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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. 

Met deze woor-
den opende 
Rond de Linde 
precies 25 jaar 
geleden op de 
voorpagina van 
de krant. En 25 
jaar later, op de 
dag af op 31 janu-
ari, is het feest in 
De Akkers, want 

een aantal broeders van St. Joannes de 
Deo is nog steeds woonachtig in de 
mooie appartementen die nu deels gele-
gen zijn aan het Vincent van Goghplein. 
In die 25 jaar is de spoeling onder de 
broeders wel wat dunner geworden, de 
meeste broeders waren natuurlijk al op 
leeftijd toen ze in De Akkers kwamen 
wonen en nu wonen er nog 7. De mees-
te broeders komen oorspronkelijk uit 
Helvoirt, Amsterdam en Berg-en-Dal, 
maar zijn inmiddels volledig thuis in 
het Nuenense.

De congregatie St. Joannes de Deo is 
van oorsprong een orde van voorna-
melijk verplegenden, volledig ten 
dienste van anderen. De meeste broe-
ders kwamen in hun werkzame leven 
te werken in ziekenhuizen, in het bij-
zonder in de psychiatrie en in een 
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Rabobank 
The Voice 
of Nuenen

Proef Nuenen 
Afvalloos 
van start in
De Luistruik

Het is al 
30 jaor 
Dikke Mik

Gewoon bij Albert Heijn.

“Het alledaagse
betaalbaar en
het bijzondere

bereikbaar”
Parkstraat 22 en Hoge Brake 8, Nuenen

Openingstijden 
 Maandag t/m donderdag en zaterdag 08.00 - 20.00 uur. Vrijdag 08.00 - 21.00 uur.
Zondag 10.00 - 18.00 uur.

‘De liefde van Christus dwingt ons’

Broeders van St. Joannes de Deo 
25 jaar woonachtig in Nuenen
Door Mariët Jonkhout

“Op 31 januari sloten de Congregatie van de Broeders van St. Joannes de 
Deo en het Bestuur van de Stichting Huisvesting en Verzorging Bejaarden 
Nuenen een intensieve periode van bouw en inrichting af en namen een 
28-tal oudere broeders hun intrek in de nieuwe appartementen, gekoppeld 
aan het bejaardencentrum De Akkers”. 

IVN-Nuenen 40 jaar: De Knotgroep

De Knotgroep is een groep mensen 
die met veel plezier in de wintermaan-
den hun zaterdag besteden aan het 
onderhoud van de natuur. Knotwilgen 
zijn een van de meest tijd vragende 
natuur elementen van de groep.

Nuenen heeft vele knotwilgen, ze 
staan in belangrijke maten langs de 
waterwegen, De Dommel en de 
Hooidonkse beek. 41 jaar geleden is 
een groep mensen begonnen met dit 
mooie werk. De Knotgroep is dus 
één jaar ouder dan het IVN. Toen-
tertijd met ondersteuning met zwaar 
materieel van de gemeente. Want 
ook toen was er achterstallig knot-
werk. In de 41 jaar heeft de Knot-
groep de achterstand bijna geheel 
ingehaald maar ook vele nieuwe po-
ters gezet die ondertussen al weer 
flinke bomen zijn. Naast knotten 
pleegt de werkgroep ook werk op 
heide velden, hakhout bosjes terug-
zetten, mooie weilanden behouden 
tegen dicht groeien en ander natuur-
behoud werkzaamheden.

Meer informatie is te vinden op de 
website. En op 8 en 9 maart houdt het 
IVN open dagen in Het Klooster van 
14.00 tot 17.00 uur.

aantal ontwikkelingslanden. De drie 
pijlers waarop hun leven en toewij-
ding rusten, zijn gehoorzaamheid, ar-
moede en zuiverheid.

Het 25 jaar wonen in Nuenen is een 
hele goede reden voor een feestje en 
dit werd er dan ook gevierd! Rekening 
houdend met de leeftijd van de jubila-
rissen werd op de kop af op vrijdag 31 
januari een gepast programma aange-
boden aan alle bewoners van De Ak-
kers. Eerst werd in de ochtend om 10 
uur de Heilige Mis uit dankbaarheid 
opgedragen in de kapel. Daarna was er 
uitgebreid koffie met speciaal gebak, 
een lunch en een fantastisch, zeer ge-
waardeerd optreden van Gerard van 
Maasakkers. Dit programma was spe-
ciaal voor alle bewoners in de verzor-
ging en de verpleging. ’s Avonds ging 
het feest door voor alle bewoners van 
de aanleunwoningen, met een prach-
tig en indrukwekkend optreden van 
Lenny Kuhr, die naast het zingen, de 
meeste liedjes werden door iedereen 
uit volle borst meegezongen, ook 
prachtig kon vertellen over belevenis-
sen met haar eigen ouders.

Het was een zeer goed geslaagde dag, 
waar iedereen met heel veel tevreden-
heid op terug kan kijken.

Het IVN-Nuenen bestaat dit jaar 40 jaar, in dat kader introduceren diverse 
werkgroepen van het IVN zich via een reeks artikelen. Deze week De Knot-
groep. 



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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woningen is in 2012 al een bestemmingsplan opgesteld. Dat plan had 
de naam bestemmingsplan ‘Nuenen-West, herziening 2011-1 (locatie 
Hendrikstraat)’. Dit plan werd door de gemeenteraad vastgesteld op 
28 juni 2012. Het werd onherroepelijk door de uitspraak van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 februari 2013. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest’ op 
27 juni 2013 is de locatie Hendrikstraat abusievelijk niet meegenomen, 
waardoor het bestemmingsplan ‘Nuenen-West, herziening 2011-1’ niet 
langer van kracht was. Ter correctie is het bestemmingsplan daarom 
opnieuw in procedure gebracht, nu onder de naam ‘Nuenen-Noordwest, 
correctieve herziening Hendrikstraat’. Inhoudelijk worden er met deze 
correctieve  herziening geen wijzigingen voorgestaan ten opzichte van 
het plan uit 2012.

Wijzigingen
Bij de vaststelling is op de digitale verbeelding de aanduiding voor wat 
betreft de maatvoering van gebouwen gecorrigeerd.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 7 februari 2014  gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter inzage. 
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenNWcorHendrik-D001

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

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

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

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

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

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

PUBLICATIE
Bestemmingsplan ‘Oude Landen 2013’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 19 december 2013 het bestemmingsplan ‘Oude 
Landen 2013’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Oude Landen 2013’ betreft een con-
serverend (beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het 
plan is een actualisering van de bestaande en op grond van het nog 
geldende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe 
ontwikkelingen zijn in het plan niet meegenomen.

Wijzigingen
Bij de vaststelling  zijn op de volgende punten wijzigingen aangebracht:
•	 de	redactie	van	artikel	7.6.1	is	aangepast,	teneinde	de	mogelijkheid	

te bieden om alle bouwlagen te mogen gebruiken ten behoeve van 
maatschappelijke dienstverlening;

•	 een	wijzigingsbevoegdheid	is	opgenomen	om	de	bestemming	Groen	
te bestemmen tot Kantoor en vice versa, teneinde de vorm van 
bestemmingsvlakken met de bestemming Kantoor te wijzigen zon-
der deze in oppervlakte te vergroten;

•	 de	verbeelding	en	artikel	7.2.2	onder	b	is	aangepast,	teneinde	te	
verduidelijken dat met ‘oppervlakte’ de bruto oppervlakte wordt 
bedoeld;

•	 artikel	17.2	is	aangepast	inzake		de	regels	bij	dakkapellen;
•	 artikel	5.4.1	en	11.4	zijn		aangevuld	met	het	maximaal	toegestane	

bezoekersaantal bij evenementen. Tevens is  hierbij de toelichting 
aangevuld;

•	 artikel	4.2.3	is	aangepast	voor	wat	betreft	de	bouwmogelijkheden	
buiten het bouwvlak;

•	 de verbeelding is aangepast om een bestaande stallingsruimte aan de 
Pastoorsmast 3 en een bestaande zoutopslag aan de Pastoorsmast 1 
in het bestemmingsplan op te nemen.  

COLLECTE
In de week van 9 februari t/m 15 februari 2014 wordt gecollecteerd 
door St. Jantje Beton.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 11 februari 2014 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende zaak komt aan de orde:

•	 Om 20.00 uur de bezwaren ingediend door R.T.L. Macco, door Belan-
genvereniging Molvense Erven en door W. Goossens tegen het besluit 
van 24 december 2013 waarbij aan Beheermaatschappij Gulbergen 
B.V. een omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik van de 
gronden,	Schoutse	Vennen,	voor	maximaal	drie	evenementen	per	jaar.

18 FEBRUARI INLOOPAVOND  
STRUCTUURVISIE NEDERWETTEN 
Belangstellenden zijn van harte welkom op een inloopavond over de 
ontwerp structuurvisie Nederwetten. Deze avond zal plaatsvinden op 
dinsdag 18 februari 2014 van 19.30u tot 21.00u in De Koppelaar, De 
Koppel 5 in Nederwetten. Tijdens deze inloopavond kan iedere be-
langstellende komen kijken, meepraten en vragen stellen over de ont-
werp structuurvisie. De gemeente nodigt graag alle belangstellenden 
uit hierbij aanwezig te zijn.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Fietsen op het trottoir
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	7	en	8	extra	toe	op	het	thema	
fietsen op het trottoir. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fietspaden. Wanneer 
een verplicht fietspad ontbreekt moeten zij de rijbaan gebruiken. Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

In 2014 is fietsen op het trottoir een doorlopend speerpunt van onze 
BOA’s. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven. Bij constatering 
van een overtreding wordt meteen een proces-verbaal opgemaakt. 
Daarnaast  zijn zij actief bezig met controles. Dit jaar vinden ook weer 
acties plaats in het park. 

De wettelijke regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 
van het RVV. De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de ge-
noemde regelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. Voor mel-
dingen kunt u contact opnemen met de gemeente Nuenen: 2 631 631.

AFVALINZAMELING
Aanbieden GFT afvalcontainers en vorst
Op dit moment wordt er door de inwoners van Nuenen minder GFT 
afval aangeboden dan in de voorgaande weken. Dit houdt in dat er 
minder GROENE containers aan de straat staan en dat het inzamel-
bedrijf de route voor een bepaalde dag sneller afrondt. In sommige 
gevallen kan het voorkomen dat het inzamelbedrijf vroeger in uw straat 
is dan wordt verwacht door de inwoners. Wilt u er zeker van zijn dat 
uw container wordt geleegd dan is het noodzakelijk dat uw container 
op de dag van inzameling ’s morgens voor 07.30 uur aan de straat staat.

Afval aanbieden tijdens vorst
Tijdens de vorstperiode kan het voorkomen dat afval in uw container 
vastvriest.Als u uw container bij vorst aanbiedt loopt u de kans dat 
er niets of nauwelijks iets uitvalt, terwijl uw container wel geregistreerd 
wordt en dus het volledige tarief betaald. U bent hier zelf verantwoor-
delijk voor dat de container volledig wordt leeggemaakt. Indien dit 
niet het geval is wordt er niet nagereden door onze afvalinzamelaar. 
Om ook bij vorst uw container te kunnen legen, willen wij graag de 
onderstaande adviezen geven:
•	 leg	een	paar	proppen	krantenpapier	op	de	bodem	van	uw	container;
•	 gebruik	geen	papieren	vuilniszakken;
•	 zet	de	container	een	nacht	voor	de	ophaaldag	ergens	binnen,	zodat	

de inhoud kan ontdooien;
•	 plaats	tussen	de	deksel	en	container	een	stokje	om	het	dicht	vriezen	

van de deksel te voorkomen;
•	 is	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 container	 te	 ontdooien	 niet	 aanwezig,	

verzamel dan uw GFT afval zolang in vuilniszakken. U kunt dit afval 
(zonder de zak) dan op de ophaaldag in de GFT container doen;

•	 stamp	het	afval	niet	aan;

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 steek,	wanneer	u	de	container	aanbiedt,	het	afval	los	langs	de	wan-
den met een schop of stok.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 27	januari	2014,	 Park	51,	5671	GC	–	plaatsen	van	twee	dakramen
   (BOUWEN);
•	 2	februari	2014,	 Lissevoort	1,	5671	BS	–	uitbreiden	van	de	woning	
   (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 aanvraag 
om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	“de	Dwèrsklippels”	voor	het	orga-

niseren van de diverse carnavalsactiviteiten in het centrum van 
Nuenen,	waaronder	tienertent,	verbranden	Grote	Dwèrsklippel	en	
optocht in de periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014;

•	 Aanvrager:	 Wandelsportvereniging	 Nuenen	 voor	 het	 organiseren	
van de jaarlijkse Avondwandelvierdaagse in de periode van 20 mei 
tot en met 23 mei 2014, waarbij de finish op de laatste avond plaats-
vindt in het Park;

•	 Aanvrager:	Jongerenkoor	Jocanto	voor	het	organiseren	van	een	fles-
senactie in de periode van 21 mei tot en met 24 mei 2014;

•	 Aanvrager:	 Musicalgroep	 Kapsones	 voor	 het	 flyeren	 en	 reclame	
maken	voor	de	musicalvoorstelling	“Kietelveren	voor	de	koning”	op	
29 maart 2014 en 5 april 2014 in de winkelstraten en winkelcentrum 
Kernkwartier in Nuenen;

•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	
van	een	Avond	Wieler	4	Daagse	“Ons	Dorp”	 in	een	 tent	aan	de	
achterzijde van de horecagelegenheid Parkstraat 1 in de periode 
van 9 april tot en met 12 april 2014;

•	 Aanvrager:	VlaggenenMasten	voor	het	tijdelijk	gebruik	van	een	ka-
belballon, zeppelin met reclame t.g.v. de opening van Jumbo aan de 
Smidse 1 in de periode van 26 februari tot en met 28 februari 2014;

•	 Aanvrager:	De	Verhuurspecialist	voor	het	schenken	van	zwakalco-
holhoudende dranken tijdens de Van Goghmert op 15 juni 2014 aan 
Berg ter hoogte van de Lindeboom.

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 18.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	 J.H.W.	Sanders	 is	een	vergunning	verleend	voor	de	

uitoefening van het horecabedrijf aan Heuvel 1 in Gerwen i.v.m. 
wijziging van de ondernemingsvorm (verzenddatum 29 januari 
2014);

•	 aan	blaasband	de	Klippeleaters	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	muziekevenement	“ameezing	
carnaval“	op	zondag	2	maart	2014	in	het	Park	(verzenddatum	29	
januari 2014);

•	 aan	gemeente	Helmond	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van de Ambtenarenveldloop 2014, waarbij een deel van 
de route over Nuenens grondgebied loopt in de omgeving van de 
Stiphoutse bossen op 2 april 2014 (verzenddatum 30 januari 2014);

•	 aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-
seren	van	een	veldtoertocht	“Dak	van	Brabant”	in	het	bosgebied	
in de omgeving van Nuenen op 16 februari 2014 (3 februari 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes 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
Bestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest, correctieve herziening Hen-
drikstraat’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 19 december 2013 het bestemmingsplan ‘Nuenen-
Noordwest, correctieve herziening Hendrikstraat’ gewijzigd heeft 
vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest, correctieve herziening 
Hendrikstraat’ heeft betrekking op twee woningen (een tweekapper) 
op de achterzijde van de percelen Nassaustraat 9-11 te Nuenen, kadas-
traal bekend gemeente Nuenen, sectie E, nrs. 3754, 9053. Voor deze 

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 3 t/m 8 februAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 7 & 8 feb: 

bospeen .................................. per bos 0,99
Sugarsnaps ..................... 250 gram 1,35
ananas ......................................per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 10 februari:

Wittekool, panklaar ............... 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 11 februari:

Savooiekool, panklaar ....... 1/2 kilo 0,79
Woensdag 12 februari:

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

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 7 t/m 13 feb:

Zespri kiwi ........................... 8 stuks 1,99
Jonagold appels ........ hele kilo 1,25
k.k. appel-dille salade 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor de best belegde 
broodjes!!!

4 Sudderlapjes ...........6,95
Italiaanse Biefstukrol
100 gram ......................................1,95
100 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. Katenspek, samen .........3,95

Olympische fakkels
elke 4e GRATIS

Ham Gehakt Wellington
per stuk .........................................1,75
Mini Varkensrollade
Met GRATIS champignon 
roomsaus. 100 gram  .............1,50

kOOPJe TIROLER WEKEN!!!
BROOD VAN DE WEEK (LANDBROOD) 

€ 1,75
APPELSTRUDEL AAN T STUK (3 pERs)

€ 3,00
GEVULDE KOEK 

€ 1,00 
TIROLER KLETZENBROT 

€ 2,50
ROGGEKNAR

€ 2,00
GEVRAAGD:

* BROODJES-INPAKKER (-STER)
VOOR DE 

DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND
BAKKERIJ NUENEN
Reacties graag via ons mailadres: 
godfried.de.vocht@echtebakker.nl 

OPRUIMING!

Mey BH’s 
van 54,95 49,95   voor 39,95

Schiesser hemdjes
100% katoen 
van 14,95   voor 9,95

Mey Sport Shirt
van 37,95 voor 27,95

LINGERIE • BORSTPROTHESES
NACHTHEMDEN • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SlOGGI / BJÖRN BORG 

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Luxe slips/strings
1/2 prijs!

Badpakken/Tankini’s 
1/2 prijs!

Björn Borg
Herenboxershorts mt XS en S

1/2 prijs!

Pyjama’s, Nachthemden,
Dusters en Huispakken

1/2 prijs!

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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

SPecial



KUNSTSTOF KOZIJNEN

DE HUUFKES 29, NUENEN  
tussen geldrop en nuenen
(500 meter vanaf intratuin)

NEUNEN • MONTFORT • ALBLASSERDAM • MEERSSEN
VESTIGINGEN KURA

BUITEN!

HOU DE KOU

EXTRA GEOPEND OP

3 & 4 JANUARI  
van 10.00 tot 15.00 uur

SUPER WINTERVOORDEEL
BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN: 

GRATIS HR++ GLAS, 6% BTW OP ARBEID, 

TIJDENS DE EXTRA OPEN DAGEN
KOM NAAR DE OPEN DAGEN

ULTIEME HOUTLOOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

WWW.KURA.NL

adv. Kura RondDeLinde-168x160mm-DEF.indd   2 19-12-13   21:45
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in het voorjaar

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!
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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

OOk vOOr het digitaliseren van dia’s, 8mm Films 
en vergeet OOk uw Oude videO banden niet

tel: 040 - 283 77 96

Doelstelling van de Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. is het verlenen van vrijwillige 
thuiszorg aan de volgende groepen:
•	 Thuiswonende	mensen	met	een	lichamelijke	handicap,	met	een	chronische	ziekte	of	met	verschijnselen	van	
dementie;	

•	 Mensen	die	in	de	laatste	fase	van	het	leven	verkeren	en	die	thuis,	in	hun	vertrouwde	omgeving,	willen	sterven;	
•	 Ondersteuning	van	de	vaste	verzorgers	(mantelzorg)	van	de	genoemde	doelgroepen.	
•	 Genoemde	werkzaamheden	worden	uitgevoerd	door	vrijwilligers,	die	een	op	hun	taken	gerichte	training	heb-
ben	ontvangen	en	die	worden	begeleid	door	twee	ervaren	coördinatoren.

Het	bestuur	van	de	Stichting	is	op	zoek	naar:

Coördinator
Het	betreft	hier	een	functie	op	vrijwilligersbasis,	reis-	en	telefoonkosten	worden	vergoed.	

Taken	zijn	o.a.:
•	 Het	behandelen	van	aanvragen,	waartoe	behoort	een	intake	gesprek	met	de	cliënt	en	diens	mantelzorger(s);
•	 Het	regelen	van	de	inzet	van	de	vrijwilligers	en	de	begeleiding	vrijwilligers;
•	 Contacten	onderhouden	met	andere	vrijwilligersorganisaties	en	overleg	met	de	professionele	hulpverlening;
•	 Verzorgen	van	voorlichting	en	publiciteit.

Nadere	informatie	over	deze	vacature	is	te	verkrijgen	bij	de	voorzitter	van	de	Stichting,	
de	heer	drs.	H.L.	Hermsen,	tel.	040-2852128	(na	18.00	uur)	of	bij	Mw.	M.	Verstappen,	coördinator,	tel.	040-2862395.

Uw	reactie	kunt	u,	per	post	of	per	mail,	sturen	naar	de	secretaris	van	het	bestuur,	de	heer	Bert	Savenije,	
Vasco	da	Gamastraat	31,5665	GK	Geldrop.	E-mail:	info@vtzgeldropnuenen.nl	|	Website:	www.vtzgeldropnuenen.nl

ABC Milieu en Infra is een erkend advies- en projectrealisa-
tiebureau. Al ruim 25 jaar zijn we het aanspreekpunt op het 
gebied van o.a. bodembescherming, civieltechnische/bouw-
kundige projecten en specialistische reiniging. We denken 
mee aan innovatieve en pragmatische oplossingen voor grote 
en kleine klanten in vrijwel alle bedrijfstakken, met nadruk op 
de (petro)- chemische industrie, afvalverwerking/ recycling, 
bouw en infra, energiebranche en overheden.

ABC
MILIEU EN INFRA

ABC Milieu en Infra is een organisatie met korte communicatielijnen en een informele 
no-nonsens cultuur. Met een jong team streven wij naar een duurzame klantenrelatie. 
We willen verder groeien en zijn daarom op zoek naar een professionele en 
ambitieuze

Projectleider
Functieomschrijving
Als projectleider vervul je een centrale en cruciale rol in de organisatie. Je bent 
verantwoordelijk voor de beheersing en de realisatie van de verschillende projecten. 
Je draagt zorg voor het gehele traject van offerte tot oplevering, waarbij je alle 
voorkomende werkzaamheden structureert, coördineert en delegeert aan een team 
van enthousiaste medewerkers.

In je werk help je opdrachtgevers om hun ambities te realiseren die zijn afgestemd 
op hun behoeften. Je brengt nieuwe technologieën en technieken bijeen om in 
teamverband slimme, innovatieve en resultaatgerichte oplossingen te ontwikkelen.

Je vormt een belangrijke schakel tussen de directeur, de interne organisatie en de 
klant. Bij elk project waak je voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, met 
een optimale projectrealisatie als einddoel. Je rapporteert direct aan de directeur.

Functieprofiel
•	 HBO	werk-	en	denkniveau	(HBO	bouw/	civiel)
•	 Minimaal	5	jaar	ervaring	met	leiding	geven	aan	projectteams
•	 Uitstekend	financieel	inzicht
•	 Kijkt	verder	dan	conventionele	benaderingen	en	gevestigde	methoden
•	 Klant-	en	servicegericht
•	 Zelfstandig,	slagvaardig	en	betrokken

Sollicitatie
Je sollicitatie (motivatie met cv) kun je sturen naar info@abcmilieueninfra.nl,
t.a.v.	mevr.	K.	Hoenselaars,	o.v.v.	“vacature	projectleider”.	
Meer informatie over ABC Milieu en Infra kun je vinden op www.abcmilieueninfra.nl.                       

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

B
e
rk

e
n
b
o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e
n
e
n
 •

 T
 0

4
0

-2
8

3
 1

2
0

0
 •

 F
 0

4
0

-2
8

3
 6

0
5

5
 •

 E
 d

ri
j.
m

e
s
@

ia
e
.n

l 
•

 W
 w

w
w

.d
ru

k
k
e
ri

jm
e
s
s
e
rs

c
h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Samurai Sudoku
3 7

7 1

9 2 5

5 3

2 7 9 8

9 1 3 4

8 4 6 9

6 7 4

1 6 2 8

7 6 5

2 9

6 4

1 5

3 7 1 9

5 1

4 9 3

1 3 7 8
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7 4 9 1 3
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3 5 8 7

8 1

1 9 7 6
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1 9 2
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3 7 2 8 9

1 6 4

3 4 9
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7 6
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2 9 7
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4 3 6
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5 4

8 2 3 1

4 9

Samurai SudokuNo. 1

http://www.sudoku-space.com Page 1/4



6 februari 2014Rond de Linde  Nr.  6

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.

6 februari 2014Rond de Linde  Nr.  6

VERVOLG Van paGina 2

Vervolg van pagina 2
inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 7 februari 2014  gedurende zes weken (tijdens kantoor-
uren of op afspraak) op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, voor eenieder ter inzage.
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 
en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=nL.iMRO.0820.BpnuenOu-
deLand2013-D001

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de 
termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestemmingsplan	aan	de	

gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	geen	ziens-

wijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben 
gemaakt;

•	 belanghebbenden	voor	zover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	aangebrachte	wij-
zigingen ten opzichte van het ontwerp.

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

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

pUBLiCaTiE
inspraak Ontwerp-structuurvisie nederwetten / inloopavond
(herhaalde kennisgeving)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat met 
ingang van 24 januari 2014 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp structuurvisie 
Nederwetten. 

De ontwerp structuurvisie kan op het gemeentehuis worden ingezien bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de 
deeplink http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=nL.iMRO.0820.
SVGnederwetten2014-C001.

Tevens zal de gemeente op 18 februari 2014 van 19.30u tot 21.00u in De Koppelaar, 
De Koppel 5 in Nederwetten, informatie verstrekken over de ontwerp structuurvisie. 
Tijdens deze inloopavond kan iedere belangstellende komen kijken, meepraten en 
vragen stellen over de ontwerp structuurvisie. De gemeente nodigt graag alle belang-
stellenden uit hierbij aanwezig te zijn.

Een ieder kan binnen de termijn van tervisielegging een zienswijze met betrekking tot 
deze ontwerp structuurvisie kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient te 
worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nue-
nen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer G.J. Andriessen van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631648).
Ook is het mogelijk om tijdens de inloopavond op de daarvoor beschikbaar gestelde 
formulieren een zienswijze te geven.

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Proef Nuenen Afvalloos   
van start in De Luistruik
Door Edwin Coolen

ewoners van de Luistruik (Lange Akker, Piet van Wijkgaarde, Lies 
de Kruijffgaarde en Clemensakker) konden afgelopen zaterdag bij 
een kraam in de brandweerkazerne een startpakket afhalen dat 
werd uitgereikt door de gemeente Nuenen. In het pakket zat infor-

matie, afvalzakken en een kleine afvalbak die ter beschikking werd gesteld. 
Hiermee werd het startschot gegeven voor het project Nuenen Afvalloos.

Eén van de 
groene proefcontainers 

voor PMD en GFT.

Bewoners van 
de Luistruik 
komen het 
startpakket afhalen.

Doel van het project is 
het restafval in de ge-
meente Nuenen c.a. zo 
veel mogelijk terug te 
brengen. De wijk De 
Luistruik dient hiervoor 
als proefgebied. Het is 
de bedoeling dat PMD- 
(plastic, metaal en 
drinkpakken) en GFT-
afval (groente, fruit, 
etensresten en eventu-
eel tuin) tijdens de proef 

door de bewoners van de Luistruik 
apart wordt ingezameld. Hiertoe heeft 
de gemeente tijdelijk extra containers 
geplaatst in de wijk. Ook zijn er aparte 
containers voor elektrische apparatuur, 
papier en restafval.
‘We zullen als gemeente Nuenen het 
komende half jaar de proef intensief 
volgen en bijhouden hoe het inzamelen 
van het afval verloopt. In samenspraak 
met de bewoners kunnen we eventueel 
aanpassingen maken’, aldus Elma van 
Keulen namens de gemeente.
In 2012 ondertekende de gemeente 
Nuenen het Manifest voor een Afval-
loze Samenleving. Doelstelling van dat 
manifest is 5% restafval in 2020. In ja-
nuari 2013 had de gemeente hierover 
het eerste overleg met de bewoners. De 
Luistruik doet, met 132 appartemen-
ten en 28 grondgebonden woningen, 
de inzamelproef in hoogbouw. De ge-
meente bereidt nu de proef voor in het 
Puyven, een laagbouwwijk.

Op de website www.nuenen.nl/pilotaf-
valinzameling is actuele informatie be-
schikbaar over het project. Ook kan 
worden gebeld met het Klanten Con-
tact Centrum van de gemeente, tel. 
040-2631631.

B

Bril verloren
Donderdagmorgen 23 januari j.l. tus-
sen 10.00 uur en 10.30 uur heb ik fiet-
send van de fysiotherapiepraktijk aan 
de Van Goghstraat via de Pastoor Al-
denhuijsenstraat, Parkstraat en Voirt 
naar de Panakkers een varioluxbril 
met bruin montuur verloren. Hebt u 
hem gevonden dan graag een bericht-
je naar 06-23463084.

Ierse muziek in De Weverkeshof
Onlangs is het Tradfest gehouden in Dublin: overal waren er sessies en het was 
één groot muzikaal feest. In Nuenen gebeurt dit aanstaande zondag op een veel 
bescheidenere schaal, ‘traditiegetrouw in onze eigen dorpsboerderij’. De muzi-
kanten komen rond 13.00 uur binnen, beginnen langzaam warm te spelen en 
vanaf 13.30 uur is het aan een stuk door tunes, ballads en pubsongs en daar zitten 
natuurlijk de nodige meezingers bij. De kachel brandt; voor koffie, thee en een 
drankje wordt gezorgd. Kortom: veel muzikale gezelligheid aanstaande zondag, 
9 februari in Weverkeshof.

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke       
partij de mogelijkheid zich tot de Nuenense burgers te richten.      
Deze week de VVD.

Vier jaar VVD in de raad:        
de balans opgemaakt
Drie jaar constructief oppositie voe-
ren en een jaar als coalitiepartij geeft 
een wisselend beeld. Oppositie voe-
ren is heel hard werken en levert 
slechts kleine succesjes op. 
Op initiatief van de VVD werd een al-
ternatieve begroting gemaakt om de 
dreigende artikel 12-status af te wen-
den en er werd onder grote druk door 
de toen zittende coalitie een sluitende 
begroting gemaakt. Maar wel met een 
absurde verhoging van de OZB van 
42%. De burger en de huizenbezitter 
werden weer eens als pinautomaat 
van de gemeente Nuenen gebruikt. 
Het werd de hoogste tijd voor de juis-
te maatregelen om het grote tekort 
terug te dringen en op voorstel van de 
VVD werd een raadswerkgroep inge-
steld die alle grondposities, reserves 
en voorzieningen zonder taboes on-
der de loep nam. Deze werkgroep 
Weg naar Herstel boekte de noodza-
kelijke resultaten onder aanvoering 
van de VVD waardoor er een aan-
zienlijk betere financiële positie is 
ontstaan met vooruitzicht op een po-
sitieve algemene reserve. De provin-
ciebestuurders gaven Nuenen hier-
voor hun complimenten.
Op initiatief van de VVD werd de 
OZB met 5% verlaagd. Er is een slui-
tende meerjarenbegroting en de alge-

mene reserve groeit weer naar het ge-
wenste niveau. Een eerste stap binnen 
de financiële mogelijkheden. Het 
subsidie- en accommodatiebeleid is 
door een amendement van de VVD 
vorm gegeven gebaseerd op draag-
vlak en draagkracht.

We hebben ons hard ingespannen om 
de HOV2-verbinding door Nuenen 
niet te laten leiden tot het doorknip-
pen van de navelstreng met Nuenen-
Zuid. Ja, met stoplichten, de veilige 
variant. Fietsers en voetgangers moe-
ten heel veilig kunnen oversteken en 
in het bijzonder al die Nuenense bur-
gers die slecht ter been zijn. Juist voor 
deze groep is een veilige oversteek 
bijzonder belangrijk.

Chris Eeuwhorst,  
fractievoorzitter/lijsttrekker VVD

Vacatures bij de RKSV Nuenen
De v.v. RKSV Nuenen heeft c.a. 1250 leden waarvan c.a. 1000 actieve voet-
ballers en 250 vrijwilligers. 

De Voetbalvereniging RKSV Nuenen heeft momenteel een aantal vacatures die 
men graag op korte termijn invult. Het betreft hier functies op vrijwillige basis.

Functie: penningmeester (m/v)
De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur (3 leden) en algemeen be-
stuur (7 leden) en daarin verantwoordelijk voor het financieel beleid van de 
vereniging. Tot de aandachtsgebieden van dit beleid horen onder andere: Balans 
en Exploitatie, Contributieniveau, Begroting en rapportage, Jaarrekening, Con-
tracten en investeringen.
Voor meer informatie contact opnemen met:
Peter Boeren: p.boeren@onsnet.nu Tel. 040-2833339.
Ad van Zoggel: a.vanzoggel@onsnet.nu Tel. 040-2837150.

Functie: administrateur (m/v)
Van de kandidaat wordt verwacht praktische kennis en ervaring met administra-
tieve registratie en administratieve processen. 
Tot de taken behoren onder andere:
-verwerken van documenten in de financiële administratie (inkoopfacturen, 
verkoopfacturen, bankafschriften etc)
-voorbereiden van BTW aangifte (per kwartaal)
-opstellen van de periodieke rapportage exploitatieresultaat
-voorbereiden van de jaarrekening
-voorbereiden van de (jaarlijkse) begroting
Tijdsbeslag voor genoemde taken wordt geschat op 6 uur per week.
Voor meer informatie contact opnemen met:
Peter Boeren: p.boeren@onsnet.nu Tel. 040-2833339.
Ad van Zoggel: a.vanzoggel@onsnet.nu Tel. 040-2837150.
  
Functie: Voorzitter Commissie Senioren (m/v)
De voorzitter commissie senioren is lid van algemeen bestuur (7 leden) en daar-
in verantwoordelijk voor het senioren beleid lagere elftallen van de vereniging. 
Tevens geeft hij sturing aan de commissie senioren.
Tijdsbeslag voor de genoemde functie wordt geschat op 5 uren uur per week.
Voor meer informatie contact opnemen met
Peter van Hout: p.vanhout@onsnet.nu Tel. 040-2838181.
Ad van Zoggel: a.vanzoggel@onsnet.nu Tel. 040-2837150.

Stem op 19 maart a.s. op de VVD zo-
dat wij ons herstelbeleid voort kun-
nen zetten onder het motto: 
,,Niet doorschuiven, maar aanpakken’’.
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Menu “Quattro soci ditta oliva“
 

Huisaperitief
***

Zalm | gamba | basilicum | tomaat
***

Tongschar | kreeft | pastinaakcrème | chorizo | crème fraiche
***

Gegrilde runderhaas | runderstoof | biet | knolselderij 
paddenstoelbitterbal  

***
Stoofpeer | vanille | bastognekoekcrème | roomijs

zoute karamel
 

met 4 bijpassende glazen wijn én koffi e of thee
 

Wij bieden dit huisaperitief, 4-gangenmenu, 
met 4 bijpassende glazen wijn en koffi e of thee aan 

voor € 55,00 per persoon.
(Alleen gebruik maken van dit menu is mogelijk 

voor € 34,50 per persoon)

Dagelijks vanaf vanaf 12.00 uur geopend, Woensdag gesloten.
Reserveren is mogelijk via onze site; www.restaurantolijf.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

 
Vernieuwde Website 
www.anti-ageing.nu 

Wij hebben een Partnership met Clinic28 ,de kliniek uit den Haag,  
Specialist in cosmetische geneeskunde  

Ervaar in onze boutique de behandeling zoals in de kliniek. 
  Februari-actie 

 C28 FACIAL LIFT TREATMENT  
Inclusief oogcontour behandeling  

Van € 99,= voor € 67,50  
        

 

Bel : 06-13701730     
 Berg 33 5671 CA Nuenen         info@anti-ageing.nu  

 Dé beauty boutique met alle erkende specialisten voor het verbeteren van uw uitstraling 
Schoonheidsspecialiste / Huidtherapeute / Cosmetisch arts / Make-up artiest 

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 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Individuele kookworkshops bij:

John Geven Studio’s 
www.johngevenstudios.nl

zaterdag 22 februari:
MACARONS

leer nu dit prachtige stukje patisserie zelf te maken.

zaterdag 22 maart:
MOLECULAIR KOKEN

Bijzondere bereidingen met texturas & stikstof

Alle info vind u op: www.johngevenstudios.nl 
of bel naar 040-2831231. 

Ook heel leuk als u iets te vieren heeft!
Spegelt 45 | 5674CE  Nuenen

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Nuenense chiropractor   
stelt zich voor
Chiropractor José is afkomstig uit Nuenen en werkzaam in Geldrop. Zij stu-
deerde fysiotherapie aan de paramedische hogeschool in Eindhoven en stu-
deerde af met de thesis ‘Rugklachten bij basketbalspelers in de topsport’.  

Olifantenpaadje Gerwenseweg 
verhard voetpad
Een olifantenpaadje langs de Gerwenseweg is sinds afgelopen week een officieel 
verhard voetpad. Het zandpad was ontstaan in een stuk groen langs de Gerwense-
weg en vormt de verbinding van de woonkern Gerwen met de route richting Nue-
nen. Omdat olifanten meestal de kortste weg kiezen en daardoor afwijken van ge-
plaveide paden worden dergelijke niet-officiële routes ook wel olifantenpaden 
genoemd. Ook mensen nemen soms de kortste route…. 
Dorpsraad Gerwen adviseerde het gemeentebestuur om dit ontbrekende stukje 
voetpad te verharden. De verharding is in opdracht van het gemeentebestuur uit-
gevoerd door de Gebr. van den Berk uit Gerwen. Voetgangers kunnen vanaf deze 
week gebruik maken van het betegelde pad. 

Na het behalen van haar diploma  (Ba-
chelor) ging zij aan het werk in de 
praktijk. In deze jaren zag zij veel pa-
tiënten  met nek- en rugklachten 
en  besloot zich hier in te specialise-
ren. Al snel bleek dat manipulatie/ 
kraken snel verlichting gaf bij deze 
klachten. In 2006 begon zij aan de stu-
die chiropractie aan Bournemouth 
University (Engeland). Zij studeerde 
af als ‘Doctor of Chiropractic’ met als 
thesis ‘Het effect van pronatie van de 
voet op de lopersknie’. Naast haar 
werk als chiropractor in Engeland, 
verzorgde zij ook een jaar lang de be-
geleiding van een rugbyteam in het 
jaar dat dit team het kampioenschap 
behaalde. 

Er zijn echter veel beroepen waarbij 
manipulatie o.a. als behandeling 
wordt gebruikt. Een rondgang langs 
verschillende behandelaars leerde 
haar dat de chiropractor degene is die 
hier de meeste opleiding voor geno-
ten heeft en de meeste technieken in 
huis heeft. 
In 2010 kwam José terug naar Neder-
land en ging werken bij Vividus in 
Venlo. Dit gezondheidscentrum richt 
zich op sporters en werd door de 
NOC*NSF aangewezen als ‘official 
supplier Topsport Noord-Limburg’. 
Daarom haalde José in Zwitserland 
haar diploma als ‘Sportchiropractor’ 
en begeleidt nu sporters uit allerlei 
sporten en niveaus. Tot op de dag van 
vandaag werkt (sport)chiropractor 
José ook in dit multidisciplinair ge-
zondheidscentrum. 

Haar kennis en ervaring mbt sport 
zorgen ervoor dat zij een waardevolle 
aanvulling is in het team van professi-
onals wat hier (top)sporters begeleidt 
bij het herstel van blessures en be-
houd van vorm. 

In mei 2013 opende ze haar praktijk in 
Geldrop. Naast sportblessures kunt u 
hier ook terecht voor behandeling van 
rug en/of nekklachten, hoofdpijn-
klachten, duizeligheid, tintelingen in 
armen en/of benen, slijtage, ischias, 
hernia spier- of gewrichtspijnen en 
bekkenklachten.
Chiropractie wordt (gedeeltelijk) ver-
goed door uw zorgverzekeraar en 
heeft geen invloed op uw eigen risico. 

Voor informatie bel met 040-78 78 488 
of kijk op www.chiropractieavalon.nl

Doctor of Chiropractic 
José C.C.M. Verstraeten 
(sportchiropractor).

Het Gerwense olifantenpaadje (Foto Cees van Keulen).

Rabobank The Voice of Nuenen
Afgelopen donderdag 30 januari vond de eerste voorronde plaats van de 
Rabobank Voice of Nuenen. Deze werd twee jaar geleden voor het eerst 
georganiseerd door de Rotary Nuenen en was een groot succes. In Café ons 
Dorp vond de 1e ronde plaats. De 2e voorronde zal plaats vinden in Diner-
café Zinn op donderdag 6 februari en de 3e voorronde vindt plaats in Café 
Schafrath op 13 februari.

De deelnemers aan de eerste voorronde op het podium bij Ons Dorp.

In een vol café Ons Dorp lieten zeven 
kandidaten hun zangkunsten zien en 
daar waren echte talenten bij. Evelien 
Hendriks, Laura Derks, Jari Beerens, 
Evi van der Maat, Tatjana van Wers-
hoven, Evi Schuts en als afsluiting 
Ronnie Elbers. Door een deskundige 
jury werden de deelnemers beoor-
deeld en kregen complimenten en 
tips. De jury bestaat uit Paula Snoe-
ren, Lise Verheijden en Ton Hofmans. 
Het geheel wordt gepresenteerd en 
aan elkaar gepraat door oud prins 
Hans Kuiten. De nieuwe prins Dick 
Wijnhoven zal bij de volgende voor-
rondes mee presenteren. 

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt 
en o.a. bepaald door de jury en het pu-
bliek kon d.m.v. gekochte pingpong 
ballen hun voorkeur uitbrengen. Lau-
ra Derks (You've got a friend) 
Jari Beerens (All of me) en Evi Schut 
(Stay) zijn door naar de halve finale. 
Op Facebook en Youtube staan de 
filmpjes en foto’s voor diegene die het 
gemist hebben.
De organisatie is in handen van de Ro-
tary Nuenen en aan dit evenement 
zijn ook goede doelen gekoppeld en 
dat zijn - Stichting Leergeld Nuenen 
(www.leergeldnuenen.nl) en Stichting 
SAM. De opbrengst gaat naar deze 
goede doelen. 

Politieberichten
Diefstal bromfiets opgelost
In de avond van 25 januari werd een scooter bromfiets gestolen bij de Jo van Dijkhof. 
Deze brommer werd op 28 januari aangetroffen in Duizel. Een 19-jarige Veldhove-
naar wordt als verdachte aangemerkt. 

Inbraken in auto's
In de avond van 26 of de daaropvolgende nacht werd er ingebroken in een Volkswagen 
die geparkeerd stond op de Barisakker. Uit de auto werd het navigatiesysteem ont-
vreemd.
Een andere Volkswagen was slachtoffer van inbraak terwijl deze geparkeerd stond op 
de Koolmeeshof. Deze inbraak gebeurde in de nacht van 26 op 27 januari. Omdat een 
hond op het moment van de inbraak begon te blaffen zijn de daders waarschijnlijk ge-
vlucht voordat ze iets konden meenemen. 
Op de Parkstraat was het in de nacht van 26 op 27 januari opnieuw raak. Opnieuw 
werd er ingebroken in een Volkswagen. Ook uit deze auto werd niets weggenomen en 
bleef het bij vernielingen van de ruit. In dezelfde nacht werd een Volkswagen openge-
broken op de Vonderrijt. Bij deze inbraak werd een multi-mediaset ontvreemd. 

Inbraak in woning
Op de Stationsweg werd in de nacht van 30 januari ingebroken in een woning. Er 
werden een TV en computerapparatuur ontvreemd. 

Hennepkwekerij
Op 30 januari werd een hennepkwekerij ontmanteld aan de Huufkes. Het betrof een 
professioneel ingerichte kwekerij. Er werden ongeveer 600 planten in beslag geno-
men. De apparatuur die nodig was voor deze "kweek" werd in beslaggenomen en 
vernietigd. De politie doet nog onderzoek naar de verdachte(n). 

Optocht 
Nederwetten
Traditioneel vindt ook dit jaar op car-
navalsmaandag 3 maart de optocht 
plaats in Nederwetten. Vanaf 14.00 
uur zal de kleurrijke stoet door de 
straten van Nederwetten trekken.

Dit jaar zal iedere volwassen deelne-
mer startgeld ontvangen, zowel indi-
vidueel, als loopgroepen en wagens. 
Daarnaast zijn er diverse geldprijzen 
te winnen en is er een aanmoedigings- 
en een publieksprijs.                                                                                                                        

Wil je deelnemen aan de optocht dan 
kun je inschrijven per mail: optocht@
dewetters.nl  of s’maandags voor de op-
tocht tussen 11.30 en 13.00 uur in het 
MFA gebouw aan de Koppel 1.
Voor meer info en voorwaarden zie:
www.dewetters.nl of tel. 06-11620412.

Na de optocht vindt er een groot car-
navalsbal plaats met live muziek van 
de band De Heeren Van waarna om 
19.00 uur de prijsuitreiking volgt van 
de volwassenoptocht.
De prijsuitreiking van de kinderop-
tocht vindt plaats op dinsdag tijdens 
de kindermiddag.

Tienerdisco Sparkz
Nuenense tieners in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar kunnen zich zaterdag 22 
Februari en 29 Maart helemaal uitleven tijdens Tienerdisco Sparkz!. De tie-
nerdisco wordt gehouden bij Jongerenhuiskamer Nuenen van het Jongeren-
werk Nuenen, Sportlaan 12 te Nuenen.

Tienerdisco Sparkz is een initiatief van de Nuenense Rick van Gestel (16) en 
Koen de Brouwer (16). “ Wij zijn al sinds november 2013 bezig met een Tiener-
disco hier in Nuenen die voorheen heette : Tienerdisco Whoopz!. Sinds de naam 
verandering die op 11 Januari 2014 plaats vond zijn wij een samenwerking aan-
gegaan met Jongerenwerk Nuenen gegaan. Wij worden tijdens de tienerdisco 
ondersteund door de Jongerenwerk Nuenen en die zullen gehele avond aanwezig 
zijn”. Aldus van Gestel

Zaterdag 22 februari vindt de eerst volgende tienerdisco plaats van 19.00 tot 
22.30 uur. Tieners kunnen van 19.00 tot 20.00 uur binnen, daarna sluit de toe-
gang. Bij de entree worden de gegevens van de tieners genoteerd waarbij ouders 
kunnen aangeven of hun kind zelf naar huis mag of wordt opgehaald. Indien een 
tiener eerder naar huis toe wil, wordt contact opgenomen met het thuisfront. De 
entree bedraagt €2,00 inclusief garderobe. Tijdens Tienerdisco Sparkz! blijven de 
tieners binnen en is er toezicht door vrijwilligers. Vanaf 22.00 uur zal de deur 
weer geopend worden en kunnen de tieners worden opgehaald. Deze keuze heb-
ben we gemaakt omdat we willen bewerkstelligen dat de tieners op een veilige en 
vertrouwde manier kunnen uitgaan.  

Tienerdisco Sparkz! is een alcoholvrije en rookvrije disco. Voor meer informatie 
kun je kijken op www.facebook.com/tienerdiscosparkz  

Waar wilt u de Lions Club      
Nuenen aan het werk zetten?

“Wij zetten ons graag en vaak in voor de 
samenleving”, licht David de Louw, 
voorzitter van de commissie Service, 
toe. “In plaats van zelf te bedenken wat 
mensen op prijs stellen, willen we het 
deze keer van de mensen zelf horen.” 
Op www.nldoet.nl zijn al verschillende 

Onder het motto ‘Wij dienen’, ofwel ‘We serve’, steekt de Lions Club Nuenen 
dit jaar op 22 maart de handen uit de mouwen steken tijdens NL doet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. De Lions willen graag van u weten 
welke klus zij volgens u zouden moeten oppakken. U kunt tot uiterlijk 1 maart 
uw stem uitbrengen via de Facebookpagina van de Lions Club Nuenen.

Nuenense klussen aangemeld. De Lions 
hebben er een paar genomineerd. U 
heeft bovendien de mogelijkheid een 
eigen voorstel in te dienen. Voorwaar-
den zijn dat de klussen praktisch uit-
voerbaar zijn en dat ze een maatschap-
pelijk doel dienen voor de Nuenense 

gemeenschap. De klussen waarvoor al 
gestemd kan worden, zijn klussen bij 
kinderboerderij Weverkeshof, de Voed-
selbank Nuenen, Vincentre Nuenen, de 
Dorpswerkplaats, Stichting Leergeld 
Nuenen en Stichting De Walburg tui-
nen. Als er interessante nieuwe klussen 
worden aangemeld via de poll of via NL 
doet, wordt de lijst mogelijk uitgebreid. 

De poll sluit op 1 maart, mogelijk eer-
der als dat voor de organisatie nodig is. 
Daarna melden de Lions zich aan voor 
de klus met de meeste stemmen. “Ook 
partners, kinderen en kleinkinderen 
willen helpen met het klussen. Dat past 
mooi bij ons jaarthema: generaties ver-
binden”, voegt David nog toe. “We ho-
pen een mooie bijdrage te leveren en 
van dichtbij kennis te maken met goede 
Nuenense initiatieven.” Behalve via 
Facebook, kunt u de poll ook recht-
streeks benaderen op internet via: 
https://www.surveymonkey.com/s/ 
3YWKNXM
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Gemeenteraads-   
verkiezingen 2014
Politiek café D66 
De gemeente krijgt door de inhou-
delijke veranderingen (transities) 
binnen Zorg en Welzijn en de soci-
ale wetgeving een steeds groter 
wordende verantwoordelijkheid ten 
aanzien van AWBZ, WMO en jeugd-
zorg (de zogenaamde transities). 

Daarnaast worden de vanuit het Rijk 
overgehevelde budgetten tegelijkertijd 
fors ingeperkt.
Vera Bergkamp (lid Tweede Kamer 
voor D66) en Nico Pijnacker Hordijk 
(nr. 2 op lijst D66, Nuenen c.a.) zullen 
tijdens een Politiek Café de landelijke 
ontwikkelingen en de gemeentelijke 
consequenties t.a.v. de transities ver-
duidelijken. Uiteraard zal er voldoen-
de ruimte zijn voor politieke discussie.
Op 24 februari 2014 vanaf 19.30 uur in 
Café Ons Dorp, Parkstraat, Nuenen.

Werkgroep Leefbaar Gerwen

Oproep voor de tweede 
workshop PON-WLG

Werkgroep Leefbaar Gerwen

Schilderen met papiersnippers
Tijdens de Inloop in Gerwen op maan-
dag 10 februari kunt u aan de hand van 
een zelf te kiezen voorbeeld onder be-
geleiding met gekleurde papiersnip-
pers een ‘schilderij’ plakken. Daarvoor 
worden allerlei foto’s en advertenties 
uit tijdschriften gebruikt. Neem daar-
om zelf een stapeltje oude tijdschriften 
en een duimdikke kwast mee om te 
plakken! De inloop is van 13.30 tot 
15.00 uur in den Heuvel. De activiteit 
staat open voor iedereen en is gratis. 
Als u meer van het ‘voetenwerk’ bent, 
bent u evengoed welkom, want iedere 
week stippelt Sjaak Donkers een leuke 
wandelroute door de omgeving uit.
De Werkgroep wil graag iedereen be-
trekken, activeren en helpen participe-
ren en daarom mensen met welke be-

perking ook (ongeacht leeftijd, oorzaak 
of duur) tegemoetkomen, die moeite 
hebben met vervoer, klusjes, bood-
schappen etc. Hebt u vragen bel dan 
met 0641102625 dan krijgt u iemand 
van de Werkgroep aan de lijn. 

Voor meer info kunt u ook mailen: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com

Op de dorpsbijeenkomst van 16 janu-
ari is door een honderdtal mensen ge-
sproken over allerlei ideeën die aan de 
leefbaarheid in Gerwen kunnen bij-
dragen. In groepsverband heeft een 
diepere uitwisseling plaatsgevonden 
en dat maakte dat een grote groep 
Gerwenaren met aanstekelijk enthou-
siasme over een aantal uitgelezen the-
ma’s hebben gediscussieerd. Maar zo-
als wel duidelijk zal zijn is met een 
gesprek geen enkel plan klaar voor de 
uitvoering.

Daarom zal op 13 februari een vervolg 
plaatsvinden. Er is al een groot aantal 

gegadigden, dat zich gaat buigen over 
een viertal thema’s: voorzieningen 
eerste levensbehoeften, zorg- en hulp-
voorzieningen, activiteiten en ont-
moeten (welzijn) en communicatie. 
De uitwerking van al deze thema’s kan 
uiteraard het beste gedaan worden 
aan de hand van datgene wat Gerwen-
aren er zelf van vinden. Vandaar de 
oproep door WLG om u aan te mel-
den als u over een van de thema’s wil 
meepraten. De bijeenkomst start om 
19.30 uur in den Heuvel. Graag van te 
voren even aanmelden via tel. 
0641102625 of mail werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com 

Eerste Kleurige 
Zondag met 
Seniorenkoor De 
vrolijke samenzang
KBO Seniorenkoor De vrolijke samen-
zang geeft op zondag 16 februari een op-
treden in Het Klooster. Het is de eerste 
in de reeks Kleurige Zondagen in Het 
Klooster.
Het optreden vormt de afsluiting van 
het feest rond het 40-jarig jubileum van 
het koor. Arie Verhaegh zal een voor-
woord en inleiding verzorgen. De pre-
sentatie is in handen van Diet Poortvliet. 
Ter gelegenheid van het jubileum zullen 
ook Nuenens Vocaal Ensemble Sirin, 
zangensemble Vincent en Angklungclub 
Adisoerjå (Indische muziek) een optre-
den verzorgen.
Kleurige Zondag: De vrolijke samenzang, 
zondag 16 februari in Het Klooster in Nu-
enen. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Vacaturebank vrijwilligers week 6
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 (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
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. 9.30-13.30u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 - 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
Kunstencentrum CAN Secretaris m/v voor het bestuur. Taken o.a. interne en externe communicatie gem. 4 uur per week, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
Initiatiefgroep  vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
“Nuenen Dementievriendelijk”
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
De Soos Soos v. mensen met een beperking vraagt coördinator, penningmeester en vrijw. do 18.45-21.45 u.+ i.o.
 om de activiteiten te organiseren en begeleiden.
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor bediening aan de bar zaterdag en/of zondag, in overleg 9.45-13.30 of 13.30-17.00 u. 
—————————————————————————————————————————————————————————————---- 
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Plaatsing rookmelders           
dorpskern Nuenen van start
Het plaatsen van rookmelders en het hebben van een vluchtplan, kan leiden 
tot vermindering van het aantal slachtoffers bij brand. Daarvoor is in okto-
ber 2012 het project Nuenen (Brand)Veilig gestart. 

Als bewoners zelf al rookmelders heb-
ben geplaatst, moeten zij zich afvragen 
of ze wel op de juiste plek zijn opge-
hangen en of ze nog wel betrouwbaar 
zijn. Rookmelders gaan, mits ze ook 
regelmatig stofvrij worden gemaakt, 
maar maximaal 10 jaar mee! De meest 
verkochte rookmelders hebben een 

losse batterij die mini-
maal jaarlijks vervan-
gen moet worden. 
Het project Nuenen 
(Brand) Veilig heeft 
als doel dat alle wo-

ningen in Nuenen gebouwd voor 1 ja-
nuari 2003, worden voorzien van 
rookmelders waarvan de batterij een 
levensduur heeft van 10 jaar en die niet 
verwijderd kan worden.
Omdat in de dorpskernen Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind de woningen 
staan die het verst zijn verwijderd van 
de brandweerkazerne, zijn vrijwilligers 
daar al volop bezig met het aanbren-
gen van rookmelders.

Deze maand zal in de dorpskern Nue-
nen worden gestart met de plaatsing 

van rookmelders. Begonnen wordt met 
de huurwoningen van woningbouw-
vereniging “Helpt Elkander” in het cen-
trum e.o. Plaatsing geschiedt door vrij-
willigers van de Dorpswerkplaats en de 
Hulpdienst voor Ouderen die bij de 
brandweer een cursus hebben gevolgd. 
Zij zullen de rookmelders alleen aan-
brengen op plaatsen die uit brandveilig-
heidsoogpunt een optimale werking 
garanderen. De bevestiging is eenvou-
dig en boorgereedschap is in de meeste 
gevallen niet nodig. Daarnaast zullen 
zij samen met de bewoner een brand-
veiligheidscheck uitvoeren en verdere 
informatie over brandveiligheid ver-
strekken. 
De vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun 
rode jas en een legitimatie, beiden voor-
zien van het logo “Nuenen (Brand)veilig”. 

Niet alle bewoners kunnen gelijktij-
dig worden bezocht. Per straat wor-
den daarom in de loop van de tijd 
brieven van Helpt Elkander bezorgd 
met informatie over het project. 
Daarna maken de vrijwilligers met 
de bewoner een afspraak over de dag 
en het tijdstip waarop zij de 

rookmelder(s) aanbrengen. 
Voor de huurders van Helpt Elkan-
der zijn de rookmelders in de vlucht-
weg van de woning en de brandvei-
ligheidscheck gratis. 

Mogelijk nog dit jaar zullen in de 
dorpskern Nuenen de eigenaren van 
koopwoningen gebouwd vóór 1 ja-
nuari 2003 worden benaderd voor 
het plaatsen van rookmelders tegen 
een sterk gereduceerd tarief en een 
gratis brandveiligheidscheck. Het 
tijdstip waarop met het aanbrengen 
van rookmelders kan worden gestart 
is echter afhankelijk van de beschik-
baarheid van voldoende vrijwilligers 
uit de diverse wijken die daarna door 
de brandweer kunnen worden opge-
leid. Besturen van wijkverenigingen 
of verenigingen van eigenaren die 
hiervoor belangstelling hebben, 
kunnen zich daarover per e-mail na-
der informeren bij de heer Paul 
Sluijter, de projectcoördinator van 
Nuenen (Brand)Veilig .
(e-mailadres: psluijter@onsnet.nu). 

Voor meer informatie bezoek de 
website: 
www.nuenenbrandveilig.nl 

of volg Brandweer Nuenen via Twit-
ter en Facebook.

W70 pleit voor zorgvuldige 
communicatie met bewoners  
bij groen onderhoud
In de afgelopen week hebben diverse bewoners van de Refelingse Erven 
contact opgenomen met de fractie van W70. Aanleiding was het - al dan niet 
te rigoureus - snoeien van de groenvoorziening in genoemde wijk. Met de 
ophef rondom het gemeentelijke snoeibeleid van anderhalf jaar geleden 
nog vers in het achterhoofd, heeft de fractie bij de gemeente (opnieuw) aan-
dacht gevraagd voor zorgvuldiger communicatie richting de bewoners van 
Nuenen c.a.. 

W70 heeft inmiddels aangegeven 
graag betrokken te willen zijn bij het 
(her)opstellen van een gedegen com-
municatieplan richting inwoners waar 
het gemeentelijke groenonderhoud 
betreft. Tegelijkertijd hebben wij de 
gemeente laten weten, dat het goed 
zou zijn om de bewoners - die vaak al 
geruime tijd zelf zorg dragen voor een 
gedeelte van het groenonderhoud 
rondom hun woning - in de nabije toe-
komst nog nauwer te betrekken bij de 
uitvoering van voorkomende snoei-
werkzaamheden. Dit om de leefbaar-
heid in de Nuenense wijken voor alle 
betrokken partijen op een aanvaard-
baar niveau te houden.

Inwoners uit overige wijken in Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en op het 
Eeneind met vragen en/of opmerkin-
gen over het groenonderhoud in hun 
wijk of buurt, kunnen zich melden bij 
W70: groen@w70.nl. Meer informa-
tie: www.facebook.com/W70Nuenen
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CARNAVALAR IA
Gerwense 
Carnavals-  
krant komt uit
Op donderdag 6 februari zal de Carna-
valskrant van CV de Narre-Kappen 
weer huis aan huis aangeboden wor-
den in Gerwen. De redactie heeft ook 
dit jaar weer geweldig werk geleverd. 
De 40e editie van de Nar is geheel in 
stijl ontworpen naar de grote passie 
van Prins Coltello en Adjudant For-
chetta, namelijk koken. Men krijgt een 
onvervalst kookboek opgediend, voor-
zien van een carnavalesk sausje. De 
dansmariekes en de jeugdraad zullen, 
ondersteund door oudere leden, de 
krant bij u aanbieden tegen een geheel 
vrijblijvende bijdrage. De Narre-Kap-
pen wensen u veel leesplezier toe.

Woning Prins Superior   
krijgt een make-over
De traditie schrijft voor dat de buren van de Prins, de woning van Prins 
Carnaval in een carnavaleske sfeer brengen. Prins Superior werd dit jaar 
verrast door de straat!

De (blijkbaar) creatieve straat heeft na 
een brainstormsessie zich volledig ge-
stort op het project. Een oud decor-
stuk werd onder handen genomen, er 
is geschilderd en een doek met foto 
ontworpen van de Prins in vol ornaat. 
Dit alles tezamen zorgt voor een fan-
tastische sfeer! 

De trotse en enigszins verbaasde Prins 
Superior (Dick Wijnhoven) was blij 
met deze verrassing! Ook ’s avonds is 
de woning niet te missen!

Laat de carnaval maar komen! Carna-
val 2014 loaten we nie schieten!

Schôn Vrouwkesavond 2014
Bijna is het zo ver. Afgelopen jaar had Schôn Vrouwkesavond het thema 
‘Onderwaterpolonaise’.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we gelukkig weer allemaal ‘boven 
water’ zijn gekomen. Na zo’n vochtig Carnavalsjaar willen we de komende 
carnaval jullie, alle Schôn Vrouwkes, met het volgende thema laten zien hoe 
belangrijk jullie zijn; ‘Hooggeëerd Publiek’

Op vrijdag 28 februari worden de kroe-
gen rondom het Park weer bevolkt 
door de vele vrouwen die samen de 
mooiste aftrap voor Carnaval vieren. 

Vanaf 00.00 uur mag Prins Superior 
met zijn adjudanten Madeira en Lâm-
pada, zijn gevolg en ook de mannen 
van Nuenen meedoen, want dan vindt 
in Het Klooster de prijsuitreiking aan 
de groep die zich ‘het Schônste’ mag 
noemen plaats. Er zijn prijzen voor 
grote en kleine groepen die zich door 
het thema hebben laten inspireren tot 
verrassende variaties op het thema. 

Tot het zover is verwachten wij dat al-
leen de vrouwen naar het dorp ko-
men. Met natuurlijk als vanouds van-
af 20.11 een welkomstdrankje in Café 
Zinn, dan door naar café Ons Dorp 
waar je al gebombardeerd kan wor-
den tot hun eigen Schonste Vrouwke, 
daarna hossen we door naar Bar van 
Gogh. Vanaf Bar van Gogh gaan we 
dwars door het park naar een inmid-
dels beregezellig Café Schafrath en 
aansluitend naar de Catwalk in Het 
Klooster. Op de hele route worden we 

begeleid door twee fotografen die jou 
en je groep met veel plezier op de foto 
zetten. Inschrijven is niet nodig. Kom 
gewoon en vier mee. Verkleed vol-
gens het thema? Dat is geweldig, zo 
niet kom gewoon toch gezellig. Volg 
ons; via de site van de Dwèrsklippels 
of via twitter @Schon Vrouwkes.

Carnaval 2014 in de TienerTenT 
Voor het 29e jaar op rij is het dit jaar weer te doen in de TienerTenT op het 
Vincent van Goghplein te Nuenen: Hét carnavalsfeest voor alle jonge dames 
en heren van 12 t/m 17 jaar! Noteer het vast in je agenda, Carnaval in de 
TienerTenT: 1, 2, 3 en 4 maart 2014 

Ook dit jaar wordt het weer een mooi 
feestje en als jullie allen nu ook nog 
eens zorgen om zo mooi verkleed mo-
gelijk te komen en vooral een goed hu-
meur mee te nemen, dan kan carnaval 
in de TienerTenT niet meer stuk! Dit 
jaar geldt ook weer dat elke avond de 3 
mooist carnavalesk verklede personen 
eruit gepikt worden. Beloning: de door 
de organisatie geselecteerde personen 
ontvangen 10 gratis consumptiebon-
nen! Kortom: leef je uit! Het is toch ge-
weldig leuk om je op te doffen en op 
deze manier een goede indruk op je 
‘doelgroep’ te maken? Om alles ook dit 
jaar weer in goede banen te leiden zijn 
er uiteraard ook dit jaar weer huisre-
gels waarmee je stilzwijgend akkoord 
gaat als je de TienerTenT binnen 
treedt: Voor jullie eigen veiligheid 
wordt iedereen bij binnenkomst ge-
fouilleerd. Vervolgens moet je je jas 
gratis maar ook verplicht inleveren. 
Als je dan langs de controlepost bent 
gekomen, houdt niemand je meer te-
gen om er een geweldig leuk feest van 
te maken! Ook dit jaar is DJ Mike weer 
van de partij en de verwachting is om 
dan ook weer een bruisende menigte 
van ongeveer 1.400 mooi geklede 
jeugdigen op de dansvloer aan te tref-
fen. De organisatie heeft er voor ge-
zorgd dat 2014 een zeer spectaculair 
carnavalsfeest gaat worden! Hoe? Dat 
is nog even geheim! Aan alles is ge-
dacht want er is weer muziek, eten en 
drinken in overvloed maar let op: Vo-
rig jaar was elke avond al ruim voor de 
openingstijd compleet uitverkocht 
dus als je verzekerd wilt zijn van een 
toegangsbewijs is het aan te raden de-
ze ruim van te voren aan te schaffen 
(het liefst via de online voorverkoop!). 
Je kunt alleen deelnemen aan dit ge-
weldige carnavalsfeest als je in bezit 
bent van een geldig toegangs- en legi-
timatiebewijs. 

De TienerTenT is open op: zaterdag-, 
zondag, en maandagavond van 20.00 - 
01.00 uur en dinsdagavond van 20.00 
- 24.00 uur. Voor € 21,00 kun je online 
een Passe-Partout aanschaffen zodat 
je alle 4 de dagen verzekerd bent van 
toegang tot de TienerTenT. (online 
voorverkoop vanaf 8 februari via www.
TienerTenTnuenen.nl) 
Aankoopbewijs en legitimatie-bewijs 
meenemen bij afhalen! Let op vol = 
vol. Voor € 25,00 kun je op onder-
staande data en locatie ook een Passe-
Partout aanschaffen. 
Hiervoor dien je persoonlijk aanwezig 
te zijn en een geldig legitimatie-bewijs 
en tevens een recente pasfoto mee te 
brengen! Ook hier geldt vol = vol.
 
Afhalen voorverkoop Passe-Partouts
‘Laco Sportcentrum Nuenen’ (Sport-
laan 4-6 te Nuenen): zaterdag 15 fe-
bruari en zaterdag 22 februari van 
13.30 - 16.30 uur.

De TienerTenT zelf (Vincent van 
Goghplein te Nuenen): vrijdag 28 fe-
bruari van 18.30 - 20.30 uur en zater-
dag 1 maart van 13.30 - 16.30 uur. 
Voor € 10,00 kun je een dagkaart aan-
schaffen zodat je dezelfde dag verze-
kerd bent van toegang tot de Tiener-
TenT. Dagkaarten kunnen alleen 
persoonlijk op de dag zelf gekocht 
worden op vertoon van een geldig le-
gitimatie-bewijs. Als je een dagkaart 
wilt, zorg er dan voor dat je ruim voor 
openingstijd voor de kassa's van de 
TienerTenT aanwezig bent want vol = 
vol. 

Verkoop dagkaarten: van zaterdag 1 
t/m dinsdag 4 maart van 13.30 - 16.30 
uur. 

LET OP: 
Legitimatie is naast het Passe-Partout 
en de dagkaarten verplicht! Dus al-
leen met een Passe-Partout of dag-
kaart kom je NIET binnen! Neem dus 
je legitimatie te alle tijden mee! En zeg 
achteraf niet dat je niet gewaarschuwd 
bent! Voor de huisregels en het laatste 
nieuws: Facebook TienerTenT Nue-
nen en/of www.TienerTenTnuenen.nl 

Note voor ouders/verzorgers: Er lo-
pen iedere avond veel (vrijwillige) 
surveillanten en gediplomeerde be-
veiligers in en rond de tent om de 
jeugd een zo veilig mogelijk carna-
valsfeest te bieden. De TienerTenT is 
ook geheel alcoholvrij! 

Win kaarten voor   
3 Uurkes Vurraf
Carnaval in Brabant zal dit jaar weer 
traditiegetrouw starten met 3 Uurkes 
Vurraf op vrijdag 28 februari om 15.00 
uur. Vanaf nu maak je kans op het win-
nen van kaarten! Dit jaar gaat het an-
ders dan voorgaande jaren. Om vroege 
en lange wachtrijen te voorkomen, zul-
len er dit jaar alleen e-tickets uitgege-
ven worden die je toegang geven tot het 
evenement. Alle informatie is te vinden 
op www.omroepbrabant.nl/win

3 Uurkes Vurraf is drie uur lang de al-
lerbeste en meest populaire carnavals-
muziek van 2014. Live vanuit hotel 
Pullman Eindhoven Cocagne. Met dit 
jaar onder andere: Vader Abraham, De 
Deurzakkers, Arie Ribbens, Ria Valk, 
Gebroeders Ko, René Schuurmans, Do-
rini’s, Lawineboys, Feestteam en na-
tuurlijk de winnaar van Kies je Kraker 
33! Dit feest is live te volgen via tv, radio 
en internet, maar carnavalsvierders 
kunnen hier ook zelf bij aanwezig zijn. 
Omroep Brabant biedt op meerdere 
manieren de mogelijkheid tickets voor 
dit exclusieve evenement te bemachti-
gen. De kaarten zijn te winnen via ra-
dio, facebook, VIB en door in te schrij-
ven via internet. Alle uitleg is te vinden 
op omroepbrabant.nl/win de actie is 3 
februari om 11.11 uur van start gegaan. 
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne 
gaat vrijdag 28 februari om 13.00 uur 
open voor mensen met een entreebe-
wijs. Traditiegetrouw begint 3 Uurkes 
Vurraf om 15.00 uur.

Verstuurd vanaf mijn iPad

3 Uurkes Vurraf
Door Elwien Bibbe

e kunt kaartjes winnen bij Omroep Brabant voor 3 Uurkes Vurraf op 28 februari. 
En dat kan op vele manieren. Voor mij zou het de manier zijn om wat aan hori-
zonverbreding te doen. En dan heb ik het over mijn carnavalshorizon. Want 
meestal blijf ik in Nuenen, waar ik altijd wel op wat vreemd uitgedoste bekenden 

stuit. En naarmate ik langer rondhang in het Park, wordt dat aantal vreemd uitge-
doste bekenden alleen maar groter. En als het nòg wat later wordt, vind ik altijd mijn 
weg naar huis nog wel. In Eindhoven heb ik geen echte stek. Wel eens naar de optocht 
geweest en me tussen de hossende apen, beren, konijnen en andere in een warm pak 
gestoken jongelui op het Stratums End gewurmd. Dat was op een schitterende win-
terdag. En de sfeer was ongelofelijk relaxed. Maar dat was het dan.
Om kans te maken op gratis kaartjes heb ik iets geliked op Facebook van Omroep 
Brabant, en de vraag, wie is de presentator van de 3 Uurkes hopelijk goed beant-
woord. Ik moest wel al mijn personalia achterlaten. Ook heb ik me vast vooringe-
schreven... Ook weer kans op 2 gratis kaartjes. Toen had ik de smaak pas echt goed te 
pakken en heb me ook nog geregistreerd bij veryimportantbrabander.nl. Ik heb daar 
nu theELWIENdossier. Die actie van die 3 gratis kaartjes kon ik zo gauw niet vinden. 
En doe nu maar mee aan de actie: win de enige echte Brabantsjaal. Een weekje mee-
doen aan een quiz op Omroep Brabant kan ook. Maar dan moet je heel veel weten 
van carnaval. Dat laat ik maar aan trouwe luisteraars. Als ik win, mag er iemand mee!

Lezing IVN Nuenen:

‘Graan 2.0, een bijdrage aan een     
duurzamere voedselvoorziening’
Op dinsdag 11 februari organiseert IVN-Nuenen een lezing. Sprekers zijn 
dan Lisanne Cloïn en Wolter Lutje Schipholt. Centrale vraag van de lezing 
is: “Hoe krijgt iedereen op de wereld voldoende voedsel, van voldoende 
kwaliteit, zonder het milieu ernstige schade toe te brengen?”

Beide sprekers hebben gestudeerd 
aan de HAS Hogeschool in ’s-Herto-
genbosch. Vanuit een schoolproject 
is het initiatief Graan 2.0 ontstaan. 
Dat wil door praktijkproeven met 
uiteenlopende teeltomstandigheden 
gaan bijdragen aan de vervanging 

van eenjarige granen door meerjari-
ge granen. Wolter is sinds september 
werkzaam bij Wokke Food systems, 
waar hij zich bezig houd met voed-
selsystemen. Lisanne volgt sinds 
september de opleiding Sociale Geo-
grafie aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. 

De lezing begint om 20.00 uur in Het 
Klooster, Park 1 in Nuenen. De toe-
gang is gratis doch het aantal plaat-
sen is beperkt tot 50. 

Info: tel. 040-2421423 of 
www.ivn.nl/nuenen

J



Hoe gaat dat?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

  

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.

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

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

te HuuR vooR opSLag: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

de Levgroep zoekt vrij-
willigers voor de afdeling 
vluchtelingenwerk 
Nuenen om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep Berg 22, tel. 040-
2831675. Ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vr. van 
9.00-12.30 uur.

StudIeBegeLeIdINg: 
Succes gegarandeerd! 
Student Econometrie, aan 
de universiteit van Tilburg, 
biedt extra ondersteuning bij 
wiskunde A, B, C en D. Op 
alle niveaus. Eventueel ook 
op locatie mogelijk. Voor 
vragen: Ruud Beks. 06-
27389340. 0499-473453. 
Beekstraat 32 Nuenen.

Kent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid of hulp 
nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

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

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

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

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.

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.

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

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

WeReLdWINKeL Nu-
eNeN Mooie nieuwe fair-
trade producten en lieve 
vaLeNtIJN kaarten en 
cadeautjes. Berg 28B - 
Tel. 040 - 283 91 95. www.
wereldwinkelnuenen.nl

veRpLeegSteR eRva-
ReN tot 50 jaar voor blok 
ochtendzorg in thuisteam 
via svb pgb gezocht nuenen 
06-13452550 zzp basis.OnderhOud, repa-

ratie, autO’s, ban-
denOpslag. Na 18.00 
uur. Tel: 06-17032108.

te huur gevraagd 
Garargebox of stalling voor 
personenauto in Lieshout 
of directe omgeving. Tel. 
06-12902635.

FranÇOis van dijk 
tuinaanleg en On-
derhOud Van harte ge-
feliciteerd met je 5-jarig ju-
bileum. Een TOP prestatie. 
Pa en Ma van Dijk.

kOOpjes in carnvals-
kleding Speelvloer, 
Geldropsedijk 50A Nue-
nen. Zondag 16 februari 
11-16 uur.

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

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

Rond de Linde digitaal 
www.ronddelinde.nl 

9 feB. vLooIeNMaRKt 
Sporthal Genderbeemd, 
Sterkenburg 616, Eind-
hoven. 9-16 uur. 90 kra-
men bomvol! € 2 p.p. 06-
20299824.

De examentrainingen En-
gels starten weer! Een ech-
te en succesvolle strategie 
voor tekstverklaren leren? 
www.meestersinleren.nl

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72
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Nieuwe uitzending LON-TV
Vanaf zondag 9 februari dagelijks op LON-TV, om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00 en 23.00 uur:
•	 De	Lindespelers	vertrekken	uit	Het	Klooster.
•	 Carnavalskrant	van	de	Dwèrsklippels.
•	 Bewoners	van	plan	“Luistruik”	werken	aan	proef	voor	maximale	afvalscheiding
•	 De	 burgemeesters	 van	 Son	 en	Breugel,	Geldrop-Mierlo	 en	Nuenen	over	 de	

Dommelvallei:	kansrijk	groengebied	tussen	grote	steden.
•	 Islamitische	begraafplaats	in	Nuenen;	wat	waren	de	aanvankelijke	verwachtingen	

en	wat	gaat	er	veranderen?
•	 Eeneind	in	de	ban	van	speelfilm	die	met	behulp	van	LON-medewerkers	wordt	

opgenomen.	Première	vindt	plaats	met	Pasen.	Kijkt	u	naar	“the	making	of”	een	
spannend	verhaal!

•	 Biografie	van	een	dorp,	aflevering	7	van	de	Beekstraat.

“LON in debat” - Gerwen:
Dit	discussieprogramma	tussen	vijf	politieke	partijen	is	opgenomen	in	Den	
Heuvel	in	Gerwen.	Hoe	denken	de	toekomstige	gemeenteraadsleden	over	de	
toekomst	van	Nuenen?	Uitzending:	zondag	9	februari	om	12.00	uur;	van	10	
t/m	15	februari	dagelijks	om	18.00	en	22.00	uur.

“LON in debat” - Nederwetten:
Vanuit	De	Koppelaar	in	Nederwetten	het	2e	lijsttrekkersdebat.	Met	het	oog	
op	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	19	maart,	proberen	vijf	politieke	par-
tijen	de	kiezer	aan	zich	te	binden.	Uitzending	op	zondag	16	februari	om	12	
uur;	van	16	t/m	22	februari	dagelijks	om	18.00	en	22.00	uur.

“Nuenen’s Swingtime” in café Schafrath door Bigband Nuenen
Een	reportage	van	het	concert	op	LON-TV:	zondag	9	februari	om	13.00	uur.	
Tot	en	met	22	februari	dagelijks	om	20.00	en	00.00	uur.

De	 raadsvergadering	van	13	 februari	wordt	zoals	gebruikelijk	 rechtstreeks	
uitgezonden	vanaf	19.30	uur.

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

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

Valt er wel iets te kiezen op 19 maart?
Een jaar geleden werd Nuenen verblijd met de toezegging dat er een referendum 
gehouden zou worden. Hierdoor zou de burger zijn wensen kunnen aangeven on-
der meer over belangrijke zaken als de toekomstige organisatiestructuur, zoals 
het samengaan met omringende gemeenten. 
Die keutel werd spoedig weer ingetrokken, mogelijk omdat de kans bestond dat de 
burger andere wensen had dan de gemeenteraad van Nuenen.

In plaats daarvan startten begin deze maand strategische gesprekken tussen de 
Colleges van Nuenen, Geldrop en Son en Breugel over samenwerking, zonder dat 
de burger daarover al zijn mening heeft kunnen geven en zonder dat de burger 
daarbij breeduit wordt betrokken.
Voor de toekomst is noodzakelijk, dat raadsleden hoog gekwalificeerd zijn en er 
een efficiënte ambtelijke structuur is met vermijding van een dubbelfunctie. Dat 
vereist SAMENSMELTEN in plaats van samen werken. Dat zou kunnen met Son 
en Breugel en Geldrop, maar ook door integratie met Eindhoven.

Omdat het College van B&W van Nuenen na 19 maart samengesteld zal zijn uit 
vertegenwoordigers van de partijen, die bij de verkiezingen hebben gewonnen, is 
het niet alleen van belang dat een ieder gaat stemmen, maar bovenal dat de po-
litieke partijen duidelijk maken waar ze voor staan, zodat de stem van de burge-
rij tot uiting komt bij het overleg tussen de Colleges van B & W.
Tot nu toe draaien alle politieke partijen om de hete brij heen. In de plaatselijke 
kranten lezen we momenteel over onderwerpen zoals De Ruit, uitvoeringsvormen 
van de HOV lijn en voorgenomen veranderingen aan het Park, terwijl de laatste 
niet dringend noodzakelijk en daarmee uitstelbaar is en dus in het geheel niet 
toegestaan. Ook over Samenwerken wordt gesproken, zonder dat duidelijk is wat 
daarmee bedoeld wordt en helemaal niet wat daarmee wordt beoogd.

De burgerij van Nuenen vraagt bij deze van alle politieke partijen om duidelijk te 
maken of zij voor of tegen samensmelten zijn met Geldrop, Son en Breugel tot één 
Dommelvallei gemeente of voor integratie bij Eindhoven, of dat zij liever blijven 
doormodderen zoals tot nu toe. Alleen zo kan de kiezer bepalen aan welke partij 
zij haar stem wil geven.
Die duidelijkheid wordt verder vergroot als vóór de verkiezingen duidelijkheid 
wordt gegeven over de betrokkenen bij de miljoenenfraude en deze informatie 
niet over de verkiezingen getild wordt zoals nu de bedoeling is. 

Jan Lammerts, 
Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Handen wassen in onschuld
Wederom werd onze gemeente opgezadeld met een bericht dat Marijke Moviat 
uit de partij van Nuenens Belang is gestapt, en haar functie als wethouder heeft 
neergelegd. Voor haar zal het ongetwijfeld een verlossing zijn, maar... “Wie zich 
brand moet op de blaren zitten”. Uiteraard is het haar eigen verantwoording ge-
weest om een functie als wethouder te accepteren. Alle waarschuwingen aan 
haar adres zijn in de wind geslagen. Als je zelfkennis niet toereikend is zou je ver-
wachten dat je eigen partij, in dit geval Nuenens Belang, haar zou beschermen 
tegen zichzelf. Niets is minder waar!
De heer Leemans sloot een deal met de huidige coalitie. Hij zou er mede voor 
zorgen dat 4 kundige wethouders het veld zouden ruimen als hij een wethouder 
mocht leveren, en wel Marijke Moviat. Mijn verontwaardigde reactie na de be-
kendmaking werd mij niet in dank afgenomen.
Hoe is het mogelijk dat partijen als de PvdA, De Combinatie, VVD, Pijs van 
Bruggen en niet te vergeten Nuenens Belang, haar als schietschijf neergezet heb-
ben. Zij wisten allen verdomd goed dat Marijke Moviat niet in staat was om een 
functie als wethouder te bekleden. 
Hoe is het mogelijk dat deze partijen, en zeker Nuenens Belang nu hun handen 
wassen in onschuld. Ze hebben haar letterlijk door de grond laten zakken. Was 
deze deal goed voor Nuenen? Oordeelt U zelf.

Jose van Bree-Toemen, 
Raadslid Nuenen

van Maerlantstraat 1, 5671 VL  Nuenen

Zondag 16 februari in Nuenen

Veldtoertocht Dak van Brabant 
 

Er	 zijn	 mooie	 routes	 uitgepijld	 over	
drie	 afstanden:	 ca.	 25,	 40	en	50	kilo-
meter.	 Deelnemers	 kunnen	 ook	 het	

Dak	van	Brabant	beklimmen	dat	met	
60	meter	het	hoogste	punt	is	in	de	pro-
vincie	Noord-Brabant.	

Veldtoertocht-rijders in actie op 
het Dak van Brabant in Nuenen 
(foto: Cees van Keulen) 

Succes voor Kylie tijdens     
Internationaal Teakwondo toernooi

Op de foto rechts Kylie en 3de prijswinnares Maay uit Korea.

Energiecoöperatie Nuenen      
succesvol in 2013 

Het	plaatsen	van	zonnepanelen	 is	het	
grootste	 succes	 geworden	 van	 2013	
voor	de	Nuenense	afdeling.	Dankzij	in-
formatieve	 wijkbijeenkomsten	 schre-
ven	tientallen	Nuenenaren	zich	in	voor	
een	huisbezoek	met	advies	van	MGE.	
In	het	overzichtje	is	te	zien	dat	met	de	
ruim	1000	Nuenense	zonnepanelen	elk	
jaar	 bijna	 250.000	 kWh	 elektriciteit	
wordt	 opgewekt	 en	 meer	 dan	 50.000	
euro	wordt	bespaard.
Het	 gemeenschapshuis	 Enode	 in	 de	

wijk	Eeneind	en	het	gebouw	van	Speel-
tuin	De	Kievit	in	het	centrum	van	Nue-
nen	 kunnen	 met	 de	 panelen	 groten-
deels	 zelf	 in	 hun	 stroombehoefte	
voorzien.	
De	vrijwilligers	 staken	veel	 tijd	 in	het	
informeren	van	iedereen	over	de	voor-
delen	 van	 groene	 energie.	 Tijdens	 de	
wijkbijeenkomsten,	 maar	 ook	 tijdens	
de	 jaarlijkse	Van	Goghmèrt.	 In	de	ge-
zellige	 drukte	 hebben	 velen	de	MGE-
kraam	bezocht.	

Zonnepanelen op andermans dak
Inwoners	zonder	geschikt	dak	hadden	
tot	 vorig	 jaar	 geen	 mogelijkheid	 zelf	
groene	 stroom	 op	 te	 wekken.	 MGE	
gaat	een	project	beginnen,	waarin	zon-
nepanelen	worden	geïnstalleerd	op	een	
dak,	waarmee	buurtbewoners	kunnen	
profiteren	van	groene	energie	die	niet	
thuis,	naar	wel	in	de	eigen	buurt	is	op-
gewekt.	 Afhankelijk	 van	 het	 precieze	
stroomverbruik,	 heeft	 een	 gemiddeld	
huishouden	ongeveer	15	zonnepanelen	
nodig	 om	 volledig	 over	 eigen	 groene	
stroom	te	kunnen	beschikken.	
Wilt	u	meer	weten?	
Kijk	op:	zonnepanelen@
morgengroeneenergie.nl

Ook	als	u	vragen	heeft	over	de	 fiscale	
gevolgen	 van	 zelf	 opwekken	 van	
stroom,	kunt	u	hulp	krijgen	van	MGE.
Zeker	zo	interessant	is	het	besparen	op	
energie.	 Het	 blijkt,	 dat	 bewoners	 die	
zich	bewust	zijn	van	het	energiegebruik	
van	hun	apparatuur,	daardoor	alleen	al	
10%	gaan	besparen.	Omdat	ze	simpel-
weg	apparaten	uitzetten,	als	ze	niet	ge-
bruikt	 worden.	 MGE-Nuenen	 denkt	
daarom	dat	 er	nog	veel	meer	 te	halen	
valt.	Ze	vraagt	voor	dit	 thema	nieuwe	
vrijwilligers	om	het	team	te	versterken.	
Tenslotte	wil	de	Nuenense	afdeling	op	
een	of	andere	manier	de	oudste	basis-
schoolleerlingen	 gaan	 betrekken	 bij	
groene	 energie.	Op	welke	manier,	 dat	
moet	nog	vorm	krijgen.	Ook	hiervoor	
geldt:	wie	wil,	kan	hieraan	meedoen.
Bent	u	geïnteresseerd	geraakt?	Kijk	op	
nuenen@morgengroeneenergie.nl

	 		 	 Verwachte	 Verwachte
	 Aantal	 Aantal	 opbrengst:		 besparing:	
	 deelnemers	 panelen	 kWh	per	jaar	 euro	per	jaar
	
Molvense	Erven	 32	 384	 82.000	 18.040	

Nuenen	overig	 5	 660	 140.000	 30.800	

Gemeenschapshuis	
Enode	 	 30	 6500	 1430	

Speeltuin	De	Kievit	 	 24	 5100	 1122	

Totaal	 	 1098	 233.600	 51.392	

Afgelopen zondag 2 februari werd in Diest, België, een prachtige 2de plaats 
behaald door Kylie von Kriegenbergh tijdens een hoog gewaardeerd Inter-
nationaal Teakwondo toernooi.

De vrijwilligers van de Nuenense afdeling van Morgen Groene Energie 
hopen in 2014 op net zo’n energiek jaar als in 2013. Dankzij hun inspan-
ningen kregen 87 bewoners zonnepanelen op hun dak, evenals de gebou-
wen van Gemeenschapshuis Enode en Speeltuin de Kievit. In het komende 
jaar heeft MGE twee speerpunten: zonne-energie opwekken op andermans 
dak en besparen op energiegebruik.

Zondag 16 februari kunnen liefhebbers meedoen aan de veldtoertocht Dak 
van Brabant met vertrek vanuit Nuenen. Dak van Brabant is een mountain-
biketocht voor ATB-ers die tussen 8.30 en 10.00 uur op hun fiets stappen bij 
de NKV-kantine op sportpark Wettenseind in Nuenen. 

De	organisatie	is	bij	de	ervaren	Toer-
Club	Nuenen	in	goede	handen.	
De	organisatie	gebeurt	onder	de	vlag	
van	 de	 Nederlandse	 Toer	 Fiets	 Unie	
(NTFU).	

Inschrijven	kost	drie	 euro	voor	deel-
nemers	met	NTFU-	of	KNWU-pasje	
en	voor	niet-leden	een	euro	extra,	in-
clusief	 verzorging	op de	pauzeplaats.	
Voor	 meer	 informatie	 over	 het	 Dak	
van	Brabant:	www.tcnuenen.nl

Rond de Linde
het enige weekblad 

dat geheel door 
Nuenense ondernemers 

wordt vervaardigd

Na	de	voorrondes	wist	Kylie	zich	als	
5de	te	plaatsen	voor	de	finale.	De	8	fi-
nalisten	 maakte	 er	 een	 spannende	
strijd	van,	die	pas	in	de	laatste	ronde	
beslist	werd.
Kylie	wist	zich	vooral	door	haar	bijna	
perfecte	technische	stijl	op	te	werken	
naar	 een	 mooie	 tweede	 plaats	 met	
slechts	 0.44	 punt	 achterstand	 op	 de	
nr.	1	uit	Nijmegen.	Aan	het	toernooi	
werd	deelgenomen	door	146	sporters	
uit	 België,	 Frankrijk	 en	 Nederland.	
Het	volgende	toernooi	is	wederom	in	
België	 en	 heeft	 deelnemers	 uit	 heel	
Europa	en	is	in	Tongeren	op	1maart.
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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.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

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

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

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

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand februari
WSV-wandeling 

zondag 09.00 uur 
Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

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

Donderdag 6 februari 
09.30 uur 

Computercafé, Fotoalbums maken 
Bibliotheek

Donderdag 6 februari
20.15 uur 

Filmavond Vogelvereniging 
“De Bastaarden”

Clublokaal bij Café René

Vrijdag 7 februari 
09.00-11.00 uur 

Open Coffee Nieuwjaarseditie 
bij Stein Keuken

Opwettense Watermolen

Vrijdag 7 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting 
CV de Dwèrsklippels

Het Klooster

Zaterdag 8 februari
Collecte Mensenrechtenorganisatie 

Amnesty International 
Kernkwartier, HEMA,

 A.H. (Parkstraat), Jan Linders

Zaterdag 8 februari
19.30 uur 

De Ketelbinkies met 
“De Aspirientjeswaterval”

dorpshuis te Lieshout

Zaterdag 8 februari
14.30 uur 

Indoor Triathlon Laco
De Drietip

Zaterdag 8 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting 
CV de Dwèrsklippels

Het Klooster

Zondag 9 februari
14.00 uur 

Ierse Sessie
Weverkeshof

Zondag 9 februari
15.00-17.00 uur 

Film Van Gogh in Brabant
Jo van Dijkhof

Maandag 10 februari
13.30-15.00 uur 

Schilderen met papiersnippers, 
D’n Heuvel, Gerwen

Dinsdag 11 februari 
20.00 uur IVN: Graan 2.0, 

een bijdrage aan een 
duurzamere voedselvoorziening

IVN ruimte in Het Klooster

Dinsdag 11 februari 
20.00 uur 

Kienen bij de VrouwenVereniging 
Nuenen-Gerwen

Pleincollege Nuenen

Donderdag 13 februari
09.30 uur 

Computercafé, 
Websites maken. Het hoe en waarom. 

Bibliotheek

Donderdag 13 februari
19.30 uur 

2e voorronde Rabobank - 
Voice of Nuenen
Dinercafé Zinn

Vrijdag 14 februari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Vrijdag 14 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting CV de Dwèrsklippels
Het Klooster

Zaterdag 15 februari
10.00 uur 

Spinning Alpe d’Huzes.
Laco Sportlaan

Zaterdag 15 februari
11.00-16.00 uur 

Woonmarkt Prettig wonen
Het Klooster

Zaterdag 15 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting 
CV de Dwèrsklippels

Het Klooster

Zaterdag 15 februari 
20.30 uur 

Cabaretpoel “Vier keer leuk”
Ontmoetingscentrum Beek en donk

Zondag 16 februari 
08.30 uur 

Toertocht Dak van Brabant
Kantine NKV Wettenseind

Zondag 16 februari 
14.00 uur 

“Kleurige Zondag”, 
De Vrolijke Samenzang

Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 8 februari 18.30 uur: gezins-
viering met doop, kinderkoor, voor-
gangers dhr. P. Peters en dhr. J. Dec-
kers.
Zondag 9 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger Mevr. M. 
Habraken.

Misintenties
Zaterdag 8 februari 18.30 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Jan van der Heijden; Frans Teunissen.
Zondag 9 februari 11.00 uur: Pastoor 
Carel Swinkels (vanwege verjaardag); 
Frans en Thera van Gent-van de Rijt; 
Piet Geven; Toon Aarts; Wim van 
Rooij; Riky de Groof-Joosten (vanwege 
sterfdag); Jules Arts (vanwege sterf-
dag); Anna Verhoeven-Pasman en fa-
milie; Piet Roijakkers (vanwege ver-
jaardag); Zus Teunissen-Rooijakkers.

Mededelingen:
In onze parochie zijn gedoopt Evy Mer-
kelbagh, Lijsterbesstraat 2, Noor van 
den Dungen, Freule Claralaan 24 en So-
fie Lippens, Generaal Linckerslaan 78 
in Eindhoven. Wij wensen de families 
van harte proficiat en veel geluk.

Gezinsviering H. Clemenskerk Nuenen 
‘De kracht van water’, dat is het thema 
van deze doop-& gezinsviering. In de-
ze viering worden er 2 kinderen ge-
doopt, met heel bijzonder water. 

Er wordt verteld hoe en waarom do-
pen is ontstaan. Je kunt van dichtbij de 
doop meemaken en ouders vertellen 
waarom zij hun kinderen laten dopen. 
Je wordt opgenomen in de kerk, en ook 
jij hoort daarbij! Deze viering is geza-
menlijk met de aanstaande communi-
canten van Gerwen, Nederwetten èn 
Nuenen, dus het wordt een groot feest!

Communicanten
Van harte welkom zijn natuurlijk de 
aanstaande communicanten van Ger-
wen, Nederwetten & Nuenen!
Wil je weten en zien hoe dit verloopt, 
kom naar deze viering, je bent welkom 
op zaterdag 8 februari om 18.30 uur! Het 
kinderkoor verzorgt de muzikale omlijs-
ting in de H. Clemenskerk aan het Park.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 9 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. 

Dit is een dienst van Schrift en Tafel. 
Vocaal ensemble Jubilate zal in deze 
dienst de ‘Deutsche Messe’ van Franz 
Schubert zingen. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 
is voor ZWO, Oeganda. U kunt de 
dienst beluisteren via onze website. 
Woensdagavond: gesprekskring ‘Ge-
loof en leven’. Het Open Huis is op don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom voor een kop koffie 
of thee, u kunt zo binnenlopen. Vrijdag 
14 februari is er vanaf 10.00 uur een 
bijeenkomst van de 57+ groep. Voor 
overige informatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Cato Dekkers-Rooijakkers; Harrie en 
Lena Renders; Piet Coolen; Jan Teu-
nisse en familie; Familie Mennen; 
Harrie Verschuuren.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 9 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, pastor F. Groot.

Misintenties 
Mis uit dankbaarheid; Toon Jansen 
(vanwege verjaardag); Jacqueline Bas-
tiaans.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007. De ge-
schiedenis van de kerk vanaf begin 
15de eeuw staat op www.kerkeninde-
peel.sre.nl.
Donderdag 6 feb. Eerste donderdag van 
de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur 
H. Mis, votiefmis van Onze Heer Jezus 
Christus, Hogepriester; gedachtenis H. 
Titus, bisschop en belijder en gedachte-
nis H. Dorothea, maagd en martelares. 
Vrijdag 7 feb. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis H. Romualdus, abt.
Zaterdag 8 feb. 08.30 uur H. Mis, H. Jo-
hannes van Matha, belijder. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 9 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 5de zondag na Driekonin-
gen; daarna Blasiuszegen. 
Maandag 10 feb. Kloosterstilte. Feest 
van de H. Scholastica, maagd. 
Dinsdag 11 feb. 18.30 uur H. Mis, Ver-
schijning van Onze Lieve Vrouw te 
Lourdes. 
Woensdag 12 feb. 07.15 uur H. Mis, de 
zeven H. Stichters van de Servieten van 
Maria, belijders. 

Het is al 30 jaor Dikke Mik
Op 23 maart a.s. viert Volksmeziekske Dikke Mik uit Nuenen zijn 30 jarig 
bestaan. Dit jubileumconcert zal plaats vinden in dorpscafé Schafrath, Park 
35 in Nuenen van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis en onder het genot 
van een drankje kunt u genieten van 
een muzikaal programma in oer Bra-
bantse sfeer. Het repertoire is breed 
samengesteld. Voor elk wat wils. Luis-
terliedjes en meezingers. Hevige 
smartlappen bepalen de toon. Huilen 
en lachen gaan hand in hand, zó onge-
veer wil ‘Dikke Mik’ een tijdsbeeld van 
de laatste honderd jaar Brabant neer-
zetten. Liedjes uit ‘d’n overdracht’. 

Liedjes die nie verlorre magge gôn. 
Met die opdracht trekt Dikke Mik al 30 
jaar, waarvan 15 jaar als officieel am-
bassadeur van de gemeente Nuenen, 
door Brabant. Toch zijn er nog genoeg 
mensen die Dikke Mik uit Nuenen nog 
niet kennen. Wel nu, dit is uw kans. 

Zet het maar vast in uw agenda: 
Zondag 23 maart jubileumconcert 
Dikke Mik, vanaf 14.00 uur Schafrath.

Al 30 jaor Dikke Mik.

Marco Bosato kreeg pas geleden een TIA. 

Wat is een TIA?
Marco Borsato is vanzelfsprekend erg geschrokken van de TIA die hem trof. 
Er is meteen adequaat gehandeld, waardoor erger is voorkomen. De zanger 
werd half februari jl. onwel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij 
een TIA heeft gehad. Bij een TIA verstoort een bloedprop tijdelijk de bloed-
stroom naar een deel van de hersenen. Snelle behandeling is noodzakelijk 
om herhaling of zelfs een beroerte te voorkomen.

De signalen van een TIA zijn dezelfde 
als bij een beroerte, alleen duren ze 
maar kort. De signalen zijn een scheve 
mond, een verlamde arm of been, en/of 
een onduidelijke spraak. 
TIA is de afkorting van het Engelse 
‘Transient Ischaemic Attack’, wat ‘een 
voorbijgaande belemmering in de 
bloedtoevoer naar de hersenen’ bete-
kent. Een TIA is dus een voorbijgaande 
beroerte. De verschijnselen kunnen en-
kele minuten duren, maar meestal niet 
langer dan 20 minuten. Een enkele keer 

duren de verschijnselen wat langer. Bel 
bij een of meer van deze verschijnselen 
altijd direct het alarmnummer 112. 
Wacht niet af of ze vanzelf overgaan, 
want het kan een beroerte zijn!
 
Als u pas láter denkt dat u een TIA heeft 
gehad, dan is het belangrijk dat u tóch 
dezelfde dag nog naar uw huisarts gaat 
om onderzoek te laten doen. Als de 
huisarts vermoedt dat iemand een TIA 
heeft gehad (soms zijn er al méér ge-
weest), dan roept hij de hulp van de 

neuroloog (hersenspecialist) in. Het on-
derzoek en de behandeling van een TIA 
zijn bedoeld om de kans op een beroer-
te met blijvende gevolgen te verkleinen. 
De neuroloog zoekt naar de oorzaak 
van de TIA. Misschien schakelt hij nog 
andere specialisten in, zoals de cardio-
loog (hartspecialist). Na een TIA krijgt 
iemand een behandeling voorgeschre-
ven met medicijnen die ervoor zorgen 
dat de bloedplaatjes minder snel sa-
menklonteren (plaatjesremmers). Ie-
mand met een verhoogde bloeddruk 
krijgt bloeddrukverlagende medicijnen. 

Soms krijgt iemand cholesterolverla-
gende medicijnen. Het risico van nieu-
we TIA’s en vooral van een beroerte met 
blijvende gevolgen, kan zo meestal sterk 
worden verkleind.

De Hartstichting heeft een handig 
kaartje met de signalen van een beroer-
te: Herken een beroerte bel direct! Voor 
vragen over een TIA of om dit kaartje te 
bestellen, kunt u contact opnemen met 
de Infolijn Hart en Vaten, op tel.nr. 0900 
3000 300 (maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 13.00 uur).
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Waterpolo

Kienen

Pro gr amm a

Rikken

Na amper 1 minuut spelen was het 
Ruud Bijsterveld die na een diepe bal 
van Robert Pieschel de RKGSV doel-
man wist te passeren. In de 15e mi-
nuut speelde Bijsterveld, na weer eens 
diep te zijn gestuurd, de bal op de bij 
de 2e paal inkomende Boerema. Tegen 
diens inzet was de doelman kansloos. 
EMK liet zien dat fel beginnen aan een 
wedstrijd loont. Ruud Boerema speel-
de in de 28e minuut de bal vanaf links 
strak voor de goal. Ruud Bijsterveld 
was de doelman te snel af en tikte de 
bal beheerst binnen, 3-0 voor EMK. 
RKGSV had tot op dat moment de 

EMK doelman en zijn verdediging nog 
geen enkel moment in de problemen 
weten te brengen. Na rust was het 
Ruud Boerema die met een haast on-
mogelijk schot vanaf de achterlijn de 
Gerwen doelman wist te passeren. Op 
dat moment was de wedstrijd gelopen 
en kon EMK de wedstrijd rustig uit-
spelen. Een door de scheidsrechter 
toegekende penalty, die Boerema door 
de RKGSV doelman gestopt zag, kon 
de pret bij de EMK supporters niet 
drukken. Een verdiende overwinning 
voor EMK dat door deze overwinning 
gewoon in de top 3 mee blijft doen.

Ook dubbelslag voor Ruud Vogels
12de rik avond bij 
de rKSV Nuenen
Met een behoorlijke opkomst werd be-
gonnen aan de twaalfde speelronde.
Was het vorige week Harold van Bree die 
met beiden hoofdprijzen aan de haal ging 
deze week was het zijn maatje Ruud Vo-
gels die het zelfde kunstje uithaalde en 
met 126 punten de nummer twee Piet van 
Genugten ruim voorbleef, ondanks fel 
verzet van goed old Frits Rooijakkers. 
Ondanks dat Barry van Dun liefst twee 
maal een open misère met praatje deed, 
stond er deze avond geen maat op Ruud 
en die werd dan ook zeer terecht winnaar.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon voor een levensmiddelen pakket 
werd deze week gewonnen door Ruud 
Vogels.

Uitslag
 1 Ruud Vogels 126 Punten
 2 Piet van Genugten 91 Punten
 3 Frits Rooijakkers  72 Punten
 4 Willy van den Heuvel 71 Punten
 5 Barry van Dun 63 Punten
 6 Rene van den Berg  58 Punten
 7 An Arts 53 Punten
 8 Wil Marguenie 53 Punten
 9 Jan Huijbers 46 Punten
10 Ria Hurkmans 45 Punten

Vrijdag 7 februari is weer de volgende 
rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zo-
wel leden als niet leden. Locatie “Oude 
Landen” Pastoorsmast 14 Nuenen.

RKSV Nuenen doet zichzelf tekort.

Nuenen - Deurne 1-2
De belangrijke wedstrijd tegen SV Deurne kende een teleurstellend resul-
taat, de 6-puntenwedstrijd werd met 1-2 verloren. Een door schorsingen 
gehavend rKSV Nuenen (drie basisspelers ontbraken) creëerde genoeg 
doelrijpe kansen maar verzuimde deze om te zetten in doelpunten. Een oude 
voetbal wijsheid luidt: als jezelf niet scoort doet de tegenstander dat wel.

Kienen Pleincollege 
Nuenen
Op dinsdag 11 februari is er weer Kie-
nen bij de VrouwenVereniging Nuenen-
Gerwen in het Pleincollege Nuenen. 
Aanvang: 20.00 uur. Ook niet leden zijn 
van harte welkom.

Kienen in 
Nederwetten
De Nederwettense VrouwenVereni-
ging organiseert op woensdag 19 fe-
bruari een kienavond in Dorpshuis “De 
Koppelaar”, Koppel 5 te Nederwetten. 
Het kienen begint om 20.00 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom.

Kienen met   
de KVL Lieshout
Op 7 februari organiseert de Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout een kien-
avond in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 open. 
Iedereen is van harte welkom.

Joep van Maasakkers is Deurne spelers Grens (9), Leijsten (6) en Verbeek (3) te 
snel af. Foto John van den Elsen.

Voor trainer Clijnk pijnlijk te ervaren 
dat dit zo is. Voor het eerste sinds vele 
wedstrijden kreeg RKSV Nuenen vol-
doende doelrijpe kansen om aan de 
positieve kant van de score te eindi-
gen. Toch kwam Deurne in de 19e mi-
nuut van de eerste helft op een een-
voudige wijze aan de voorsprong. De 
jongste speler op het veld, de 19 jarige 
Stefan van der Werf kreeg op 15 meter 
van de goal de bal en belaagd door drie 
Nuenen spelers schoof hij met bin-
nenkant rechts de bal voorbij doelman 
Davey Voogt 0-1. Met enkele van zijn 
befaamde rushes probeerde Joep van 
Maasakkers onrust te stoken voor het 
doel van de tegenstander. In de 41e 
minuut stormde hij vrij op doel maar 
schoot de bal onbeholpen in de han-

den van de Deurne doelman zodat de 
groenwitten met 0-1 gingen rusten.
Na de hervatting was het weer Joep 
van Maasakkers die een uitgelezen 
kans om zeep hielp. In de 69e minuut 
werd de gelijkmaker gescoord door 
Mart van de Gevel. Hij stond toen pas 
6 minuten in het veld na een afwezig-
heid van 7 weken vanwege o.a. vakan-
tie in Indonesië. Gezien de eerdere 
kansen voor Nuenen leefde de hoop 
op een goede afloop. Na nog enkele 
kansen verprutst te hebben, de groot-
ste door Noel Jansen, viel het doelpunt 
aan de andere kant. Eerst redde Davey 
Voogt nog op een inzet van Nico Leijs-
ten maar uit de aansluitende corner 
werd door Randy Grens de winnende 
gescoord voor SV Deurne 1-2. 

Wodan - Nederwetten 6-1
Na een rustig begin opende Wodan in de 15e minuut de score. Een voorzet 
vanaf links werd door Paul mohr koelbloedig binnen getikt 1-0. Na een 
goede voorzet vanaf links schoot Tecer Tufan vanaf 20 meter de bal geplaatst 
binnen 2-0. Voor rust maakte Elijah adjokah ook nog de 3-0. Nederwetten 
kreeg in de eerste helft een paar kansen op de aansluiting maar die werden 
uitstekend gepareerd door de keeper van Wodan.

Na rust was Wodan even niet bij de les. Nederwetten kreeg 2 goede mogelijkhe-
den waarbij de paal en de lat werd geraakt. In de 58e minuut kreeg Wodan een 
dubieuze penalty toegewezen die door Paul Mohr werd benut.
4-0. Twee minuten later scoorde Ricky van Dongen 5-0. Nederwetten deed toch 
nog iets terug door een doelpunt van Toon van Rooij 5-1. Het slotakkoord werd 
gegeven door Dennis van Dijk. Hij lobte de bal over de keeper en bepaalde zo de 
eindstand op 6-1.

Vreugde bij de spelers van EMK na de vroege 1-0.

Foute avond EmK
EMK is meer dan een voetbalclub. Na de succesvolle lustrumviering in 2013 heeft 
de feestcommissie van EMK de smaak te pakken. De EMK aanhang werd op vrijdag 
31 januari getrakteerd op een fantastisch feestje. Foute kostuums, foute muziek, 
maar wel een erg goed publiek, erg goede gezelligheid en een fantastische sfeer 
zorgden voor een prachtige en memorabele avond. Een honderdtal leden met aan-
hang hebben zich prima vermaakt en een voorschot genomen op Carnaval 2014.

Waterpoloërs eindelijk weer overtuigend

Thuis oppermachtig tegen 
laagvlieger
Pas een keer eerder wisten de heren van Nuenen dit seizoen een wedstrijd met 
overtuigende cijfers te winnen. Toen werd het 12-1 tegen de huidige nummer laatst 
van de competitie; Hellas-glana. Tegen de tegenstander van afgelopen zaterdag 
werd in de heenwedstrijd nipt gewonnen met 5-7. Dat was dit weekend wel anders; 
een 11-3 overwinning werd behaald op het tweede team van HZPC uit Horst.

Hoewel het voor alle drie de zwemmers 
niet hun eerste NJK was, blijft een Ne-
derlands Kampioenschap altijd iets bij-
zonders. Zeker met de huidige limiettij-
den is deelname maar voor weinigen 
weggelegd. Op zaterdagochtend werd 
Thomas met 2.31.60, een fractie boven 
zijn persoonlijk record van 2.20.94, in 
zijn leeftijd 13e van Nederland. 
In de middag was het de beurt aan Me-
rel en Robin, met als resultaat een 
nieuw persoonlijk record en een 19e 
plaats voor Merel in 2.41.29 en een tijd 
van 2.39.79 voor Robin. Mede dankzij 
wat trainingsachterstand door een bles-
sure wist ze haar PR van 2.37.94 nog 
niet te verbeteren, maar ze was wel 
ruim 2 seconden sneller dan bij de Bra-

bantse Kampioenschappen 3 weken ge-
leden.
Op zondag zorgde Thomas voor de 
hoogste klassering van het drietal door 
op de 400m wisselslag in de top 10 te 
eindigen. Met 5.01.58 miste hij zijn PR 
op minder dan 3 tienden, maar greep 
hij wel plaats 9 in het eindklassement 
van de jongens uit 1999.
Met deze wedstrijd werd voor de junio-
ren van Z&PV Nuenen de 1e helft van 
het seizoen afgesloten. De volgende be-
langrijke kampioenschappen zijn in 
mei met de Brabantse Kampioenschap-
pen en in juni als de Nederlandse Junio-
ren Kampioenschappen langebaan 
(50m bad) wederom in Amsterdam 
worden gehouden. 

Robin, Thomas en Merel bij de NJK in Amsterdam.

Nu is het bekend dat Nuenen thuis vaak 
makkelijker speelt dan uit. Het lichte 
zwembad van de TU/e kan daar een rol in 
spelen, of natuurlijk de aanmoedigingen 
van het publiek. Feit is dat de Noord-Lim-
burgers in Eindhoven geen schijn van 
kans hadden. Op ervaring en kracht wis-
ten ze de eerste periode nog mee te komen 
met het hoge speltempo van Nuenen.
Het grote verschil kwam in de tweede 
helft van de wedstrijd tot stand. Waar 
de Nuenenaren blijk gaven van een 
sterk uithoudingsvermogen, moesten 

de Horstenaren dit compenseren met 
het betere hang- en trekwerk. Dit lever-
de een behoorlijk aantal man-meers op, 
die de thuisploeg, niet van de wijs ge-
bracht door het fysieke spel, vaak koel 
wist af te ronden.
Het grootste compliment moet ge-
maakt worden aan de thuisploeg voor 
het niet meegaan in het lompe spel van 
de bezoekers. In de hele wedstrijd 
moesten de Nuenenaren slechts drie 
man-minders incasseren, waarvan HZ-
PC weinig wist te profiteren.

Voetbal Zwemmen
EmK - rKgSV 4-0
EmK moest in deze derby laten zien dat het puntverlies 2 weken geleden 
tegen Eindhoven het gevolg was van een collectieve off-day. 

Drietal Z&PV Nuenen 
bij Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen
afgelopen weekend heeft een drietal zwemmers van Z&PV Nuenen deelge-
nomen aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen kortebaan (25m 
baan) in amsterdam. Zowel robin goossens, merel Phaff als Thomas van 
Ekert gingen op zaterdag van start op de 200m wisselslag, waarna Thomas 
op zondag ook nog de dubbele afstand (400m wisselslag) mocht zwemmen.

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zondag 9 februari 
RKSV Heeze 5-Nuenen 5  ............. 13.00
UNA/Brinvast 5-Nuenen 6  .......... 12.00
Nuenen VR1-Someren VR1  ......... 14.00

eMK
Zondag 9 februari 
EMK 1 - Woenselse Boys 1   .......... 14.30
EMK 2 - SBC 4   ............................... 11.30
EMK 3 - Tongelre 4   ....................... 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zondag 9 februari
Nederwetten 1  .................................... vrij
Nederwetten 2  .................................... vrij
Gestel 8 -Nederwetten 3  ............... 12.00
Nederwetten 4 - Rood Wit 8  ........ 11.00
Nederwetten Da1 - Bladella Da1  12.00
Nederwetten Da2 - RKVVO Da2  10.00

RKGSV
Geen programma voor senioren

NKV KoRfbal
Zondag 9 februari
NKV 1 - BMC 1  .............................. 18.45



Aanmelden nieuwe leerlingen
10-11-12 maart
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Het Jan van Brabant College 
• openbaar

• met respect voor iedereen

• vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes

• met de veiligheid van een kleine school

• met individuele begeleiding

Een prima school

Jan van Brabant       College

OPEN DAG
Zondag 9 februari 
2014 11.00 - 15.00 uur

  

de klik met je 
   toekomst
de klik met je 
   toekomst

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

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

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

mavo/vmbo-t havo vwo tweetalig havo en vwo
                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

                                                                    

OOOOOO
                                                                    

www.janvanbrabant.nl
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