechten. Het team 
heeft er enorm veel zin in en wil een 
groot succes maken van deze unieke 
horecagelegenheid op een pracht-
plek op het randje van Nuenen en 
Eindhoven.

DE WATERMOLEN van Opwetten is 
van dinsdag t/m zondag geopend van-
af 09.30 uur. De keuken sluit doorde-
weeks om 21.00 uur en in het weekend 
om 21.30 uur. 

Kijk voor meer informatie op de website 
www.dewatermolenvanopwetten.nl

Oproep foto’s Koninginnedag
Ja, u leest het goed: foto’s van Koninginnedag. Dit jaar wordt namelijk voor het 
eerst Koningsdag gevierd. In Nuenen organiseert Parkevenementen Nuenen op 
25 en 26 april een groots Koningsfeest in het Park. Ter gelegenheid daarvan doet 
Rond de Linde, bij wijze van terugblik, een oproep om foto’s van voorgaande 
Koninginnedagen en Koninginnenachten in Nuenen c.a. in te sturen. De vijf 
mooiste foto’s worden in de Rond de Linde afgedrukt en zullen in groot formaat 
te zien zijn op Koningsdag in het Park. Ook krijgen de winnaars een bloemetje 
verzorgd door ’t Bloemateljee in Nuenen.

Foto’s (JPEG met een minimale resolutie van 300 dpi (10 x 10 cm) kunnen o.v.v. 
naam en adres t/m 20 april worden gemaild naar: koningsdag@ronddelinde.nl.

25/26 april 2014

Lezing over 
natuurgebieden 
rondom Nuenen
Onlangs vierde het IVN Nuenen haar 
40-jarig bestaan. Daar werd o.a. een 
hernieuwde uitgave van ‘Natuurgebie-
den Rondom Nuenen’ gepresenteerd. 
Het boekje is een geactualiseerde ver-
sie van de natuur in onzer omgeving. 

Tijdens de Inloop van WLG in Den 
Heuvel te Gerwen zal op maandag 24 
maart verhaald worden over het ont-
staan, de veranderingen in de(wandel-) 
routes en de ontwikkelingen in de na-
tuur rond Nuenen. Daarbij komen in 
het bijzonder enkele natuurgebieden 
rond Gerwen, Nederwetten en Vaarle 
aan de orde. Met beelden zullen Jannie 
Bottema en Ad van de Hurk het verhaal 
kracht bij zetten. Na afloop zijn de fraai 
uitgegeven boekjes te koop voor € 4,-.

Iedereen is welkom op 24 maart om 
13.30 uur. Voor informatie over de le-
zing of andere activiteiten van WLG 
kunt u terecht bij werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com. Ook telefo-
nisch is contact mogelijk: 06 -41102625.

Spechtenwandeling 
in het Nuenens Broek
Op zondag 23 maart verzorgt het IVN-
Nuenen een natuurwandeling met oog 
voor spechten. Gidsen van de vogel-
werkgroep vertrekken om 10.00 uur te 
voet vanaf de ingang van natuurgebied 
Het Nuenens Broek aan de Lissevoort.

Het roffelen van de spechten is in deze 
tijd van het jaar overal in het bos te 
horen. Dit is hun manier van het afba-
kenen van een territorium, spechten 
zingen nu eenmaal niet. Nu de blaad-
jes nog niet aan de bomen zitten, ho-
pen we ze ook te zien. 
De wandeling duurt ongeveer 1½ uur. 
Het dragen van laarzen wordt sterk 
aangeraden. Deelname is gratis. Voor 
informatie tel. 0499-476201.

‘Lets Doe-dagen’ Nuenen
In de periode tussen 21 maart en 27 september willen Lets leden uit Nuenen 
hun diensten aanbieden aan mensen buiten de vaste Lets-kring.

Wat is Lets ?
Nuenen kent een zeer actieve Lets-
kring: het is een ruilnetwerk met leden 
die onderling diensten uitwisselen. 
Geld komt er niet aan te pas. Het idee 
is heel simpel: je doet iets voor een an-
der, bijvoorbeeld ramen wassen, com-
puterhulp bieden, autorijden, tuin-
werk, koken. Daarmee kun je fictieve 
eenheden verdienen, @’s genaamd. 
Wie bij Lets komt, ontvangt als begin-
kapitaal direct 100 eenheden. Je kunt 
daarmee diensten van een Lets-lid ko-
pen tegen 4 eenheden per uur of ze 
verdienen door voor een ander iets te 
doen. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom. De contributie bedraagt slechts 
€ 12,- per jaar. 

Lets Doe-dagen
Om meer aansluiting te vinden met de 
Nuenense gemeenschap willen Lets 
leden hun diensten aanbieden aan 
mensen buiten de vaste Lets kring. We 
starten daarom deze campagne op 21 
maart die eindigt op 27 september 
met een gemeenschappelijke dag.

Lets Nuenen wil vooral in contact ko-
men met mensen die zorg betrekken 
vanuit de Archipel. Het gaat hierbij 
om bewoners van een aanleunwoning 
van De Akkers/Jo van Dijkhof of men-
sen die zelfstandig wonen in de wijk 
en die eventueel zelf eenvoudige dien-
sten kunnen leveren.

Heeft u een klusje te doen en/of kunt u 
zelf iets doen, neem dan gerust con-
tact op via het e-mailadres: letsnue-
nen@onsbrabantnet.nl. 

Voor meer info: 040-2839064 of 
www.letsnuenen.nl

De Koffiedrinkers 1 jaar!

Tot ziens bij de Koffiedrinkers!
Evelien, Marjolein en Karin 
Schroer. 

Dit weekend vieren wij het 1 jarig bestaan van onze zaak.
Daarom trakteren wij op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 
op een...

Berg 38 te Nuenen. 
(naast de lindeboom)

www.dekoffiedrinkers.nl

gratis 
2e kopje koffie 

adv_100x100.indd   1 17-3-2014   10:13:31
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Drink een drankje    
voor het goede doel!
De Nuenense stichting Out of Area heeft een nieuw project opgezet om de 
kinderen in Bosnië weer te gaan ondersteunen. Kom woensdag 26 maart om 
20.00 uur naar Sgt. Peppers te Eindhoven (Stratumseind) en bied mee op 
leuke veilingproducten & diensten en geniet van een gezellige avond. De 
opbrengst gaat naar het goede doel!

Frans Smulders en 
Gerard van Orsouw 
beiden winnaars 
van de voorlaatste 
rik avond RKSV
Bijzonder spannend was het vrijdag 
bij de voorlaatste rik avond van de 
supportersclub van RKSV Nuenen. 
Was het in de eerste ronde Gerard van 
Orsouw die aan de leiding ging met 
100 punten en zich al stiekem rijk re-
kende, in de tweede ronde was het 
Frans Smulders, vorige week nog goed 
voor een tweede plaats, die met veel 
elan en een tikkeltje risico ook met 
100 punten wist te eindigen, zodat 
deze avond twee winnaars had. Dus 
spanning volop, een goede sfeer en 
over de opkomst was de organisatie 
meer dan tevreden. De hoofdprijs bij 
de loterij; een waardebon, werd ge-
wonnen door An Arts.

Uitslag
 1 Frans Smulders 100 punten
 1 Gerard van Orsouw 100 punten
 3 Willy van den Heuvel 81 punten
 4 Bernard de Louw 74 punten
 5 Henny van de Velden  66 punten
 6 Hans de Vries 62 punten
 7 Jan Huijbers  61 punten
 8 Tinus Damen  56 punten
 9 Gerton van Leenders  51 punten
10 Barry van Dun 46 punten

Vrijdag 21 maart is de laatste rik avond 
van dit seizoen. Deze avond wordt een 
extra ronde gespeeld met extra prijzen. 
Aanvangstijd stipt 20.00 uur. Locatie 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen.
 

Welk goed doel? ACT! 
Project ACT! is een onderdeel van de 
Nuenense stichting Out of Area. ACT! 
is ontstaan tijdens het project Fontys-
4Bosnië in mei 2013 in Bosnië. ACT! 
zet zich in voor de ontwikkeling van 
deskundigheid van scholen en ex-
treem arme gezinnen in Bosnië. Dit 
gaan ze doen door in april een confe-
rentie te organiseren tussen de leer-
krachten uit Bosnië en studenten uit 

Nederland. Tijdens de conferentie 
zullen de studenten en de leerkrach-
ten uit Bosnië samen in gesprek gaan 
over problemen waar de leerkrachten 
dagelijks mee te maken hebben. 
Daarnaast willen ze informatie geven 
over hoe de protocollen in Nederland 
werken. Wederom zullen ze dit jaar 
inspelen op acute noodzakelijke 
hulp. Tot 26 maart! 
www.outofarea.nl/ACT!

Rikken

Orgelconcert in Nuenen
Op 30 maart om 15.30 uur zal Ruud Huijbregts, stadsorganist van Eindho-
ven, een orgelconcert verzorgen in de H. Clemenskerk te Nuenen. Dit is het 
tweede concert op het, vorig jaar geheel herstelde, Smits-Vermeulenorgel. 

Het gevarieerde programma omvat 
werken van Andriessen, Ropartz, 
Arro, Martin en Nieland. Centraal in 
het programma staat een bijzonder 
werk van Daan Manneke ‘De Zonne 
rijst’. Het is meerdelig werk uit 1963, 
gebaseerd op gedichten van Guido 
Gezelle, die voorafgaand aan elk orgel-
stuk worden voorgedragen door Peter 
van Overbruggen.
Ruud Huijbregts studeerde aan het 
Brabants Conservatorium te Tilburg 
bij Hub. Houet en Bram Beekman, 
klavecimbel bij Gerard Dekker en 
koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees 
Rotteveel. Ruud Huijbregts verzorgde 
orgelconcerten o.a. in St. Paul’s Cathe-
dral in Londen, de Utrechtse Dom-

kerk en de Sint Jan te ’s-Hertogen-
bosch en samen met het Brabants 
Orkest in het Concertgebouw te Am-
sterdam en in het Muziekgebouw 
‘Frits Philips’ te Eindhoven. Daarnaast 
is hij artistiek leider van Collegium 
Musicum Eindhoven. Hierin partici-
peren het Collegium Vocale en Colle-
gium Instrumentale in de concertserie 
‘Muziek in de Cathrien’, wekelijkse 
concerten op zaterdagmiddag in de 
Eindhovense Stadskerk. Naast zijn 
werk als dirigent/organist aan de 
Eindhovense Stadskerk is Huijbregts 
docent aan de CKE muziekschool te 
Eindhoven.
De toegang tot het orgelconcert is gra-
tis met vrijwillige bijdrage na afloop. 

Whispering Caves in Nuenen
Op zondagmiddag 30 maart speelt het Blue Planet Harp Ensemble ‘Whis-
pering Caves’, gecomponeerd door de Nuenense harpiste en componiste 
Inge Frimout-Hei. De bekende slagwerker Sjoerd van de Bommel zal daar-
bij de geluiden van de grot versterken met zijn slagwerk. Tevens werkt mee 
de bekende violist Ernö Ola uit Boedapest. 

Inge Frimout-Hei heeft haar werk ge-
baseerd op de onderaardse meren van 
Lacave, een grot in Zuid-Frankrijk en 
de mergelgrotten in Zuid Limburg. De 
fluisteringen van deze en vele andere 
grotten vormen samen ‘Whispering 
Caves’, de fluisterende grotten. Voor 
dit speciale concert is het Blue Planet 
Harp Ensemble samengesteld uit jon-
ge musici in de leeftijd van 8 tot 21 
jaar.
De opbrengst van het concert komt 
ten goede aan het Rotary waterput-

tenproject in Kenia, Stichting leergeld 
en de Stichting Vrienden van het Blue 
Planet Harp Ensemble. 

Whispering Caves door het Blue Pla-
net Harp Ensemble op 30 maart om 
14.00 en 16.00 uur in het Klooster, 
Park 1 in Nuenen. Het concert duurt 
circa 60 minuten. Kaarten à € 12,50 
voor volwassenen en € 7,50 voor kin-
deren, inclusief drankje. Bestellen via 
www.hetklooster.org. Meer informa-
tie op www.whispering-caves.nl

Paarden en tractors bij 
ringsteken cv De Stemkes
Goede doelen-veiling en Nuenense zanger Mark Elbers in Gerwen.

Ringsteken tijdens het Halfvastenspektakel van De Stemkes in Gerwen. 

Het komend weekeinde staat Gerwen 
in het teken van ringsteken vanaf door 
paarden getrokken wagens en voor 
het eerst ook vanaf tractors. Op zater-
dagavond start de Goede doelen-vei-
ling en treedt de Nuenense zanger 
Mark Elbers op. Het ringsteken speelt 
zich af op de Gerwenseweg ter hoogte 
van café De Stam en begint zondag-
middag om twaalf uur voor jeugd- en 
jongerenteams. 

Goede doelen-veiling: van appel-
taart tot rondvlucht
De organisatie van het Halfvasten-
spektakel verzorgt zaterdag 22 en zon-
dag 23 maart een veiling van goederen 
en diensten. Zo kan er geboden wor-
den op een rondvlucht boven de woon-
plaats, een introductiecursus onder 
water duiken, 111 consumpties, win-
terklaar maken van de tuin, dartclinic, 
busreis fanclub Steven Kruijswijk, fo-
toshoot en ook op een appeltaart. De 

opbrengst is bestemd voor drie goede 
doelen: Kindervakantieweek, Zorg-
boerderij De Krakenburg en Jong Ne-
derland. De veiling is twee keer: zater-
dagavond en zondagmiddag.

Nuenense zanger Mark Elbers en DJ 
Angelo
Het evenement wordt zaterdagavond 
22 maart vanaf 20.30 uur muzikaal in-
gezet met een live-optreden van DJ 
Angelo en de Nuenense zanger Mark 
Elbers. Tijdens die avond worden ook 
al enkele goederen en diensten ge-
veild. 

Meedoen met Ringsteken
Belangstellenden voor deelname aan 
het ringsteken kunnen contact opne-
men met de organisatie, carnavalsver-
eniging de Stemkes, in residentie De 
Stam in Gerwen (06 53965925) en via 
www.cvdestemkes.nl. Publiek heeft 
gratis toegang.

Omgaan met 
verlies en rouw
De LEVgroep organiseert voor vrijwil-
ligers in Nuenen een thema-avond: 
‘omgaan met verlies en rouw’ op 
maandag 7 april van 19.30-22.00 uur. 
Locatie ‘de Luistruik’ (Sportlaan 12). 

Deze avond is bedoeld voor vrijwilli-
gers die in hun werk mensen tegenko-
men die te maken hebben (gehad) met 
verlies en rouw, bijvoorbeeld door 
ziekte of overlijden.

Doel van de avond:
vrijwilligers achtergrondinformatie ge-
ven over verlies en rouw en de verwer-
king daarvan; vrijwilligers praktische 
tips geven over hoe om te gaan met 
mensen die te maken hebben met ver-
lies en rouw in hun leven. Wat kun je 
doen en wat kun je beter niet doen in 
zo’n situatie. Deze avond wordt ver-
zorgd door twee deskundigen die veel 
ervaring hebben met dit thema.

Heeft u interesse? U kunt zich nu vast 
aanmelden bij het CMD/Servicepunt 
Nuenen door: te mailen naar: ismene.
borger@levgroep.nl of te bellen naar: 
040-2831675. Vermeld hierbij a.u.b. 
uw naam, telefoonnummer en/of e-
mailadres. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname.

Narda Schrurs-de Louw  
KBO-vrijwilligster 2013
Op de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van KBO-Nuenen, dinsdag 11 
maart, is mevrouw Narda Schrurs-de Louw uit Gerwen tot KBO-vrijwillig-
ster van het jaar 2013 uitgeroepen.

Zij verdient deze titel omdat zij zich al 
jaren bij de KBO als vrijwilligster ver-
dienstelijk maakt als gastvrouw op 
zondagmiddag bij d’n Inloop (KBO-
huiskamer), wekelijks de kien- en 
kaartmiddagen in Gerwen verzorgt en 
daarvoor de prijsjes bijeen vergaart en 
daarbij vervoer regelt voor leden die 
anders niet kunnen komen. Ook be-
zoekt zij met regelmaat zieke KBO-le-
den. Voorts verzorgt zij mede de jaar-
lijkse kerstviering in Gerwen. 
Daarnaast was en is zij binnen het 
Gerwense verenigingsleven heel ac-
tief, o.a. vanaf de oprichting bij jeugd-
vereniging Jong Nederland.

Voor al deze verdiensten werd zij door 
vice-voorzitter Wim van Ree geëerd 
met een oorkonde en een kunstwerkje 
waarin haar verdiensten zijn verbeeld.
Bijzondere bijkomstigheid is dat Nar-
da Schrurs-de Louw enkele weken ge-
leden tijdens de jaarlijkse senioren-
middag van CV De Narre-Kappen 

werd uitgeroepen tot ‘Senior van het 
jaar 2014’ en daarbij werd onderschei-
den door Prins Coltello.

Oecumenische thema-avond
Lezing over 
‘gevangenen 
bezoeken’
Op woensdagavond 26 maart zal Jac-
queline van Heel een inleiding verzor-
gen over het bezoeken van gevange-
nen. Jacqueline is pastor en geestelijk 
verzorger in de gevangenis van Breda. 

De inleiding van Jacqueline wordt aan-
gevuld door een tweetal vrijwilligers. 
De ene vrijwilliger is actief rond de 
zondagse vieringen in de gevangenis. 
Na de viering vinden er gesprekken 
plaats met de gedetineerden tijdens 
het koffiedrinken. De andere vrijwilli-
ger bezoekt regelmatig gevangenen, 
zomaar, als persoon van buiten. Hun 
ervaringsverhalen brengen ons in con-
tact met een wereld waar we meestal 
alleen zijdelings iets van horen.

De avond wordt gehouden in kerkelijk 
centrum ‘De Regenboog’, Sportlaan 5 en 
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

(foto: Cees van Keulen)

Verstuurd vanaf mijn iPad

Ontvrienden
Elwien Bibbe

Ik heb een vriend minder op Facebook. En Ralf ook. Ik heb er nu nog 83. Ik heb hem 
ontvriend. Ooit heb ik hem geaccepteerd. Ik dacht leuk. Kan hij mijn vakantiefoto's 
zien. Maar vriend worden met Ralf is eigenlijk niet nodig, want op zijn Facebookpa-
gina kun je sowieso kijken, want zijn pagina is niet afgeschermd.
Ralf heeft 1327 vrienden en 8 daarvan hebben wij gemeenschappelijk. Ik kan zien 
wie dat zijn. Maar ik kan niet zien of ze een Facebookstem op hem hebben uitge-
bracht. Want Ralf doet het goed bij de verkiezing van beste raadslid van Nederland. 
Een initiatief van de Volkskrant, Pauw en Witteman in samenwerking met campag-
nebureau BKB.
Als ik op zijn tijdlijn kijk, zie ik een foto van hem samen met Pauw. Leuk. De uitzen-
ding van Pauw en Witteman kijk ik terug via internet. Hij wordt gekarakteriseerd als 
een netwerker pur sang. "Iedereen kent Ralf en Ralf kent iedereen." En ja, hij is trots 
op zijn netwerk op Facebook en het dorp, en als ik het allemaal goed begrijp hadden 
het nog wel meer stemmen kunnen zijn.... Gezien zijn netwerk.

Ralf Stultiëns zit bij de laatste 12. Maar niet bij de laatste vier, lees ik een week later 
op maandagmorgen in het ED. En dat vind ik wel jammer. Een optreden op het fes-
tival van de lokale democratie in de Melkweg in Amsterdam had ik hem graag ge-
gund. Ralf is door deze uitverkiezing natuurlijk wel het beste raadslid van Nuenen!
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Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

KIEZERS 
BEDANKT!
Op 22 mei (Europese Verkiezingen) 
kunt u weer op D66 stemmen.

Lenteconcert Primavera

Kleurige Zondag in   
Het Klooster 
Op zondag 23 maart brengt zanggroep New Balance 
een kleurrijk muziekprogramma, met een eigen reper-
toire en optredens van The Stews, Jo Otten, Geertje en 
Janneke van Raak en Noud van der Bas. 

Tinkers, Drinkers, Dreamers 
live in Ons Dorp
Zondag 23 maart kan iedereen weer komen genieten van live muziek in 
Café Ons Dorp. De formatie Tinkers, Drinkers, Dreamers zal zorgen voor 
een gezellige muzikale middag.

New Balance, opgericht in 1982 telt op 
dit moment ruim 40 leden. Het koor 
streeft naar een goede zangprestatie, 
die met zoveel mogelijk plezier bereikt 
wordt. Het plezier is er gewoon! De 
zangprestatie is het verhaal van Peter 
van Raak, de dirigent. Bekwaam, ge-
motiveerd en met plezier heeft hij de 
afgelopen jaren het repertoire ver-
nieuwd. En hij heeft het koor beter le-
ren zingen. Zijn dochter Geertje bege-
leidt op de piano. Het repertoire: een 
mix van vlotte, herkenbare liedjes uit 
musicals en hitlijsten - Engelstalig 
vooral, maar zeker ook in het Neder-
lands. 

The Stews
Vijf studenten van het Odulphus- Ly-
ceum te Tilburg vormden tijdens hun 
schoolperiode met elkaar deze band, 
die na hun studiejaren werd ontbon-
den. Na allerlei omzwervingen heb-
ben de bandleden via reünies elkaar 12 
jaar geleden weer in de armen geslo-
ten. Inspiratiebronnen waren en zijn 
nog steeds The Beatles, The Rolling 
Stones, The Who en andere groepen 
uit die tijd. The Stews spelen eveneens 
een groot aantal blues nummers.

De musici in alfabetische volgorde:
Frans van de Camp: drums
Hans Hendrich: ritmegitaar en zang
Harrie & Kootje Schilders: zang 
Toon Segers: bas
Lex Teurlings: sologitaar. 

Noud van der Bas is de 34-jarige Eind-
hovense leadzanger van de band 
WRLDBEAT. Deze negenkoppige, 
energieke band brengt een eigen re-
pertoire van reggae, funk, hiphop en 
latin. Naast zingen in deze zomerse 
band treedt Noud bij gelegenheid ook 
solo op met bekende en minder be-
kende covers, altijd vergezeld van een 
ludieke toelichting. 

Meer info, muziek en clips vind je via 
www.wrldbeat.com

New Balance repeteert iedere dins-
dagavond (m.u.v. de schoolvakanties) 
in de Wentelwiek. Wil je meer infor-
matie over het koor dan kun je mailen 
naar newbalancenuenen@bocken.net 

Kleurrijke Zondag 23 maart, Het 
Klooster, aanvang 14.00 uur, toegang 
gratis, vrije inloop.

Houdt u van muziek? Graag nodigen wij u uit om op zondag 23 maart te komen 
genieten van een bijzonder concert georganiseerd door ‘Primavera’ uit Lies-
hout in samenwerking met het ‘Overdagensemble’ (ODE) uit Beek en Donk.
Primavera brengt als koor in vier par-
tijen en ‘a capella gezongen’ een divers 
repertoire. Deze liedjes worden afge-
wisseld door muziek van het Overdag-
Ensemble, een volwaardig orkest met 

40 muzikanten. Het repertoire van 
Primavera bestaat uit ballades, pop-
songs, evergreens en musicalliedjes. 
Het OverdagEnsemble heeft een ge-
heel eigen sound, een samensmelting 

van diverse culturen en afwijkend van 
het gangbare repertoire van dit soort 
orkesten. Primavera staat onder lei-
ding van Kees Manders en het Over-
dagEnsemble staat onder leiding van 
Theo Lokin. Laat u verrassen! Het op-
treden vindt plaats op zondag 23 
maart in het Dorpshuis van Lieshout 
aan de Grotenhof 2 te Lieshout. De 
entree is gratis. De voorstelling begint 
om 14.00 uur. 

Avontuurlijk, dorstig, melancholisch 
en vrolijk zo wordt Tinkers, Drinkers, 
Dreamers omschreven. De formatie 
brengt Ierse en Engelse Folk muziek. 
De songs, waarvan de geneugten van 
drank, verloren liefdes, mannen en 
hun overspelige vrouwen en verre zee-
reizen geliefde onderwerpen zijn, zijn 

met veel ijver geput uit Engelse en 
Ierse Song Books. De band gaat naast 
deze ballades en pretliederen, ook de 
dance-tunes niet uit de weg. Kortom 
reden genoeg om deze zondag te ge-
nieten van live muziek en een goed 
glas Guinness. Aanvang 15.30 uur, 
toegang is gratis.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56
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Filmpremière De TV-Kantine

Over smaak valt niet te twisten 
Vrijdagavond 28 maart vindt in Het Klooster de première plaats van de film 
‘Over smaak valt niet te twisten’. Een film van Ronny Sanders en gebaseerd 
op de TV-Kantine.

Ronny Sanders komt uit Nuenen en 
heeft één grote passie, het maken van 
televisie en film. 6 jaar geleden begon 
hij met het amateuristisch naspelen 
van wat sketches uit het programma 
De TV-Kantine, wat toen net uitge-
zonden werd. Dit beviel erg goed en 
resulteerde in het compleet namaken 
van het gehele eerste seizoen. De sets 
werden nagebouwd in een grote loods 
achter het huis en daar werden de scè-
nes gefilmd. De redactie van Life4you 
kwam hierachter en een uitnodiging 

voor een bezoek in de studio volgde. 
Carlo was ontzettend enthousiast en 
sindsdien worden er soms rolletjes in 
de echte TV-Kantine gespeeld. In de 
loods werden ook seizoen twee en drie 
compleet nagemaakt. Na drie jaar, 
volgde een gesprek met Carlo Bosz-
hard die aangaf dat het nog veel leuker 
zou zijn als Ronny zelf een scenario 
zou bedenken. Dit resulteerde in de 
film, waaraan twee jaar is gewerkt: De 
TV-Kantine krijgt bezoek van Rob 
Geus, de smaakpolitie. Kim Holland 

IVN lezing vogels
Maandag 24 maart geeft Cor Speek 
een lezing over bijzondere vogels in 
en rond Nuenen in diverse natuur-
gebieden. Voor de pauze komen de 
gebieden in en rond Nuenen aan 
bod, na de pauze fragmenten de 
Strabrechtse Heide met vele soor-
ten vogels. Aanvang 20.00 uur in de 
IVN-ruimte in Het Klooster te Nue-
nen. Voor informatie Kees Planken, 
tel. 040-2421423.

geeft hem toestemming het pand te 
inspecteren en na lang gewacht te heb-
ben krijgen Kim en alle andere beken-
de Nederlanders in de TV-Kantine tot 
hun verbazing te horen dat de TV-
Kantine in slechte staat is en gesloten 
moet worden. Hier zijn de BN’ers het 
niet mee eens en er worden vervolgens 
allerlei manieren bedacht om de Kan-
tine open te houden onder leiding van 
mediatycoon John de Mol. De vraag is 
enkel of het de BN’ers gaat lukken de 
kantine open te houden voordat Rob 
Geus hem in handen krijgt. Dit wordt 
aangekleed met allerlei persiflages op 
bekende films als Gooische Vrouwen, 
Amsterdamned, Alles is Liefde, 
Moordwijven, Nova Zembla, De Lift, 
Titanic, Paranormal Activity, De Hei-
neken ontvoering (met een gastrol van 
de echte Wilfred Genee), Scarface, 
Mamma Mia en nog veel meer.

Première
Vrijdagavond 28 maart vindt de pre-
mière van deze film plaats in Het 
Klooster. De deuren gaan open om 
19.30 uur en rond 20.00 uur begint de 
voorstelling. Er is een pauze en na af-
loop een borrel. Hebt u interesse? Bel 
of mail: ronny_sanders@hotmail.com 
telefoon: 0622404458.

Het Klooster

Het gaat nog
Op donderdag 27 maart speelt het toneelstuk ‘Het gaat nog’ in Theater Het 
Klooster. Een toneelstuk dat gaat over beginnende dementie en hoe daar mee 
om te gaan. Het stuk wordt gespeeld door Diana Dobbelman en Bruni Heinke. 

foto Rob Philip

De rode draad door het verhaal is de 
beginnende dementie van Kitty, die 
steeds meer de grip op haar leven gaat 
verliezen. De twee heel verschillende 
zusters Ellen en Kitty gaan door een 
samenloop van omstandigheden op 
latere leeftijd weer samenwonen. Hun 
nostalgisch idee van samenwonen 
wordt overschaduwd door de realiteit 
dat ze allebei al een leven achter de rug 
hebben. Als Ellen bij haar komt wonen 
heeft Kitty net haar man verloren. De 
zeventigers Ellen en Kitty willen door 
samen te gaan wonen eenzaamheid 
voorkomen. De beginnende dementie 
wordt met de mantel der liefde be-
dekt. Er wordt geen hulp ingeroepen 
en Ellen probeert de situatie die ont-
staat te accepteren. Er ontstaat een 
nieuwe verhouding tussen de zusters 
waarin ze onbewust afscheid nemen, 
maar toch steeds dichter bij elkaar ko-

men. Tot Ellen besluit hulp in te roe-
pen, het gaat niet langer…
De voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten kosten € 18,50. Kaar-
ten kunt u bestellen via onze website 
www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 uur telefonisch reserveren 
via het telefoonnummer 040 -284 33 99. 

Vincentre zoekt 
Native speakers
Steeds vaker brengen buitenlandse va-
kantiegangers een bezoek aan het Vin-
centre en locaties die Van Gogh in Nue-
nen heeft geschilderd, vooral in de 
maanden april tot september. Daarom 
zoekt het Vincentre native speakers die 
het leuk vinden om af en toe weer hun 
moederstaal te spreken en alleen of sa-
men met een gids kort (maximaal 1 
uur) iets over Van Gogh in Nuenen te 
vertellen. Het gaat hierbij vooral om het 
Engels, Duits, Frans, Spaans, Deens, 
Portugees, Italiaans, Chinees en Japans. 
Ook andere talen zijn welkom. Contact 
opnemen kan met Wim Monte via 
info@vgvn.nl.

Weekend in het teken van  
250 jaar pastorie Nuenen
Dat op zaterdag 22 maart het boek ‘van domineeshuis tot Van Goghhuis’ 
wordt gepresenteerd, is intussen breed bekend. Maar er is in dat weekend 
nog meer te doen rond het jubileum van de 250-jarige pastorie. 

Op zondag 23 maart om 10.00 uur is 
er een speciale kerkdienst in de Re-
genboog die ook in het teken staat van 
dit jubileum. Ds. Christien Crouwel 
zal voorgaan in een feestelijke viering 
die een toepasselijk thema heeft: 
Overal wonen nergens thuis. 
 
De pastorie is in de loop van 250 jaar 
voor 20 dominees een soort door-
gangshuis geweest in hun pastorale 
loopbaan. Velen van hen zullen in Nue-
nen een monumentale woning hebben 
aangetroffen en daar ook een thuis 
hebben gevonden, al was het maar tij-
delijk. Het kenmerk van een predikan-
tenfunctie is, dat je nooit voor lange 
tijd een vaste plek hebt. Je bent dienst-

baar voor mensen, die jij moet leren 
kennen en die jou moeten leren ken-
nen. Wederzijds vertrouwen zal lang-
zaam groeien en als het zover is, kan 
het moment van afscheid nemen weer 
aanbreken. De gemeente blijft en onge-
twijfeld laat de herder zijn stempel ach-
ter. Dat is de geschiedenis, die ook het 
pastorieboek beschrijft. U bent van 
harte uitgenodigd om deze bijzondere 
dienst in de Regenboog bij te wonen. 
Na afloop is er ruime gelegenheid el-
kaar in de ontvangstruimte te ont-
moeten onder het genot van een kop 
koffie of thee. Ook de auteurs zijn 
daarbij aanwezig om het kleurrijk ge-
schreven en geïllustreerde pastorie-
boek te signeren. 

Expositie

Velden van Kleur
In ‘Velden van Kleur’ gaat Rudi van Dijk 
terug naar een tweetal van de meest 
fundamentele aspecten van de schilder-
kunst. Qua kleur beperkt hij zich tot nu-
ances van de vier basiskleuren rood, 
geel, groen en blauw, terwijl de hande-
ling van het schilderen is teruggebracht 
tot de toets: het zetten van stippen en 
vlekken. Vanuit die twee basiselemen-
ten vindt een organisch proces plaats 
waarbij kleuren en vlekken langzaam 
aaneengroeien tot inderdaad ‘velden 
van kleur’. Door deze manier van wer-
ken worden allerlei associaties mogelijk 
met beelden in de natuur, vooral een na-
tuur waarbij ook sprake is van langzame 

cyclische groeiprocessen. Zo ontstaan 
vanuit puur abstracte uitgangspunten 
beelden die uiteindelijk onze herkenba-
re wereld weerspiegelen. De tentoonge-
stelde werken zijn allemaal vervaardigd 
na zijn overzichtstentoonstelling in 
Museum Kempenland 5 jaar geleden. 
De werken bestaan uit olieverven op 
doek en paneel, aquarellen en enkele ge-
wassen inkt tekeningen. De tentoonstel-
ling wordt geopend op zondag 23 maart 
om 15.00 uur. Het werk is te zien tot 21 
april op donderdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Galerie ART88 
Mgr. Cuytenlaan 9, Nuenen. www.art88.
nl; www.rudivandijkatelier.nl
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De tweede winnende prullenbak draagt een ontwerp van Pepijn Haverkorn van Rij-
sewijk. Hij won de ontwerpwedstrijd op basisschool De Mijlpaal. Maandagmiddag 
onthulde Pepijn samen met wethouder Annegien Wijnands in tegenwoordigheid 
van de hele school en zijn opa en oma’s de prullenbak. Na afloop holden de kinderen 
meteen op de bak af en werd ie meteen in gebruik genomen. Ook in Nederwetten 
staat een winnend ontwerp. Met de ontwerpwedstrijd wil de gemeente Nuenen de 
prullenbak en toch vooral het gebruik ervan onder de aandacht brengen

Wethouder Jan Diercks onthulde op 13 maart de winnende prullenbak met 
kinderkunst op het schoolplein van basisschool St. Jozef in Nederwetten. Dit 
deed hij samen met de winnaars van de ontwerpwedstrijd. Annemarie Teu-
nisse en Alard Renders. Annemarie en Alard kregen er ook een sleutel bij, 
want het is de bedoeling dat ze de prullenbak ook zelf gaan legen. De ge-
meente Nuenen hoopt dat er met deze wedstrijd meer aandacht uit gaat naar 
de prullenbak en hoopt zo zwerfafval te voorkomen. Op basisschool De Mijl-
paal is op maandag 17 maart ook een prullenbak onthuld.

Provincie   
keurt begroting 
Nuenen goed
De Provincie heeft de begroting 2014 
goedgekeurd; zij is van mening dat de 
begroting ‘reëel en structureel in 
evenwicht is’. De Provincie spreekt 
haar waardering uit voor het versneld 
wegwerken van de negatieve algeme-
ne reserve, waarna er weer kan wor-
den gewerkt aan de opbouw van weer-
standsvermogen.
Dat weerstandsvermogen is volgens 
de Provincie wel nodig. Gemeenten 
worden de komende jaren geconfron-
teerd met de (budgettair waarschijn-
lijk negatieve) gevolgen van de drie 
centralisaties in het sociale domein. 
De Provincie adviseert dan ook om 
gehoopte efficiencyvoordelen pas 
over een aantal jaren in de begroting 
te verwerken en vooralsnog rekening 
te houden met extra lasten.
Wethouder J. Dierckx: ‘Ik ben blij met 
de goedkeuring en zie het als erken-
ning voor het vele werk dat de ge-
meenteraad heeft gestoken in het op 
orde krijgen van de financiën’.

CDA - Nuenen c.a. wil snelheid   
‘Helmondweg’ naar 80 km.
Het Eindhovens Dagblad (ED) heeft recentelijk twee artikelen gepubliceerd over 
de diverse snelheidsregimes op de A270, de zogenaamde ‘Helmondweg’. Op deze 
snelweg van nog geen 5 km, vinden wij het als CDA - Nuenen c.a. onbegrijpelijk 
dat er zeven(!) verschillende snelheden gelden, variërend van 50 tot 130 km. 

Verkeerstelling leidt tot afwijkende conclusies Nuenen en Eindhoven

Nuenen draait afsluiting     
Soeterbeek terug 
In het kader van de planontwikkeling HOV2 Sterrenlaan is de Soeterbeek 
(Nuenen) afgesloten. Onder andere inwoners uit Nederwetten maakten 
bezwaar tegen dit besluit. 

De gemeenten Nuenen en Eindhoven 
hebben na overleg afgesproken dat 
een definitief besluit over een open-
stelling of afsluiting van de Soeterbeek 
pas genomen kan worden op basis van 
verkeerstellingen over het effect van 
het afsluiten van de Soeterbeek. In 
september en november 2013 zijn ver-
keerstellingen uitgevoerd, waarbij de 

Soeterbeek respectievelijk was afge-
sloten en opengesteld.
De resultaten van de tellingen leiden in 
de beide gemeentehuizen tot verschil-
lende conclusies. De gemeente Eind-
hoven is van mening dat het openstel-
len van de Soeterbeek zorgt voor een 
te grote verkeersdruk op met name de 
Kosmoslaan en Airbornelaan. Om die 

te verminderen zou de Soeterbeek, of 
als alternatief het Boord, moeten wor-
den afgesloten.
De gemeente Nuenen is van mening 
dat de overlast op de Kosmoslaan en 
Airbornelaan niet wordt veroorzaakt 
door het verkeer vanaf de Soeterbeek. 
Maatregelen tegen verkeersoverlast 
moeten worden genomen daar waar de 
overlast zich voordoet. De Kosmoslaan 
is van oudsher een aantrekkelijke ver-
bindingsweg en zal dat blijven zolang 
de inrichting van deze weg niet wordt 
aangepast, aldus de gemeente Nuenen.

De gemeente Nuenen zal op korte ter-
mijn een besluit nemen om de Soeter-
beek open te stellen.

Nieuwe Zonnebloemcampagne 
De Zonnebloem is gestart met haar nieuwe reclamecampagne ‘Er kan zoveel 
meer dan je denkt’. Met deze campagne wil de Zonnebloem laten zien dat zij 
er is voor alle mensen met een lichamelijke beperking met als doel hen vol-
op van het leven te laten genieten. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% 
van alle Nederlanders de Zonnebloem 
kent, maar dat slechts een klein deel 
van deze groep weet voor wie de Zon-
nebloem zich inzet en wat de Zonne-
bloem precies doet. De Zonnebloem 
wil dat mensen met een lichamelijke 
beperking zorgeloos en vanzelfspre-
kend aan de maatschappij deel kunnen 
nemen. Daarom blijven ze dat doen 
waar ze altijd al goed in waren: contac-
ten leggen, gezelligheid brengen, acti-
viteiten organiseren en vakanties mo-
gelijk maken. En ze komen met nieuwe 
oplossingen. Zo realiseren ze mode 

Hartstichting zoekt collectanten in   
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
Van 06 t/m 12 april 2014 is de collecteweek van de Hartstichting. Tijdens 
deze week vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van 
hart- en vaatziekten. Met deze steun zoekt zij naar oplossingen om hart- en 
vaatziekten te voorkomen, de sterfte te verlagen en de positie van hart- en 
vaatpatiënten te versterken. Om de collecteweek tot een succes te maken, is 
de Hartstichting op zoek naar collectanten. Doet u ook mee? Zo dragen wij 
samen actief bij aan een hartgezonde samenleving. 

“Mijn hart was stuk maar nu niet 
meer” Baanbrekend onderzoek redt 
elke dag levens: Zinzy Knapper (4 jaar) 
werd geboren met drie hartafwijkin-
gen. Na drie ingrijpende operaties 
doet ze het goed. Ze is nauwelijks an-
ders dan andere kleuters. De laatste 
operatie heeft Zinzy goed doorstaan. 
Vijf weken later ging ze naar de basis-
school. De Hartstichting heeft de af-
gelopen 50 jaar geweldige resultaten 
behaald en er voor gezorgd dat steeds 
meer mensen het kunnen navertellen. 
Maar de strijd is nog lang niet gestre-
den. Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaat-
patiënten in ons land. Aan hart- en 

In de Lobroecse weide liepen op maandagmiddag niet één maar twee lam-
metjes. Er zijn nu nog 8 schapen drachtig. Op dit moment worden de scha-
pen nog een beetje bijgevoerd. Nieuw hekwerk rondom het struikgewas 
voorkomt dat de schapen zich vergrijpen aan het jonge groen! Om toch voor 
wat beschutting te zorgen, is een houten windscherm in de weide geplaatst. 
De schapen schurken hier heerlijk tegenaan.

vaatziekten overlijden per dag 107 
mensen en dagelijks komen 1.000 
mensen met hart- en vaatziekten in 
het ziekenhuis terecht. Met slechts 2 
uur collecteren, helpt u de Hartstich-
ting. Want het mag niet stoppen: het 
gezonde leven niet, het werk van de 
Hartstichting niet en het hart niet. 
Met uw hulp kunnen we hart- en vaat-
ziekten bestrijden en voorkomen. U kunt 
u aanmelden via de plaatselijke contact-
persoon, Ria van Happen, Bilderdijks-
traat 13, 5671 VE Nuenen. e-mail adres: 
pietvanhappen@hotmail.com 040-283 
55 70. Of via www.hartstichting.nl/col-
lectant of 070 - 315 56 95.

Inzet 80 km
Het CDA-Nuenen c.a. is er voorstander 
van om één snelheidsregime te hanteren. 
Eén snelheid van 80 km tussen Eindho-
ven en Helmond is een weloverwogen 
compromis.
Dit komt de verkeersveiligheid van deze 
weg ten goede, geluidsoverlast wordt 
gereduceerd, uitstoot van fijnstofpro-
ductie neemt af, één snelheid aanhou-
den bespaart brandstof voor de auto-
mobilisten, doorstroming wordt 
bevorderd in de avond- en ochtendspits 
en bij slecht weer voorkom je irritatie 
bij de weggebruikers. Ook de lokale po-
litie is het scala aan verschillende maxi-
mumsnelheden een doorn in het oog, 
met name het 130km-regime.

Provincie
Gedeputeerde Ruud van Heugten houdt 
“halsstarrig” vast aan de zeven verschil-
lende maximum-snelheden, waaronder 
het 130 km deel. Voor ons als CDA-Nu-
enen c.a. is dat onbegrijpelijk. Uit een 
recente brief van de Provinciale Staten 
hebben we kunnen vernemen dat het 
vaststellen van een ander wegregime 

dan 130 km als onvoldoende consistent 
wordt geclassificeerd. Als CDA - Nue-
nen c.a. denken we dat het tijd wordt 
om het woord consistent op te zoeken 
in Van Dale: zeven verschillende snelhe-
den op een verbindingsweg van amper 5 
km: “datkanniewaarzijn”. 
Waarom de provinciale Commissie 
Mobiliteit en Financiën in februari het 
bezoek aan de gemeente Nuenen heeft 
afgelast, is voor ons niet duidelijk. On-
derwerp van het bezoek zou zijn ge-
weest de realisering van de HOV2 in 
Nuenen en de maximumsnelheid op de 
A270. Een meerderheid van de commis-
sie gaf aan geen interesse te hebben in 
het bezoek. Het Nuenense CDA vindt 
dit teleurstellend en tevens een gemiste 
kans om met inwoners, college en 
raadsleden van Nuenen in gesprek te 
komen en te discussiëren over zaken die 
bij de gemeenschap leven. 

Duidelijkheid in maart 2014? 
Als CDA-Nuenen c.a. zijn wij van me-
ning dat de gedeputeerde weinig blijk 
geeft te luisteren naar argumenten van 
de gemeente, politie en niet te vergeten 

naar het actiecomité Nuenen-Zuid.
Lopende afspraken met TNO-Helmond 
kunnen niet zomaar teniet gedaan wor-
den, begrijpelijk. Maar dat geldt zeer ze-
ker ook voor de belangen van Nuenense 
inwoners die door gerechtelijke uitspra-
ken in het gelijk zijn gesteld. Als het con-
tract met TNO zo belangrijk is, moet het 
beslist mogelijk zijn om hierover met 
TNO afspraken te maken om bijvoor-
beeld hun testapparatuur op bepaalde 
tijden met 130 km per uur in te zetten.
In maart neemt Gedeputeerde Staten 
(Ruud van Heugten) een nieuw besluit 
over de maximumsnelheid op de A270. 
Het standpunt van het CDA-Nuenen 
c.a. is glashelder: voer een snelheidsre-
gime van 80 km in voor de gehele Hel-
mondweg tussen de bebouwde kom-
grenzen van Eindhoven en Nuenen. We 
zijn benieuwd...

Namens fractie CDA-Nuenen c.a.
Cees Meijvis, burgerraadslid.

voor mensen in een rolstoel. Introdu-
ceren ze aangepaste huurauto’s. En 
zorgen ze er samen met Paleis Het Loo 
voor dat dit toegankelijker gemaakt 
wordt voor mindervaliden. 

De Zonnebloem heeft zo’n 1.200 afde-
lingen door heel het land. Iedere afde-
ling heeft vrijwilligers die regelmatig 
bij mensen thuis komen. Ook worden 
lokaal activiteiten georganiseerd en 
gaan groepen een dagje uit. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de Zon-
nebloem afdeling bij u in de buurt. Of 
kijk op: www.zonnebloem.nl

Vacaturebank vrijwilligers week 11
 INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO____________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk____________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.____________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag____________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook weekend diverse tijden (in overleg)
 Organist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
 Koster/acoliet m/v, voor de ochtenden,  hoeft niet op zaterdag /zondag.  Tijd: 09.00-10.00 u.____________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  2 dagdelen p. wk. in overleg____________________________________________________________________________________________________________________________
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.____________________________________________________________________________________________________________________________
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma,wo,vr. 13.30-16.30 
  vr. 9.30-13.30 u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 - 23.30 u.____________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg____________________________________________________________________________________________________________________________
Initiatiefgroep  vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”____________________________________________________________________________________________________________________________
De Soos Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, penningmeester en vrijw. do 18.45-21.45 u.+ i.o.
 om de activiteiten te organiseren en begeleiden.____________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u.____________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg een coördinator m/v voor behandeling hulpvragen, coördinatie inzet vrijw., PR enz. tijden in overleg. ____________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

De redactie van dit blad biedt iedere week politieke partijen de mogelijkheid zich tot de Nuenense kiezers te rich-
ten. Het artikel van CDA.
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STEMBUREAUS
1. Het Klooster Raadzaal, Park 1
2. Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9
3. BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Nuenen C.A. 19 maart 2014
 LiJST-       NUMMER vAN HET STEMBUREAU       AANTAL 

NAAM PoLiTiEKE PARTiJ NUMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 STEMMEN ZETELS 

W70 Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind 1  192  147 231 180 154 141 136 68 143 140 75 165 81 154 49 2086 4 

Combinatie Nuenen C.A. 2 41 27 27 29 39 35 25 18 30 36 93 283 9 27 15 734 1 

Partij van de arbeid (P.v.d.A.) 3 74 59 80 78 75 77 54 55 62 107 25 34 20 38 25 863 1 

CDA 4 88 109 109 74 87 71 61 50 67 76 58 87 29 55 36 1057 2 

vvD 5 117 71 96 85 151 99 66 48 77 99 23 49 37 140 67 1225 3 

Democraten 66 (D66) 6 84 81 123 119 140 106  81 83 97 107 31 83 40 78 62 1315 3 

Nuenens Belang 7 52 28 32 49 48 30 27 30 34 38 38 34 56 22 8 526 1 

Lijst Pijs 8 57 46 60 51 61 47 51 50 57 27 6 62 24 43 30 672 1 

SP (Socialistische Partij) 9 104 104 96 142 96 126 104 79 119 84 37 72 29 53 24 1267 2 

Groen Links 10 81 40 85 55 67 53 59 39 52 63 44 59 15 39 24 775 1 

ToTAAL GELDiGE STEMMEN  890 712 969 862 918 783 664 520 738 777 430 908 340 649 340 10520  19 

 

    

4. BS De Nieuwe Linde, vrouwkensakker 17
5. oBS De Rietpluim, van Duynhovenlaan 15
6. Brede school De Wentelwiek, Jacobushoek 5
7. PCN Nuenen, Wederikdreef 2

8. Wijkcentrum Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10
9. Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
10. BSo Zeesterren Crijnsschool, Heikampen 3
11. Dorpshuis De Koppelaar, De Koppel 1A

12. Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
13. Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
14. Locatie Brede School oude Landen, ouwlandsedijk 27
15. Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2

NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 

Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.

Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 

En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.

Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.

Met vriendelijke groeten,     

 

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.

Onze standpunten vindt u op: 

www.nuenen.groenlinks.nl

D66
D66 heeft bij de eerste telling 2 zetels. 
Lijsttrekker Henk Pero: " Het is wachten op waar 
de restzetels gaan vallen. Vijf restzetels is heel veel". En hij hoopt dat er één bij 
D66 terechtkomt. Groen Links, waarmee D66 een lijstverbinding heeft, heeft 
stemmen over. En Nuenens Belang heeft de kiesdrempel niet gehaald en valt dus 
weg. We gaan voor twee en hopen op drie. Dus de verwachting is uitgekomen.

De Combinatie
Voor Monique Donkers van de Combinatie zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen op een grote teleurstelling 
uitgelopen. De partij gaat van 3 naar 1 zetel. “ De kiezers
 kiezen voor mensen die het allemaal wat populistischer brengen. Wij willen 
graag afmaken waaraan we bezig zijn, maar de Nuenense mensen denken daar 
anders over. Een aardverschuiving in de Nuenense politiek.  Ook als je kijkt naar 
andere partijen.”  Misschien zit er een restzetel in. De Combinatie heeft een lijst-
verbinding met de VVD. Morgen gaat Monique weer werken. Het leven gaat 
gewoon door.

Groen Links
Nadat de stemmen op 12 van de 15 stembureaus 
geteld zijn, is al zeker dat Boudewijn Wilmar, 
Groen Links, in ieder geval in de raad komt. 
Die zetel had hij ook verwacht, vertelt het gelukkig toekomstig raadslid” Heel 
veel Nuenenaren waren ontevreden over hoe alles verloopt in de gemeente Nue-
nen. En daar hebben wij op ingespeeld. Als we het niet gehaald hadden, dan was 
ons dat heel erg tegengevallen.” En morgen, dan gaat hij vergaderen met de an-
dere partijleden.

Nuenens belang: 
Hr Leemans
We zijn teleurgesteld en moeten ons nu beraden.
Ik vraag mij af waar een deel van onze stemmen naar toe zijn gegaan, het CDA 
misschien? Waarschijnlijk worden wij afgerekend op de kwestie Mijlpaal of de 
kwestie met Mevr. Moviat.

Wat gaat U morgen politiek doen?

Ik weet het nog niet, misschien moet de jeugd in onze partij maar verder.

PvdA 
De PvdA gaat van 3 zetels terug naar 1 zetel. Lijsttrekker Frank Huijnk vindt het 
op zich teleurstellend. “We hebben veel last van het landelijk beeld. We hopen 
dat de prioriteit vooral komt te liggen bij zorg, wonen en bouwen en het financi-
eel gezond maken van de gemeente”. Frank is blij dat links wint en vindt dat poli-
tici de integriteitscode goed moeten lezen. “Voor onze partij komt er een bouw-
periode aan. Dat is niet helemaal onverwacht. Ik hoop dat we er nog 1 restzetel 
bij krijgen; dat maakt het raadswerk eenvoudiger en dan hebben we meer in de 
pap te brokkelen”. 

Frank’s eerste actie op politiek gebied morgen is de burgemeester vragen wan-
neer het onderzoek naar buiten komt, want hij vindt dit kiezersbedrog. Hij wenst 
Henk Kranen veel succes. “Deze slag is niet aan de PvdA. Met onze partij hadden 
we zeker geweten dat het sterk, sociaal en lokaal zou zijn”.

Lijst Pijs 
Lijst Pijs heeft 1 zetel gekregen. “Ik had er 
meer van verwacht” zegt Hans. “Maar ik 
ben wel content”. De versnippering baart hem zorgen. Dat geeft hem de motiva-
tie om door te gaan. Hij is begonnen met weinig middelen en daar is hij trots op. 
Hij voelt zich echt een volksvertegenwoordiger, net als zijn vader van 1947 tot 
1982. Je hebt elkaar toch nodig.

Morgen zet hij eerst de dingen op een rijtje. Deze week is er overleg met de 
achterban. “We moeten zorgvuldig zijn met het formuleren van een coalitie. De 
problemen die we hebben gehad willen we niet meer. De behartiging van de be-
langen van de burgers hebben wij hoog in het vaandel. Het dorp koester ik. Daar 
moeten we goed mee omgaan. Mijn vader was eerlijk en net als hij wil ik het al-
gemeen belang dienen”. Hij gaat als eerste de uitslag meedelen aan de mensen die 
zijn vader hebben gesteund. 

W70: Toos van de Ven
Eerste reactie: je krijgt wat je verdiend.
We hebben hiervoor hard gewerkt en de laatste tijd 
een spetterende campagne
gevoerd. We verrichten als partij al lang goed werk, 
zijn stabiel en zonder afscheidingen,
de kiezer waardeert dit.

Wat gaat U morgen op politiek vlak doen?

Eerst 2 dagen niets, de zon schijnt morgen en we zijn vermoeid.
Daarna , het liefst met een informateur van buiten, moeten we proberen
de keuze van de kiezers zo veel mogelijk te respecteren.
Gezien de uitslag zal dit moeilijk worden maar we moeten de uitslag op de
juiste manier vertalen waarbij we ook rekenen op de kracht van de nieuwkomers.
Wij als W70 gaan hierin met open vizier en zonder achterkamer-politiek.

Reactie’s lijsttrekkers:

VVD: Hr. Eeuwhorst
Na de voorlopige telling leek het erop dat we 2 zetels kregen: 
met dit zetelbehoud waren we al tevreden. Nu blijkt dat we 
na de verdeling van de restzegels zelfs op 3 uitkomen 
kunnen we alleen maar verschrikkelijk blij zijn.

Wat gaat U morgen op politiek vlak doen?

Ik ga een dag niets doen, het was een hectische tijd.
Daarna zullen we eens goed moeten nadenken want met deze uitslag is niets ze-
ker. Zorgvuldigheid staat voorop, het zal moeilijk worden. De kiezer heeft het er 
niet makkelijk van gemaakt dus zullen we stap voor stap moeten proberen dit tot 
een goed resultaat te brengen.

SP: Hein Kranen
‘Op dit moment moet deze geweldige verkiezingsuitslag 
nog verder doordringen. Van niets naar twee zetels en we zijn zelfs voorzichtig 
optimistisch voor drie. Wat een fantastisch resultaat. Ons programma onder an-
dere met betrekking tot de zorg heeft mensen aangesproken. Nu is het natuurlijk 
zaak om aan de slag te gaan en daar gaan we meteen morgenvroeg meteen mee 
beginnen. Ik ben ook wel benieuwd naar eventuele voorkeurstemmen, maar zo-
als het er nu naar uitziet, gaan we uit van de volgorde van de lijst, zoals deze is 
opgesteld. Alle leden hebben hiermee ingestemd’. 

 CDA: Eric Groothoff
‘Eigenlijk ben ik best een beetje teleurgesteld in de 
verkiezingsuitslag, maar misschien pakt het met de 
restzetels gunstig uit. Gezien het resultaat is W70 is nu aan zet en het CDA wil 
graag meedoen in de coalitie: je kunt natuurlijk vier jaar een grote mond hebben 
aan de zijlijn, maar  alleen met regeren kun je iets bereiken. En dat is in het be-
lang van Nuenen, dat nog steeds een wankele financiële positie heeft en waar 
verantwoordelijkheid voor genomen moet worden, wil Nuenen nog zelfstandig 
gezond verder gaan. Wij willen die natuurlijk oppakken’.

vooRLoPiGE
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Nationale Pannenkoekdag
Op vrijdag 28 maart is het zover. Een recordaantal van ruim 600 scholen - 
waarvan 83 in de provincie Noord-Brabant en dus ook in Nuenen- gaat dan 
'aan de bak' voor ouderen op de Nationale Pannenkoekdag. 

Voor zo'n 35.000 basisschoolleerlingen 
staat die dag in het teken van beslag ma-
ken, koekenpannen op het vuur en bak-
ken maar. Basisschoolleerlingen stropen 
dan de mouwen op om ouderen zelfge-
bakken pannenkoeken te serveren in ou-
dereninstellingen en op scholen. Bijna 
70.000 pannenkoeken swingen de pan 
uit. En meer dan 46.000 ouderen zitten 
op 28 maart gebakken, want zij krijgen 
de pannenkoeken voorgeschoteld. 

Pannenkoekpret
De ruim 600 deelnemende scholen zijn 
er helemaal klaar voor. "We gaan er 
weer een fantastisch feest van maken". 
Dat is zoals Nationale Pannenkoekdag 
bedoeld is: een feestje voor jong en oud 
met zelfgebakken pannenkoeken in de 
hoofdrol. 
Het enthousiasme van basisscholen 
voor Nationale Pannenkoekdag groeit 
ieder jaar. Bij de eerste editie, acht jaar 
geleden, waren er 100 scholen van de 

partij. Inmiddels is dat aantal verzes-
voudigd. In de provinciale top 3 spant 
Zuid-Holland de kroon met 122 deelne-
mende scholen. Een goede tweede is 
Noord-Brabant met 83 scholen.

Nationale Pannenkoekdag wordt moge-
lijk gemaakt door Tefal en Koopmans. 
Beide initiatiefnemers organiseren Na-
tionale Pannenkoekdag vanuit maat-
schappelijke betrokkenheid. Naast de 
communicatie en organisatie richting 
scholen en oudereninstellingen zorgen 
Tefal en Koopmans dat de deelnemende 
basisscholen alle benodigde ingrediën-
ten voor een pannenkoekenmaal voor 
ouderen in huis hebben, van pannen-
koekpannen, pannenkoekmixen en 
vloeibare margarine tot koksmutsen, 
tafelkleden en servetten. 

Surf voor beeldmateriaal naar de beeld-
bank op www.pannenkoekdag.nl of volg 
Nationale Pannenkoekdag op facebook.

Op maandagmiddag 17 maart werd de afdeling D66 Nuenen verrast door het binnen rijden van de landelijke 
D66 Campagnebus. Deze groep liep met de Nuenense D66ers mee om flyers uit te delen op de maandagmid-
dagmarkt en maakte een korte rondwandeling langs het Van Gogh kerkje, de 'van Gogh Pastorie' en Vincentre.

  

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl • Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling. Meer informatie: Tel. 040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ 

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 8.30-10.45 
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 20-01-2014

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.

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

opENhAARD hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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

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

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

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

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

Tweedehands  speelgoed, 
baby en kinderkleding-
beurs 150 kramen in de 
Kemmer in Oirschot. 6 april 
11.00 - 14.00 uur. www.
K I N D E R K L E D I N G -
BEuRS.NEt

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

vLooIENMARKt 23 
maart  90 kramen. Sport-
hal Eckart, Airbornelaan 1, 
Eindhoven. 9-16 uur. Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824.

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

Heeft uw kind... 
Autisme Spectrum Stoornis 
(taal-) Ontwikkelingsstoornis 
Gedragsproblemen 
Concentratie– of Motivatieproblemen 

Dan kan Fiore Kindercoaching u helpen 

Individuele begeleiding 
Thuis begeleiding 

Schaduwprogramma 
Sociale Vaardigheidstraining 

Ouderbegeleiding 

Fiore Kindercoaching  
Van Rijckevorsellaan 6 
5673 NC  Nuenen 

t : 06 - 30 37 1988  
i : www.fiore-kindercoaching.nl 
e : info@fiore-kindercoaching.nl 

Fiore Kindercoaching helpt u en uw kind een stapje vooruit 

Stichting Kringloop Nuenen
Haalt alle nog bruikbare spullen GRATIS bij u op. 

Tevens zijn wij op zoek naar een vrijwilleger met rijbewijs

De openingstijden van de Kringloopwinkel zijn: 
Woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Ons adres is Berkenbos 8a.

Voor het ophalen van spullen kunt u bellen naar: 040 - 283 92 16.
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is € 20- p.p. (fanclubleden krijgen € 5,- 
korting). Inschrijven voor de busreis 
via fanclubstevenkruijswijk@gmail.
com of telefonisch: 06-83 53 51 94 bij 
voorzitter Jan Wesenbeek.

Aangifte geboorte     
kan nu in St. Annaziekenhuis
Op maandagmorgen 17 maart vond de eerste geboorteaangifte in het St. 
Anna Ziekenhuis plaats. De ouders van Jur Koppens deden aangifte van de 
geboorte van hun zoon in het bijzijn van burgemeester Rianne Donders-de 
Leest, Ingrid Wolf, lid raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep en 
gynaecoloog Angela Neijmeijer. De trotse ouders van het pasgeboren kind-
je ontvingen een bloemetje.

Jur Koppens met zijn ouders in het bijzijn van (v.l.n.r.) burgemeester Rianne Donders-
de Leest, Hetty van den Burg, Angela Neijmeijer en Ingrid Wolf.  (foto: Marco Magielse)

Voortaan hoeven prille ouders niet 
meer naar het gemeentehuis om hun 
baby aan te geven. Van maandag tot en 
met donderdag van 09.30 tot 11.00 uur 
is een ambtenaar van de burgerlijke 
stand in het ziekenhuis aanwezig. Voor 
ouders een prettige service, want aan-
gifte in het ziekenhuis heeft als voor-
deel dat de ouders samen hun kindje 

kunnen laten registeren. Aangifte in het 
ziekenhuis kan alleen op afspraak. Deze 
afspraak wordt zo snel mogelijk na de 
geboorte ingepland. Medewerkers van 
het ziekenhuis helpen de kersverse ou-
ders hierbij. 

Meer informatie op www.st-anna.nl of 
www.geldrop-mierlo.nl

Basisscholen Nuenen-zuid 
zetten hun deuren open
De drie basisscholen in Nuenen-Zuid zetten de komende periode hun deu-
ren weer voor u open. Iedereen kan binnenlopen. Ouders die op zoek zijn 
naar een basisschool voor hun kind, kunnen op die dagen kennismaken met 
de mensen die er werken en het onderwijs dat er gegeven wordt. Ouders 
hebben uiteenlopende gedachten over onderwijs, kinderen verschillen en 
scholen ook. De verschillende open dagen en informatiedagen kunnen u 
helpen bij de bepaling van de schoolkeuze.

De Mijlpaal, Heikampen 3
20 maart
20.00 uur Infoavond voor nieuwe ou-
ders
25 maart
08.30 - 11.00 uur. Meeloopochtend 
(graag van tevoren aanmelden)
24 april
17.00 - 18.30 Open huis

De Wentelwiek
21 maart
16.00 - 18.00 uur Open dag

De Crijnsschool
21 maart
08.30 - 12.30 Open dag
17 april
18.00 - 19.00 Kijkavond

De Crijnsschool
Heikampen 3
Tel: 040-2835349
www.crijnsschool.nl
Directeur: Monique van Ekert: De 
Crijnsschool is met ruim 200 leerlin-
gen een relatief kleine school, groot in 
kwaliteit en onderwijszorg. Wij vin-
den dat kinderen op school veel,  veel-
zijdig en met veel plezier moeten le-
ren. Een fijne sfeer is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Veelvuldig 
gebruik van coöperatieve werkvor-

men draagt daar zeker aan bij. In onze 
groepen is veel aandacht voor ver-
schillen in capaciteiten, interesses en 
tempo. Het ene kind is taalknap of re-
kenknap, het andere is beweegknap, 
muziekknap enz. Met aandacht voor 
deze verschillende talenten, werken 
we in een goed voorbereide, gestruc-
tureerde omgeving aan uitdagende 
thema’s en projecten. De leerlingen le-
ren a.d.h.v. de thema’s verbanden in de 
leerstof en de wereld te zien en te leg-
gen. Lezen is een speerpunt van de 
school, wat ook een positief effect op 
andere gebieden heeft. Voor alle leer-
lingen geldt dat we samen met hen en 
hun ouders eruit willen halen wat erin 
zit! Een goede relatie achten we daar-
om essentieel. Ook voor hen willen we 
een school zijn waar zij zich ‘thuis’ 
voelen. Elke leerkracht vult een zgn. 
WIKI-pagina op internet om informa-
tie over de onderwijsinhoud van zijn/
haar groep met ouders te delen.

De Mijlpaal
Brabantring 1
Tel: 040-2952279
www.obsdemijlpaal.nl
Directeur: Marianne Boschman: De 
Mijlpaal is een algemeen toegankelijke 
school. Dit betekent dat iemands reli-
gie, culturele achtergrond of sociale 
milieu niet uit maken. Iedereen is wel-
kom op De Mijlpaal. Wat er toe doet is 
dat iedere medescholier je beste vriend 
of vriendin kan zijn. Vanaf jonge leef-
tijd verkennen kinderen nieuwsgierig 
en doelgericht hun wereld, ze doen er-

varingen op en krijgen steeds meer 
grip op en begrip van de wereld. Gaan-
deweg leren ze nadenken over hun er-
varingen en gaan ze zichzelf vragen 
stellen. We kennen allemaal de hoe-
wat-en-waarom-vragen wel van kinde-
ren. Het is deze nieuwsgierigheid die 
wij vast willen houden, willen stimule-
ren en prikkelen. Wij doen  dat via de 
weg van het Onderzoekend Leren, 
waarbij de eigen leerprocessen van de 
kinderen centraal staan. De leerkrach-
ten begeleiden de kinderen hierbij en 
stimuleren hen om zelf actief te zijn. 
Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en sa-
menwerken in een leerrijke omgeving 
zijn daarbij sleutelwoorden. 

De Wentelwiek
Jacobushoek 5
Tel: 040-2831130
www.dewentelwiek.nl
Directeur: Yvonne Betting: De Wen-
telwiek is een school met zorg en aan-
dacht voor de individuele leerling. Wij 
bieden goed onderwijs, waar iedere 
leerling uitgedaagd wordt op zijn ei-
gen niveau en leggen zo de basis voor 
een kansrijke toekomst als betrokken 
mensen. Betrokken; Trots op ieder 
kind. Op wie het is en op hoe het zich 
ontwikkelt. Steeds een open houding. 
Naar elkaar, naar de leerlingen en naar 
hun ouders. Inspirerend; Leerlingen 
leren door zelf te ontdekken en elkaar 
enthousiast te maken. Samen positie-
ve ervaringen delen. Zo creëren we 
een gezonde leeromgeving. Professio-
neel; De leerlingen als middelpunt. 
Hun behoeftes als leidraad voor het 
onderwijs. Taal, lezen en rekenen vor-
men de kern van ons onderwijs. Leer-
krachten die hun vak verstaan. Steeds 
in gesprek met ouders. Zelfbewust; 
Helder. Duidelijk. Eerlijk. Open. Ver-
nieuwend. In beweging, net als de we-
reld om ons heen. Basisschool de 
Wentelwiek maakt deel uit van Brede 
School De Wentelwiek. Samen met 
Kids Society Erica en Korein bieden 
wij dagelijks onderwijs en opvang aan 
kinderen van 0 tot 12 jaar.

Busreis naar Zuid-Limburg:      
Hel van Mergelland

De 26-jarige Nuenenaar Steven Kruijs-
wijk rijdt de Hel van het Mergelland. 
(foto: cees van keulen)

Een retourtje naar het mooie Limburgse heuvelland voor slechts € 20,- waar 
vind je dat nog in deze tijd. Iedereen kan mee met de busreis (er zijn nog 
plaatsen beschikbaar) op zaterdag 5 april naar Eijsden. Sportieve wande-
laars kunnen daar een mooie voettocht maken. En wielerliefhebbers kun-
nen de spannende koers live volgen. 

De organisatie van deze busreis ligt bij 
het bestuur van fanclub Steven Kruijs-
wijk. De Nuenense Belkin-renner Ste-
ven Kruijswijk start die ochtend in de 
Hel van het Mergelland (Volta Lim-
burg Classic is de nieuwe naam), een 
wielerwedstrijd over zo’n 200 kilome-
ter. Met de bus gaan ook tientallen 
fans mee om Steven aan te moedigen. 
De 26-jarige Nuenenaar Steven is dit 
seizoen gestart als een van de kop-
mannen van Belkin voor twee grote 
wielerrondes: Ronde van Italië (Giro) 
van 9 mei t/m 1 juni en de Ronde van 
Spanje (Vuelta) van 23 augustus t/m 
14 september. Hij reed al de Ronde 

Column van Cees

Fraude-onderzoek Nuenen   
in NOS-Journaals
 
Door: Cees van Keulen, Gerwen - Foto: NOS-Journaal

Dat was even schrikken. Vrijdagavond 
in zowat alle Journaals op TV onze ge-
meente breed in beeld. Gemeentehuis 
frontaal en in zij-aanzicht, paardjes dar-
telend in de wei, de driesprong bij wind-
molen De Roosdonck en de nieuwbak-
ken secretaris Niek S. die aan de tand 
werd gevoeld door NOS-man Gerri 
Eickhof (zie foto). Er heerst onrust op 
de ambtelijke vloer. En diezelfde avond 
ook nog eens Nuenen aan bod bij 
Pauw&Witteman, maar daarover later 
meer…… 
Onderwerp van de Nuenen-promotie op de nationale Journaal-zenders: fraude-on-
derzoek. Mogelijke malafide praktijken, grondaankopen waar de gemeente 7 mil-
joen euro te veel voor betaalden door te hoge taxaties. Journalist Gerri Eickhof in-
terviewde niet de bestuurlijk verantwoordelijken maar secretaris Niek S. Waar zat 
grond&geld-wethouder Jan D. en waar was eerste burger Maarten H.? De eerste zat 
in zijn woonplaats Dessel in België en de ander zit met de handen in het haar….
Komt de onderste steen boven? Niet het gemeentebestuur gaat alles diepgaand on-
derzoeken, neen, dat doet een derde partij. De gemeente gaat dus niet het eigen 
vlees keuren. Geen Van Gogh-promotie deze keer, maar aandacht voor fraude-on-
derzoek, waarbij nog niemand vals beschuldigd werd op TV. Wel wist Gerri E. te 
melden dat er al enkele koppen zijn gerold….
Het onderzoek gebeurt heel gedegen, kost een paar euro’s en duurt ruim een half 
jaar. Vanaf oktober loopt het al en ergens in de maand mei wordt er een rapport 
verwacht. Er zijn natuurlijk mensen die dat allemaal wel erg lang vinden duren en 
klokkenluiders en ‘ingewijden’ speculeren er lustig op los. Zo kopte dagblad ED met 
vette letters: Fraudezaak gemeente Nuenen nog groter met daarbij als eerste zinnen: 
“De fraudezaak met grondaankopen door de gemeente Nuenen is nog groter dan 
eerder werd gedacht. Inmiddels zijn tien van de 41 onderzochte dossiers verdacht.” 
Rekenkamercommissie de Groene Rand heeft al eerder enkele dossiers tegen het 
licht gehouden en de openbare rapporten van die club liegen er niet om. Zo zijn er 
officiële stukken zoekgeraakt en dat vindt de rekenkamercommissie een kwalijke 
zaak (rapport van oktober 2011). Gemaakte afspraken tussen B&W en de raad wer-
den niet nageleefd. Zo werden blanco volmachten voor grondaankopen tot een be-
drag van een kwart miljoen euro in de praktijk opgeschroefd tot 2,5 miljoen euro. 
Het scheelt maar een nulletje zullen ze wel gedacht hebben op het gemeentehuis. En 
wie betaalt de rekening? Bent u als lezer ook zo benieuwd hoe het gemeentebestuur 
de opdracht heeft geformuleerd? Ik als kiezer wel! 
Kom ik nog even terug op Pauw&Witteman, beloofd is beloofd. Gemeenteraadslid 
Ralf S. zit bij het dozijn kandidaten die kans maken op de eretitel Beste raadslid van 
Nederland. Local hero Ralf wist ruim 600 stemmen te scoren in de voorronde met 
325 kandidaten. En daar zat hij dan ook vrijdagavond live in het VARA-tv-program-
ma P&W. Hij keek vlotjes in de camera’s en weet goed zijn mondje te roeren. Ralf 
krijgt tot vrijdag 14 maart de tijd om campagne te voeren. Het publiek bepaalt via 
stemmen wie tot de laatste vier gaat behoren. Slaagt hij niet bij P&W, dan toch zeker 
wel als lokaal politicus. 
De nieuwe gemeenteraad wordt gekozen op woensdag 19 maart. Doe uw best. De 
resultaten van het fraude-onderzoek kunt u nog niet laten meewegen bij uw keuze. 
Wel de standpunten van de 10 partijen die in de slag zijn voor 19 raadszetels over de 
Ruit. Vincent van Gogh zou ook tegenstander van de Ruit zijn.
Tussen twee haakjes: Eeneinders, Nederwettenaren en Gerwenaren kunnen op de 
19e maart ook een stem uitbrengen voor de nieuwe wijkraad Eeneind en de nieuwe 
dorpsraden voor Nederwetten en Gerwen.

van Algarve in Portugal. En in Malei-
sië liet hij zich zien in de Tour van 
Langkawi. Maandag 24 maart rijdt hij 
in Spanje de Ronde van Catalonië die 
tot en met 30 maart duurt. 

Inschrijven busreis
De kleurrijke rennerskaravaan komt 
een paar keer op het parcours van aan-
komst. Bovendien kan ter plaatse het 
wedstrijdverloop live gevolgd worden 
via tv-zender Limburg 1. 
De busreis is zaterdag 5 april, vertrek 
vanaf clubhuis De Stam, Gerwense-
weg 38 in Gerwen (vertrektijd is nog 
onbekend). De prijs voor een retourtje 

WIN 2 entreekaarten voor 
WALKING DINNER Nuenen!
De culinaire wandeling WALKING DINNER Nuenen van vorig jaar krijgt 
een vervolg op zondag 6 april tussen 12.00 en 17.30 uur. Een proeverij 
gecombineerd met een frisse wandeling. Al wandelend maakt u kennis met 
verrassende horecalocaties en geniet u van de Nuenense sfeer. En u kunt 
kans maken op 2 GRATIS kaarten!

Ontdek culinair Nuenen
WALKING DINNER is een activiteit 
waarbij men middels een wandeling 
kennis maakt met diverse verrassende 
horecagelegenheden. Overal genieten 
de gasten van een gerecht met een bij-
passend drankje. Het totaal aantal gas-
ten wordt in verschillende groepen on-
derverdeeld waarbij elke groep bij een 
andere locatie start, maar uiteindelijk 
dezelfde route aflegt. WALKING DIN-
NER is geschikt voor alle leeftijden en 
gezelschappen. Maar bovenal is het 
een leuk dagje uit met het gezin, fami-
lie, een groep vrienden of collega’s. 

WIN gratis kaarten t.w.v. € 109,- 
Als u het antwoord weet op de volgen-
de vraag maakt u kans op twee gratis 
entreekaarten voor WALKING DIN-
NER Nuenen t.w.v. € 109,=. De vraag 
luidt: ‘Hoe lang is de totale wandeling 
op zondag 6 april in Nuenen?’ Het ant-
woord kunt u mailen naar info@wal-
king-dinner.nu onder vermelding van 
“Lezersactie Rond de Linde”. Ant-
woorden kunnen worden ingezonden 
tot en met maandag 24 maart. De win-
naar wordt per mail bekend gemaakt 

en verschijnt tevens in de volgende 
Rond de Linde die uit komt op 27 
maart. 
Voor meer informatie over de culinai-
re wandeling kunt u kijken op onze 
website: www.walking-dinner.nu

31ste    
Van Goghdrive 
Afgelopen zaterdag is voor de 31ste 
keer een open bridgedrive in Nuenen in 
Het Klooster gespeeld. In de voormid-
dag kon het voorkomen dat men tegen-
over een sterk of juist tegenover een 
zwak paar 3 van de 21 spellen moest 
spelen. Na een herindeling op basis van 
resultaten van de eerste zitting, kon in 
de namiddag om de ereplaatsen gestre-
den worden binnen de eigen speelsterk-
te. Opvallend was dat zowel in de hoge-
re alsook in de lagere lijnen paren 
vermeld stonden die men er op voor-
hand niet zou verwachten. Geluk en 
pech blijven, zoals in elke sport ook in 
het bridge een rol spelen. De sfeer bleef 
zeer ontspannen, maar naarmate de 
eindstreep meer in zicht kwam, begon 
de strijd om de eerste plaatsen in alle lij-
nen toch duidelijk te worden. Terwijl in 
de eerste zitting nog regelmatig harte-
lijk gelachen werd om misverstanden of 
onverwacht hoge resultaten, werd het 
in de tweede zitting af en toe erg stil aan 
de tafels en werden cruciale beslissin-
gen genomen. De winnaars in de diverse 
lijnen waren: A. Mirena Wengelaar en 
Albert v.d.Bosch. B. Els v. Uden en Joost 
Brouwer. C. Sjef v.Rooij en Herman Fei-
ters. D. Bas de la Parra en Christ v. 
Roovert. E. Gonnie Tongeren en Riek 
Hoffman. Voorzitter Noortje v.d. Broek 
sprak in het dankwoord de hoop uit dat 
het aantal deelnemers op 28 februari 
2015 weer ongeveer 84 paren zal zijn.
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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

Woensdag 19 maart
14.30 uur 

Thijs Goverde, Opgeruimd
Het Klooster

Woensdag 19 maart
20.00 uur Lezing Dhr. Marco Dekkers, 

gebitsprothesen
Dorpshuis “De Koppelaar” te Nederwetten

Woensdag 19 maart
Verkiezingen voor de dorps/wijkraden

Gerwen, Nederwetten, Eeneind

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

Donderdag 20 maart 
19.30 uur 3e voorronde 

Rabobank - Voice of Nuenen
Café Schafrath

Donderdag 20 maart 
20.00 uur 

Lezing over Wilhelminakanaal
Bibliotheek

Donderdag 20 maart 
20.15 uur 

Veronique Sodano, Sexy
Het Klooster

Vrijdag 21 maart 
20.00 uur 
kienavond 

het Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 21 maart 
20.00 uur 
kaarten

 kantine van EMK.

Vrijdag 21 maart 
20.15 uur 

The Blue Stars
Voor het donker binnen

Het Klooster

Vrijdag 21 + zaterdag 22 maart
NL Doet Actie

Diverse locaties

Vrijdag 21 + zaterdag 22 maart
10.30-11.30 uur Inloopochtend 

Eenbes basisschool 
St. Jozef Nederwetten

Zaterdag 22 maart 
14.00 uur Presentatie boek 

“Van domineeshuis tot Van Goghhuis”
De Regenboog Sportlaan

Zaterdag 22 maart 
17.00 uur 

EK Kwalificatiewedstrijd onder 17 jaar
Sportpark Oude Landen

Zaterdag 22 maart 
20.30 uur Veiling en Halfvastenfestijn

live-optreden van 
DJ Angelo en Mark Elbers

Café De Stam Gerwen

Zondag 23 maart
10.00 IVN Spechtenwandeling
Vertrek Ingang Nuenens Broek

 vanaf de Lissevoort

Zondag 23 maart
12.00 uur 

Halfvasten Ringsteken 
Centrum Gerwen

Zondag 23 maart
14.00 uur 

“Kleurige Zondag”, New Balance
Het Klooster

Zondag 23 maart 
14.00 uur 

30 jarig bestaan Dikke Mik
Café Schafrath 

Zondag 23 maart 
14.00 uur 

Lenteconcert Primavera
Dorpshuis van Lieshout

Zondag 23 maart 
15.00 uur. 

Opening Expositie Rudi van Dijk
Galerie ART88 Mgr. Cuytenlaan 9 

Zondag 23 maart
15.30 uur Live muziek van de band 

Tinkers, Drinkers & Dreamers
Café Ons Dorp

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 22 maart 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastor Q. Hart.
Zondag 23 maart 11.00 uur: viering, 
motettenkoor, voorganger pastor Q.
Hart.

Misintenties
Zaterdag 22 maart 18.30 uur: Hans 
van Lieshout; Koosje van der Wielen-
van den Nieuwenhof; Piet en Cathrien 
Wernaart-van den Boomen; Mia Be-
guin (vanwege verjaardag en sterfdag).
Zondag 23 maart 11.00 uur: overleden 
familie Rooyakkers-Rooyakkers; Jan 
de Haas; Tiny de Greef (vanwege sterf-
dag); Gerard Willems; Paula van der 
Ploeg-Merckens; Riek Schafrat-Ver-
kuijlen; Henk Vrijaldenhoven; Tine 
van Lier-Vrijaldenhoven; Martien de 
Groot; overleden ouders Vrijaldenho-
ven; overleden ouders van Keulen- 
Endevoets; Julia Moonen-Kwinten; 
Theodorus Kortstee; Bernardus Ra-
maaker; Henri van Waesberghe; Toos 
Maertens-Neggers; Reinier van 
Broekhoven (vanwege sterfdag); Toos 
Nijssen-van Lieshout; Tonia Beks en 
Harrie Vinke.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan van 
de Laar, Jo van Dijkhof 106. Wij wensen 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 23 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. 
Dit is de derde zondag van de veertig-
dagentijd. Deze dienst staat mede in 
het teken van 250 jaar pastorie en het 
onlangs gepresenteerde boek. Voor de 

kinderen van de basisschool is er kin-
dernevendienst. De collecte is voor 
‘Vluchtelingen in de knel’. 
U kunt de dienst beluisteren via onze 
website. 
Maandag 24 maart is er weer Samen 
aan tafel. Aanmelden bij Inge Huizing.
Op woensdag 26 maart is er een oecu-
menische thema-avond over het on-
derwerp: ‘Gevangenen bezoeken’. Het 
Open Huis is op donderdag van 10.00-
12.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom voor een kop koffie of thee.
Het boek over 250 jaar Pastorie is zo-
juist verschenen en verkrijgbaar in De 
Regenboog (op zondag en donder-
dag). Verder in Vincentre en Boekhan-
del v.d. Moosdijk. Bestellen via de 
website is ook mogelijk: www.pasto-
rieboek.nl.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Anna Schenkels-Vereijken; Ouders 
Renders-Van Hoof; René Raaijmakers; 
Overleden familie Kluijtmans; Piet en 
Ilse Renders; Bijzondere intentie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 23 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Sjaan Maas; Egon Maas; Overleden 
ouders Maas-de Rijk; Piet van Dijk, 
namens het Parochiekoor; Mies Bouw.

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 20 maart. 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 21 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van de H. 
Benedictus, abt; 18.00 uur H. Kruis-
weg. 
Zaterdag 22 maart. 08.30 uur H. Mis 
van de vasten. 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 23 maart. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, derde zondag van de vasten. 
Maandag 24 maart. Kloosterstilte. H. 
Mis van de vasten; gedachtenis van de 
H. Gabriël, aartsengel. 
Dinsdag 25 maart. 18.30 uur gezongen 
H. Mis van Maria Boodschap; gedach-
tenis van de vasten. Sterfdag van Mgr 
Lefebvre in 1991. 
Woensdag 26 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de vasten. 

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Bewonderenswaardig haar levenskracht, sterk in haar strijd. 
Moedig heeft zij losgelaten.

We hebben afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma Narda.

Narda Renders-de Koning
weduwe van

Jan Renders

 Eindhoven, 31 mei 1920                                       † Nuenen, 16 maart 2014

                                              Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Van der Stappen Uitvaartverzorging
T.a.v. familie Renders
Spaarpot Oost 2
5667 KT Geldrop 

We hebben afscheid genomen op donderdag 20 maart in de H. Clemenskerk 
te Nuenen, daarna hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op 
het parochiekerkhof. 

Graag willen wij de mensen van Zorgcentrum de Akkers 
bedanken voor hun toewijding, want dat heeft haar en ons goed gedaan.

Archipel heel actueel met inzet      
wijkverpleegkundigen
Door de bezuinigingen van de overheid staat de thuiszorg onder druk. 
Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen. Archipel speelt op deze 
veranderingen in door de inzet van wijkverpleegkundigen. 

De inzet van wijkverpleegkundigen 
zorgt er voor dat er directer contact is 
met de huisarts, de fysiotherapeuten, 
het ziekenhuis en andere instanties. 
Hierdoor worden problemen vroegtij-
dig gesignaleerd en aangepakt. De wijk-
verpleegkundige is het gezicht van de 
wijk, zij weet wat er speelt. De overheid 
wil dat de samenleving verandert naar 
een participatiemaatschappij. Dit houdt 
in dat de mensen thuis meer zorg moe-
ten dragen voor de eigen levensbehoef-
te. Er kan hierdoor minder beroep op de 
zorg gedaan worden, maar de wijkver-

pleegkundige kan wel meedenken over 
wat de wijkbewoner nodig heeft.
Het uitgangspunt is niet meer “hoe kun-
nen we meer zorg inzetten”, maar “hoe 
kunnen we samen met de wijkbewoner 
de gezondheid, het welbevinden en de 
zelfstandigheid thuis zolang mogelijk 
behouden en optimaliseren”. De wijk-
verpleegkundige van Archipel legt huis-
bezoeken af bij (kwetsbare) ouderen 
van 55 jaar en ouder. Het doel van de 
huisbezoeken is om samen met de wijk-
bewoner gepaste zorg in te zetten. 
Daarnaast wordt er gewerkt met een 
wekelijks wijkverpleegkundig spreek-
uur. In Nuenen start dit op 25 maart van 
11.00-13.00uur en vindt plaats in Me-
disch Centrum aan de Berg in de ruimte 
waar ook de bloedafname plaatsvindt. 
Iedereen kan inlopen. De wijkverpleeg-
kundige bekijkt samen met de oudere 
wat de vraag is en samen zoeken ze naar 
een gepaste invulling/oplossing.

De wijkverpleegkundigen van Archi-
pel werken in Best, Nuenen, Son en 
Breugel en Eindhoven. Zij komen op 
verzoek van de wijkbewoner, familie, 
mantelzorger of een verwijzer. Men 
kan contact opnemen met één van de 
wijkverpleegkundigen van Archipel. 
In Nuenen zijn dat: 
Sylvie van der Sanden 06-20 00 88 14 en 
Susan van de Ven 06- 83 59 30 34.

30 jaar Dikke Mik
Zondag 23 maart viert Dikke Mik hun 
30 jarig bestaan in café Schafrath aan 
het Park in Nuenen. Dikke Mik pre-
senteert dan vanaf 14.00 uur een mu-
zikaal programma in oer-Brabantse 
sfeer, luisterliedjes en meezingers. De 
middag eindigt om 17.00 uur, waarna 
er nog tijd overblijft om nog een praat-
je te maken.

Rabobank -   
Voice of Nuenen
Op donderdag 20 maart, zal in café 
Schafrath te Nuenen, de 3e en laatste 
voorronde van de Rabobank - Voice of 
Nuenen plaatsvinden. Het begint om 
20.00 uur, en de toegang is zoals altijd 
gratis. Wilt u niks missen over Rabo-
bank Voice of Nuenen 2014? Volg het 
evenement dan op Facebook door Ra-
bobank - Voice of Nuenen te liken. 
Ook twittert de organisatie volop. 
Volg dit via @voiceofnuenen.
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Waterpolo

Pro gr amm a
Voetbal Zwemmen

RKSV NUENEN
Zaterdag 22 maart
De Valk-Nuenen Vet. A.................  16.30
Nuenen Vet. B-RKGSV .................  15.30
Zondag 23 maart
OJC Rosmalen 1-Nuenen 1  .......... 14.30
OJC Rosmalen 2-Nuenen 2  .......... 11.00
Braakhuizen 2-Nuenen 3  .............. 11.30
EMK 2-Nuenen 4  ........................... 11.30
Rood Wit V 4-Nuenen 5  ..............  10.00
HMVV 3-Nuenen 6  ....................... 12.00
Nuenen 7-Braakhuizen 4 ..............  10.00
Nuenen 8-PSV 3  ............................. 12.00
Nuenen 9-WODAN 7  ................... 14.00
Nuenen 10-EMK 6 .......................... 10.00
EMK 7-Nuenen 11 .......................... 11.30
Nuenen VR 1-BSC VR1 ................. 14.00
RKVVO VR1-Nuenen VR2 ........... 14.00

EMK
Zaterdag 22 maart
EMK Classics - RKVVO ................ 15.30
Zondag 23 maart
Tongelre 1 - EMK 1 ......................... 14.30 
EMK 2 - Nuenen 4  ......................... 11.30 
Bergeijk 3 - EMK 3  ......................... 12.00 
EMK 4 - ODC 6  .............................. 11.30 
Wilhelmina Boys 5 - EMK 5 .......... 10.00 
Nuenen 10 - EMK 6 ........................ 10.00 
EMK 7 - Nuenen 11 ........................ 11.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 22 maart
Vet. Nederwetten - Wodan  .......... 16.30
Zondag 23 maart
Nederwetten 1 - St. Mich.Gestel 1  14.30
Nederwetten 2 - RPC 8 .................. 10.00
Wodan 12 - Nederwetten 3  .......... 10.00
Sterksel 2 - Nederwetten 4 ............ 10.00
Bladella Da1 - Nederwetten Da1 . 12.00
RKVVO Da2 - Nederwetten Da2....9.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 22 maart 
Bladella B3 - RKGSV B1 ................ 15.00
RKGSV E1- WODAN E3............... 10.00
Unitas’59 E11 - RKGSV E2 ........... .10.15
Vet Nuenen B - Vet RKGSV .......... 16.15
Zondag 23 maart
DVS 1 - RKGSV ............................... 14.30
RKGSV 2  ........................................... VRIJ
RKGSV 4 - RPC 6 ............................ 11.30
Wilhelmina Boys 7 - RKGSV 5 ..... 10.00
RKGSV Dames - Tivoli Dames1... 11.00

EK kwalificatieduel op 
Sportpark ‘oude Landen’
Het EK Kwalificatietoernooi voor spelers onder 17 jaar is drie wedstrijden 
te gast op onder andere het sportpark van rKSV Nuenen. alleen de winnaar 
van de elitepoule 3 plaatst zich voor het eindtoernooi wat in malta gespeeld 
zal worden. Het oranje onder 17 jaar is een kweekvijver aan talent. 

rKSV Nuenen         
verliest onnodig van Schijndel

EmK - DVS 3-0
Na de overwinning afgelopen weekend was het voor EMK zaak om te laten zien, 
dat men weer terug wil komen in de strijd om de punten dit seizoen. Tegen DVS 
uit Aalst begon EMK met hulp van een slechte terugspeelbal van een verdediger 
van DVS voortvarend aan deze taak. In de 19e minuut profiteerde Ruud Bijster-
veld van deze actie en scoorde de 1-0. Tot aan de rust waren er nog enkele kleine 
kansjes voor EMK, maar werd er niet meer gescoord. Direct na rust was het de 
DVS’ doelman, die een vrije trap van Ronnie Jansen onschadelijk maakte. In de 
55e minuut scoorde de uitstekend ingevallen Geert-Jan Kemperman bij de twee-
de paal de 2-0 uit een voorzet van de weer op dreef zijnde Ruud Boerema. De 3-0 
kwam op naam van Boerema, die een voorzet van Bijsterveld het laatste tikje gaf 
bij de tweede paal. En dat was tevens de eindstand.

Heren makkelijk naar overwinning

Waterpoloërs eindelijk weer 
eens productief
Na een 8-8 gelijkspel in Boxmeer eerder dit seizoen leek de wedstrijd tegen BZ&PC 
afgelopen zaterdag op voorhand een pittige te worden, een eerste horde op weg 
naar het behalen van de tweede plaats in de competitie. maar niets bleek minder 
waar. Het werd een ‘walk over’, waarbij Nuenen nooit in de problemen kwam: 10-1.

Trio Z&PV Nuenen nu al zeker 
van NL Kampioenschappen

Pressing van Ruud Bijsterveld (9) op een verdediger van DVS.

rKSV Nuenen heeft een 0-1 nederlaag geleden tegen rKSV Schijndel/De 
Wit. Jammer want rKSV Nuenen was de hele wedstrijd de enige ploeg die 
recht had op de drie punten. met goed verzorgd spel togen de groen-Witten 
de hele wedstrijd richting het Schijndel doel. 

Het lijkt echter op een ‘deja-vu’ want 
ook de laatste thuiswedstrijd tegen 
SV Venray was Nuenen heer en mees-
ter. Waar tegen SV Venray nog één 
punt werd behaald, gingen de drie 
punten nu mee naar Schijndel. Één 
goed uitgevoerde aanval was hier-
voor voldoende. In de 75ste minuut 
brak Schijndel via hun linkervleugel 
uit en zette een prima één - twee op. 
Mark Dobbelsteen maakte alleen 
voor Davey Voogt geen fout en schoof 
de bal in het Nuenen doel. Waar 
Schijndel dus wel het doel wist te vin-
den, bleef Nuenen de hele wedstrijd 
te volharden in het missen van kan-
sen. Al voor de pauze had RKSV Nue-
nen een voorsprong moeten hebben. 
Alle kansen werden om de een of an-
dere manier niet benut. Te zacht in-
schieten en onzuiver plaatsen van 

In het begeleidingsteam van trainer 
Maarten Stekelenburg is ook aanwezig 
assistent trainer Mark van Bommel 
(bron KNVB).

In het vorige seizoen 2012/’13 was het 
Nederland onder 17 van KNVB-coach 
Albert Stuivenberg tijdens de EK-
eindronde niet van de partij, nadat de 
twee voorgaande lichtingen van Stui-
venberg in 2011 en 2012 niet minder 
dan de Europese titel hebben weten te 
bemachtigen. In 2011 kroonde Neder-
land zich in Servië tot Europees kam-

pioen na een 5-2 zege in de finale tegen 
Duitsland. Het seizoen erna herhaalde 
de toenmalige formatie van Stuiven-
berg dit huzarenstukje in Slovenië, na 
een bloedstollende eindstrijd (1-1 en 
strafschoppen) tegen andermaal 
Duitsland. In deze leeftijdscategorie 
hebben in het verleden jongelingen ge-
speeld die later tot een volwaardig A-
international zijn uitgegroeid. Zo 
speelde voor het Oranje team onder 17 
jaar Rafael van de Vaart, Vurnon Ani-
ta, Georginio Wijnaldum, Luc Cas-
taignos en de keepers Tim Krul en Je-
roen Zoet. Dus voor toeschouwers 
zeker de moeite waard deze jongens 
eens aan het werk te zien. 
In Nuenen wordt het toernooi don-
derdag 20 maart om 16.00 uur ge-
opend. 
De selectie van Oranje is bekend en 
van de RJO PSV/Eindhoven zijn gese-
lec-teerd Yannick van Osch, Kenneth 
Paal, Steven Bergwijn en Dani van der 
Moot. Ook een publiekstrekker is de 
Ajax jongeling Donny van de Beek. 
Zijn oude vereniging heeft de organi-
satie laten weten zeker met 300 man 
(jeugdtrainers, begeleiders en jeugd-
spelers) naar Nuenen te komen. 

Volledig wedstrijdschema eliteronde 
Het complete programma in groep 3 
van de eliteronde luidt als volgt: 

Donderdag 20 maart: 
16.00 uur: 
Frankrijk - Zweden (RKSV Nuenen) 
19.00 uur: 
Nederland - Oostenrijk (UDI’19) 
Zaterdag 22 maart: 
14.00 uur: 
Oostenrijk - Frankrijk (UDI’19) 
17.00 uur: 
Nederland - Zweden (RKSV Nuenen) 
Dinsdag 25 maart: 
19.00 uur: 
Zweden - Oostenrijk (RKSV Nuenen) 
19.00 uur: 
Frankrijk - Nederland (UDI’19) 

Kaarten voor de hoofdtribune € 4,-. 
Overige (staan)plaatsen kosten € 3,-. 
Groepen vanaf tien personen kunnen 
in Nuenen al terecht voor € 2,- p.p. 
Zie voor meer informatie over de kaart-
verkoop: www.onsoranje.nl, www.
udi19.nl en www.rksvnuenen.nl. 

ballen met zowel het hoofd als de 
voeten, zorgden ervoor dat de Schijn-

delse doelman de gang naar het net 
niet hoefde te maken. Jammer, bij 
winst was Schijndel namelijk ook in 
de gevarenzone beland en was de af-
stand naar andere ploegen uiteraard 
verkleind. Aanstaande zondag gaat 
Nuenen op bezoek bij koploper OJC 
Rosmalen. Deze ploeg incasseert de 
laatste wedstrijden nauwelijks doel-
punten. Laten we hopen dat RKSV 
Nuenen tegen de nummer één van de 
hoofdklasse de ban breekt. 

Robin Goossens op de schoolslag

De Nederlandse Junioren en Jeugd 
Kampioenschappen zijn pas in het 3e 
weekend van juni, maar de 3 zwem-
mers van Z&PV Nuenen die in eind 
januari deelnamen aan de winterkam-
pioenschappen zijn nu al zeker van 
deelname. Thomas van Ekert wist zich 
op 9 februari reeds te plaatsen op de 
400m wisselslag en afgelopen zondag 
tekenden Robin Goossens en Merel 
Phaff voor hun eerste limiet, op res-
pectievelijk de 100m schoolslag en 
200m rugslag. Komend weekend ne-
men de zwemmers van Z&PV Nuenen 
deel aan de Regionale Lange Afstand 
Kampioenschappen. Het weekend van 
29 en 30 maart staat in het teken van 
de jaarlijkse clubkampioenschappen. 
Daarbij zullen de jeugdzwemsters (16 
jaar en jonger) een poging doen het 
Brabants Record op de 10x100m vrije-

slag te verbeteren. Wilt u ze komen 
aanmoedigen, dan kan dat op zondag 
30 maart in de Drietip in Nuenen; aan-
vang 15.30 uur. 

De tweede plek in de competitie geeft 
wellicht recht op promotie en om deze 
plek te behalen zijn voor de laatste wed-
strijden, waarin nog de koploper en 
concurrenten om plek twee wachten, 
enkele spelers van het tweede mee ge-
vraagd. Het is moeilijk te duiden of deze 
jongens de benodigde stimulans brach-
ten of dat het spel in de vorige wedstrijd 
tegen deze tegenstander zo slecht was. 
Feit is dat de bezoekers geen moment 
werkelijk dreigend konden worden. Al 
na het eerste part stond een 3-0 voor-
sprong op het bord. Na het derde part 
stond het zelfs 8-0. Door sterke acties 
op de midvoor van zowel Arne Meel-
dijk, Arjan Sleegers en Geert Pulles kon 
Nuenen gedisciplineerd haar spelletje 
spelen. De paar extra wissels zorgden er 
ook voor dat er veel door werd gewis-
seld, waardoor de uitbraken van Nue-
nen venijnig waren en een paar mooie 
doelpunten opleverden.
Niet alleen aanvallend was Nuenen 

sterk. Verdedigend stond het team ook 
haar mannetje. Het gaf slechts drie 
man-minders weg, die geen van allen 
door de bezoekers werden benut. Was 
er dan niets op de wedstrijd aan te mer-
ken? Natuurlijk wel. Zo werden de man-
meers niet optimaal benut en werd in 
het laatste part totaal onnodig een straf-
worp weggegeven. En die leverde het 
enige doelpunt van de bezoekers. Maar 
dat was dan ook het enige.

Derby rKgSV - Nederwetten 1-3
Voor zowel rKgSV als Nederwetten was deze derby belangrijk voor de pun-
ten in de strijd tegen degradatie. Voor gerwen om wat meer afstand te 
nemen van de gevarenzone en voor Nederwetten om zicht te blijven houden 
op de concurrenten. Nederwetten trok uiteindelijk aan het langste eind.

Gerwen begon fel aan de wedstrijd en 
zette Nederwetten direct onder druk. 
Er was veel dreiging, maar er waren 
nog geen kansen. Na 10 minuten 
stond de 1-0 op het bord, omdat Tom 
van der Elst een corner van links goed 
afrondde. Nederwetten had moeite 
om onder de druk uit te komen, maar 
na 25 minuten wist Nederwetten 
steeds vaker voor de goal van Gerwen 
te komen. De 1-1 had in de 30ste mi-
nuut kunnen vallen. Een schot op de 
goal van Gerwen kwam via de lat recht 
naar beneden. Maar de scheidsrechter 
stond er te ver vanaf en de vlagger van 
Gerwen hield de vlag naar beneden. 
Nederwetten wilde hem wel tellen, 
maar de scheidsrechter liet doorgaan. 
Nederwetten ging steeds meer druk-
ken en in de 32ste minuut kon Pieter 
Donkers toch de gelijkmaker inschie-
ten. De keeper van Gerwen was kans-
loos, omdat het schot nog van richting 
werd veranderd. Een paar minuten la-
ter viel de 1-2 voor Nederwetten na 
een vrije trap over links. Gerwen wist 
niet goed uit te verdedigen en Nick 
Evers pakte zijn kans. Gerwen had dit 
niet verwacht en schrok ervan. 
Als klap op de vuurpijl werd Rainer 
van Bergen met rood van het veld ge-
stuurd vanwege het neerhalen van een 
doorgebroken speler. Gerwen rechtte 
de rug en kreeg 3e kansen voor de ge-

lijkmaker, maar Nederwetten hield 
beheerst de voorsprong vast.
Spektakel na de rust bleef uit. Het werd 
een rommelige tweede helft met veel 
blessurebehandelingen en onderbrekin-
gen. Dit kwam de wedstrijd niet ten goe-
de. Gerwen begon meer tegen zichzelf te 
spelen en begon ook meer te praten. De 
prima leidende scheidsrechter had hier 
maar een antwoord op en dat was kort 
houden: hoe meer je praat des te meer ik 
fluit. Nederwetten werd steeds dreigen-
der. Het meeste gevaar kwam van inval-
ler Luuk ten Hoor. In de 20ste minuut 
ging zijn schot net voor langs. Hierna 
verspeelden beide teams nog een doel-
kans. In de laatste minuut maakte Luuk 
toch nog de 1-3. Gerwen speelde alles 
op alles, waardoor er ruimte vrij kwam 
bij de voorhoede van Nederwetten. 
Luuk stond ongedekt op rechts, kreeg de 
bal van Nick Evers en wist de bal goed 
naast de keeper in de goal van Gerwen te 
krijgen. Een verdiende overwinning 
voor Nederwetten en de spanning on-
derin voor beide teams blijft. 

Kaarten bij EmK
Aanstaande vrijdag 21 maart is het 
weer kaarten in de kantine van 
EMK. Aanvang 20.00 uur, de kan-
tine is geopend vanaf 19.30 uur.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 21 maart organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kienavond 
in het Dorpshuis aan het Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Deze week start ook de carnavalsvereni-
ging met het kienen om de Jackpot, die 
iedere week groter wordt als deze niet 
valt. Iedereen is welkom.



Open huis

Residentieel (hogere prijsklasse) Woongenot, ambiance en veiligheid staan 
voorop Hoogwaardige zorgfaciliteiten Uitgebreid aanbod van kunst en cultuur

·   Vitalis Berckelhof 
 Gen. Cronjéstraat 3, Eindhoven (Tongelre)
·   Vitalis Residentie Petruspark 

Mgr. Swinkelsstraat 2, Eindhoven (Woensel)
·   Vitalis Genderstate 

Maria van Bourgondiëlaan 8, Eindhoven (Gestel)
·   Vitalis Residentie Gennep 

Herman Gorterlaan 310-392, Eindhoven (Stratum)
·   Vitalis Residentie Wilgenhof en Wilgenstaete 

Schalmstraat, Eindhoven (Stratum)

Zondag 23 maart
zondag 23 maart 14.00 – 16.00 uur

Vitalis Klantencentrum 
0800-2 456 456 
of www.vitalisgroep.nl

Huurappartementen voor senioren

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.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Profiteer nu van onze
MOVER ACTIEWEKEN!

te huur te huur
Kantoorruimte te Nuenen Zuid in 2 bouwlagen, 
gunstige schaalgrootte en ruim openbaar   
parkeren aan 2 zijden van het gebouw.

Bergvinkhof 1 te Nuenen
Compleet voorzieningenniveau:
•	 entree	met	tegelvloer,	garderobe,	toiletruimte	en	pantryruimte;
•	 systeemplafonds	met	TL-inbouw	en	TL-opbouwarmaturen,	
	 alsmede	inbouwspots;
•	 gasgestookte	CV-installatie	met	radiatoren;
•	 huidige	indeling	met	gemetselde	scheidingsmuren;	
•	 kantoortuin	op	de	begane	grond,	spreekkamer	en	archief;
•	 grote	spreekkamer/presentatieruimte	op	de	eerste	verdieping	met	vouwwand
	 (2	spreekruimtes	van	te	maken),	plus	een	grote	kantoorkamer,	archief,	
	 dames	-en	herentoilet	en	een	pantryvoorziening;
•	 hardhouten	buitenkozijnen	met	dubbel	glas.

Circa	318	m²	kantoorruimte	in	
2	bouwlagen.
Units	vanaf	circa	50	m².
Huurprijs	€	95,-	per	m²	per	jaar,	
exclusief	BTW.

Parklaan 85 Eindhoven  |  Tel. 040 - 244 40 40 
E-mail: info@s-r.nl  |  Internet: www.zakelaar.nl

Commerciële ruimte op de begane grond,
gelegen in het woonzorgcomplex Jo van Dijkhof.

Jo van Dijkhof 13-14 te Nuenen
Bestemming	=	maatschappelijke	doeleinden	en	dienstverlenende	bedrijven.

•	 casco	staat;
•	 gas,	water	en	elektra	tot	in	de	meterkast;
•	 ten	behoeve	van	het	aanbrengen	van	extra	daglicht	zijn	solartubes	in	het		 	
	 dak	mogelijk.

Circa	386,50	m²	VVO,	geheel	op	begane	grondniveau	gelegen.	
Eventueel	in	2	units	te	splitsen:
•	 unit	1	=	circa	165,0	m²;
•	 unit	2	=	circa	221,5	m².
Voldoende	openbare	parkeerplaatsen	aan	de	voorzijde	
van	het	object,	inclusief	invalide	parkeerplaats.
Huurprijs	N.O.T.K.
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