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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. 

dokter Bakker is AFWeZig
i.v.m. vakantie 24 t/m 28 februari 

Telefoon 040 - 295 10 30
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Bezoek 
ambulance 
aan 
basisschool 
Nederwetten

Nuenense 
gaat 
helpen 
in Oeganda

Theateravond 
in Het Klooster 
Nuenen 
voor goed doel

O

bezoek ons op Woonmarkt 
in het Klooster 15 februari a.s.

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.

Gouden bruidspaar         
Piet en Tonnie van den Berk

Piet en Tonnie van den Berk, 
Gouden Bruidspaar

Woonmarkt in Het Klooster 
met 30 aanwezige partijen
Gemeente Nuenen, woningbouwvereniging Helpt Elkander en Rabobank 
Dommelstreek maken aanstaande zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur in het 
Klooster in Nuenen een ontmoeting mogelijk met diverse Nuenense par-
tijen die actief zijn op het gebied van wonen. 
 
De woonmarkt is een informatiemarkt 
waarin alle facetten van wonen aan bod 
komen. Denkt u daarbij aan nieuw-
bouwprojecten, mogelijkheden aanpas-
sen bestaande woningen bijvoorbeeld 
op gebied van energie of veiligheid of 
voor senioren, beschikbaarheid van 
huur- en koopwoningen, duurzaamheid 
en financierbaarheid. U kunt u met uw 
individuele vragen terecht bij de circa 
30 aanwezige partijen.
 
De hele dag bruist het van de activitei-
ten op de woonmarkt. Er zijn gratis 
workshops moodboard maken op de 
volgende tijdstippen: 10.30 - 12.00 uur, 
13.00 - 14.30 uur en 14.30 - 16.00 uur. 
Schrijf hiervoor in via https://events.
rabobank.nl/dommelstreek/wn2014/
Om 11.30 uur wordt de woonmarkt of-
ficieel geopend door wethouder Anne-
gien Wijnands, Ellen van Beijsterveldt, 
directeur van woningbouwvereniging 
Helpt Elkander en Adri Geerts direc-
tievoorzitter van Rabobank Dommel-

streek.
Gedurende de dag vinden op 3 tijdstip-
pen presentaties plaats hoe u uw huis 
aantrekkelijker kunt maken voor ver-
koop. U kunt een foto van uw huidige 
interieur meenemen en verkoopstylis-
te Thea Hollanders adviseert u wat u 
zou kunnen veranderen. Tot slot is er 
voor de kinderen ter vermaak een bal-
lonnenclown aanwezig.
 
Loterij en plantje
Als u de woonmarkt bezoekt kunt u 
gratis deelnemen aan de loterij, waarbij 
leuke prijzen verloot worden. Ook ont-
vangt u als u de markt weer verlaat een 
mooi plantje, beschikbaar gesteld door 
Intratuin. Let op, voor de plantjes geldt 
op = op.

Kijk voor de deelnemende partijen op 
www.nuenen.nl

In een viertonner over    
de Oirschotse Heide
Door Elwien Bibbe

pgehaald worden in een open legertruck van defensie, ontvangen 
worden door kolonel Doense, brigadecommandant van de leger-
basis in Oirschot, rondgeleid worden op de basis en een afslui-
tende rit in diezelfde viertonner over de Oirschotse Heide. Dat 

overkwam jeugdburgemeester Jan- Peter van Irsel afgelopen maandag. 

Jeugdburgemeester Jan- Peter van Irsel 
en Gies Aarts.

Jan-Peter is de derde Nuenense jeugd-
burgemeester. Samen met burgemees-
ter Houben en jeugdwethouder Gies 
Aarts bracht hij in het kader van de 
jaarlijkse 'meeloopdag' met de Nue-
nense burgemeester een bezoek aan de 
Koninklijke Landmacht. De landmacht 
viert dit jaar haar 200 jarig bestaan en 
zal in het kader daarvan straks 200 ba-
sisscholen bezoeken. Maar de rondlei-
ding van afgelopen maandag was 
uniek. Die is voortgekomen uit een 
eerder contact tussen de gemeente en 
defensie. Dit in verband met de Opera-
tie Market Garden. Het offensief van 
de geallieerden dat  op 17 september 
1944 een aanvang nam en Nederland 

had moeten bevrijden en dat dit jaar 
vanwege de bevrijding 70 jaar geleden, 
zal worden 'nagespeeld'.

In de met dekzeilen afgeschermde vier-
tonner, waarin normaal ook militairen 
vervoerd worden, werd het gezelschap 
bij het gemeentehuis opgehaald. En dat 
was al meteen een spannend begin van 
de dag. En na ontvangst door kolonel 
Doense, zorgden luitenant-kolonel 
Everaarts en adjudant van der Sengen 
voor een rondleiding over het terrein. 
Zo zagen de bezoekers onder andere 
hoe een boogtent, die in oorlogssitua-
ties gebruikt wordt voor de eerste hulp, 
snel werd opgeblazen. Daarna werd het 

terrein verder verkend met de truck 
waarin het gezelschap ook werd opge-
haald. Maar nu met aan een kant het 
dekzeil omhoog, zodat iedereen alles 
goed kon zien.
Zo zagen de bezoekers de barakken, de 
sportvelden, de klimtoren en de vele, 
vele legervoertuigen, de spuitplaatsen 
waar de voertuigen na een oefening 
worden schoongespoten, de schietba-
nen en de ruimten waarin de soldaten 
leren hoe ze handgranaten moeten 
gooien. Beide militairen wisten ver-
schrikkelijk veel te vertellen. Zo be-
schikt Oirschot onder andere over een 
complete rijopleiding. “Er zijn 8 ver-
schillende voertuigen en er wordt per 
voertuig opgeleid”, vertelde adjudant 
Sengers. In totaal ligt er 35 kilometer 
asfalt, zijn alle soorten wegdek nage-
bootst en is er een oefentraject met 
kleine bergen en hellingen van wel 
20%. De rondleiding werd afgesloten 
met een rit over het hobbelige, zandige 
oefenterrein van de Oirschotse heide. 
Daarbij werd iedereen flink door elkaar 

geschud. Jan Peter vond het een hele 
interessante dag. Maar ‘met de truck 
door het zand’, dat vond de jeugdburge-
meester toch wel het allerleukste.

Jaren voor hun eerste kennismaking ging Tonnie Heesakkers, geboren op 
31-12-1935 op d’n Heikant te Aarle-Rixtel, met haar zussen op de fiets naar 
het dansen en kwamen dan door Gerwen waar een paar opgeschoten jon-
gens van van den Berk langs de weg stonden te zwaaien. 

Er stond ook een klein menneke bij en 
Tonnie zei toen tegen haar zussen: 
“Kiek dan doar, die klenne snotneus, 
die stè ok al te zweije”, toen niet we-
tend dat die zelfde ‘klenne snotneus’ 
haar man zou worden.

Het was in Stiphout met de najaars 
kermis van september 1960 dat Piet 
van den Berk, geboren te Gerwen op 
12-05-1941, en Tonnie elkaar voor het 
eerst ontmoet hebben. De vonk sprong 
blijkbaar meteen over want Piet mocht 
Tonnie diezelfde avond al naar huis 
brengen, in die tijd al een heel gebeu-
ren! Na dik 4 jaar verkering, hebben ze 
elkaar het jawoord gegeven op 7 fe-
bruari 1964 en zijn toen gaan wonen 
aan de Akkerstraat 9 te Gerwen, waar 
ze nu nog steeds wonen. Piet en Ton-
nie hebben 3 zonen en 1 dochter.
Piet heeft geleerd voor en gewerkt als 
hovenier. Na een aantal avondoplei-
dingen kon hij aan de slag bij de Helso-
bedrijven, eerst als opzichter en later 
als hoofd van de rondhoutwerf, alwaar 
hij meer dan 25 jaar heeft gewerkt. 
Piet heeft een heel bewogen vereni-
gingsleven achter de rug. Hij is 55 jaar 
gildebroeder bij het Heilig Kruisgilde 
in Gerwen waar hij de ere-hoofdman 
is. Ook is hij lange tijd actief lid ge-
weest van de carnavalsclub de Narre-

kappen waarbij hij in 1983, samen met 
prinses Tonnie de scepter zwaaide als 
Prins Gerwin de 19de. Piet is de me-
deoprichter van het jeugdkoor Faja en 
is jaren lid geweest in het comité van 
de avondzesdaagse. Piet is ook lang 
actief geweest bij de St. Clemenskerk 
te Gerwen, die hij versierde voor de 
Christelijke feestdagen en waar hij 
collectant was. Voor dit alles heeft 
Piet een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen.
Tonnie heeft na het behalen van haar 
diploma op de Mulo, jaren gewerkt op 
het hoofdkantoor van de Edah in Hel-
mond en een tijdje bij IAK verzekerin-
gen in Eindhoven. Ze heeft in haar 
jeugd toneelgespeeld en had vooral 
thuis hobby’s zoals breien en kleren 
naaien. Ook is Tonnie meer dan 25 
jaar collectante geweest bij 4 verschil-
lende instanties en heeft ze 10 jaar 
lang de kinderen die naar school 
moesten veilig laten oversteken als 
klaar-over. Piet en Tonnie zijn samen 
meer dan 23 jaar de beheerders ge-
weest van de Schutsherd. Maar door 
de, zeldzame, spierziekte IBM heeft 
Piet een stapje terug moeten doen.
Tonnie gaat nog elke woensdag gym-
men en is lid van de vrouwenbewe-
ging. Samen gaan ze elke donderdag 
naar het kienen, waar Piet de num-
mertjes afroept en Tonnie haar bood-
schappentas probeert vol te krijgen 
met de gewonnen prijzen. 



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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beheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Leegstandwet 
en Huisvestingswet, inclusief alle op deze wetten gebaseerde wet- 
en regelgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief 
alle op deze verordening gebaseerde regelgeving.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 
2014.
Het besluit ligt vanaf 13 februari 2014 zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 13 februari 2014.
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. en

de burgemeester van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Horecaontheffingen geluidhinder 2014

Collectieve ontheffingen
Volgens artikel 4.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening wijst de 
burgemeester maximaal tien dagen of dagdelen aan, waarvoor de 
geluidgrenswaarden, zoals genoemd in het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen niet van toepassing zijn.
Dit betekent dat inrichtingen die vallen onder werkingssfeer van het 
genoemd besluit, festiviteiten mogen organiseren met een hoger ge-
luidniveau dan normaal is toegestaan.

Voor 2014 zijn de volgende dagen collectief vastgesteld:
•	 Voor	de	gehele	gemeente:
 - vrijdag 28 februari tot en met dinsdag 4 maart 2014 (carnaval);
•	 Voor	Nuenen	dorp:
 - zaterdag 11 juli tot en met dinsdag 15 2014 juli (kermis);

Voor het aspect geluid wordt op grond van de APV de volgende voor-
waarden gesteld:
De geluidbelasting vanwege de muziek mag op de gevel van woningen 
van derden niet meer bedragen dan 80 dB(A), gemeten als invallend 
geluid en zonder muziektoeslag;
Na 01.00 uur gelden onverkort de voorschriften van het “Besluit al-
gemene regels voor inrichtingen milieubeheer”.
Er gelden geen geluidsnormen tussen 13.00 uur en 19.00 uur voor 
openlucht-optredens georganiseerd door horecaondernemers tijdens 
de kermis in Nuenen-centrum op de dagen zaterdag, zondag, maan-
dag, dinsdag, in het gebied gelegen tussen Park en Kerkstraat. 

Individuele ontheffingen
Behoudens collectieve ontheffingen heeft elk horecabedrijf maximaal 
tien keer per jaar recht op een individuele ontheffing. Een ontheffing 
moet tijdig worden aangevraagd door middel van de hiervoor be-
stemde formulieren. Ook het ten gehore brengen van levende muziek 
dient men altijd van te voren tijdig bij de gemeente te melden middels 
het daartoe bestemde formulier.
Bij het niet tijdig indienen van een kennisgeving van een incidentele 
festiviteit dient men zich te houden aan de standaardgeluidgrenswaar-
den van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit).

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 belangstel-
lenden uit hierbij aanwezig te zijn.

Een ieder kan binnen de termijn van tervisielegging een zienswijze met 
betrekking tot deze ontwerp structuurvisie kenbaar maken. Een schrif-
telijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
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 be-
schikbaar gestelde formulieren een zienswijze te geven.

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

COLLECTE
In de week van 5 februari t/m 15 februari 2014 wordt gecollecteerd 
door St Jantje Beton.

VERKEER
Afsluiting Vaarleseweg op dinsdag 18 februari
Vanwege het rooien van 65 bomen wordt op dinsdag 18 februari 2014 
de Vaarleseweg te Helmond gedurende een dag afgesloten. Deze weg 
is gelegen in het verlengde van de Mierlosedijk in Nuenen tot aan de 
spoorbaan Eindhoven-Helmond. Het rooien is een dunning van het 
bomenbestand waardoor andere bomen meer ruimte krijgen om uit 
te groeien. Komend jaar, wanneer precies is nog niet bekend, wordt 
de straat omgevormd in een fietsstraat. Op een fietsstraat zijn auto-
mobilisten ‘gast’. 

15 FEB - UITNODIGING   
WOONMARKT NUENEN 
Aanstaande zaterdag 15 februari bent u van harte welkom op de 
Woonmarkt “Prettig wonen in Nuenen”. Kom ook naar Het Klooster 
te Nuenen tussen 11.00 tot 16.00 uur. Dit is een informatiemartk 
waarin alle facetten van wonen aan bod komen. Er is een gratis lote-
rij met prachtige prijzen. En voor uw kinderen is er een ballonnenartiest 
die de leukste figuren en diertjes maakt! Schrijf u nu nog in voor de 
gratis workshop “moodboard maken”, via www.nuenen.nl (actueel / 
woonmarkt). Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
De woonmarkt is een initiatief van de gemeente Nuenen, woningcor-
poratie Helpt Elkander en Rabobank Dommelstreek. Wij maken een 
ontmoeting mogelijk met diverse Nuenense partijen die actief zijn op 
het gebied van wonen. 

17 FEB - UITNODIGING    
VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad in ’t Huysven te 
Gerwen op maandag 17 februari worden de negen kandidaten voor-
gesteld die zich gemeld hebben voor de verkiezingen van de dorpsraad 
Gerwen. Op de agenda staat ook een terugblik van de zittende dorps-
raad periode 2008-2014 en de stand van zaken bij de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en be-
langstellenden zijn van harte welkom. Op de agenda staat verder de 
stand van zaken bij de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen.

18 FEB - UITNODIGING 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.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 5	februari	2014,	 De	Spijkert	21,	5674	VZ	–	bouwen	van	een	kap	
   op bestaande garage (BOUWEN);
•	 7	februari	2014,	 De	Smidse	1,	5671	EW	–	het	plaatsen	van	
   handelsreclame (BOUWEN en RECLAME);
•	 7	februari	2014,	 Olen	42,	5674	PJ	–	het	oprichten	van	een	
   opslagloods en luchtwasser met drukkamer, het 
   uitbreiden van een bestaande luchtwasser en 
   het wijzigen van de inrichting 
   (BOUWEN en MILIEU);
•	 8	februari	2014,	 Mgr	Cuytenlaan	11,	5671	BJ	–	het	uitbreiden	van	
   bestaande praktijkruimte tot woning. 

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 4	februari	2014,	 Europalaan	116,	5672	AL	-	wijzigen	van	het
   gebruik van de werkplaats ten behoeve van
   verkoop van Indonesische maaltijden 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 4	februari	2014,	 Rietmusschen	–	waterstaatkundige	maatregelen	
   voor het hydrologisch herstel van Natte 
   Natuurparel Rietmusschen (AANLEG).
De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heren	Van	Keulen	en	Evers	(Dinercafe	Zinn)	zijn	vergunning	

en ontheffing verleend voor het plaatsen van een tent aan de ach-
terzijde van de horeca-inrichting t.g.v. carnavalsactiviteiten op 16 
februari 2014 en in de periode van 28 februari 2014 tot en met 4 
maart 2014 (verzenddatum 6 februari 2014);

•	 aan	Johan	van	Tuijl	V.O.F.	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van poffertjes en 
broodje beenham tijdens de carnavalsdagen 28 februari 2014 tot 
en met 4 maart 2014 in het Park (verzenddatum 6 februari 2014);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Cafe	Ons	Dorp)	zijn	
vergunning en ontheffing verleend voor het plaatsen van een tent 
aan de achterzijde van de horeca-inrichting t.g.v. carnavalsactivi-
teiten in de periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 
(verzenddatum 7 februari 2014).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen. 

PUBLICATIE
Bekendmaking: Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren

1. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
maken bekend dat zij op 4 februari 2014 een aantal ambtenaren 
hebben aangewezen als toezichthoudend ambtenaar op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wo-
ningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wet milieu-

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

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



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 10 t/m 15 februAri

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 14 & 15 feb: 

Venkel ......................................... 1/2 kilo 0,99
bleekselderij .................per struik 0,99
Tomaten ................................... 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 17 februari:

Zuurkool, panklaar ................ hele kilo 0,99
Dinsdag 18 februari:

boerenkool, panklaar ..........per zak 1,49
Woensdag 19 februari:

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

Worteltjes, panklaar .............. 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 14 t/m 20 feb:

Pinklady appels .......... hele kilo 2,49
Pruimen .................................... 1/2 kilo 1,49
broccoli salade .......... 250 gram1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Start met sparen en ontvang 
een cadeaukaart t.w.v. € 5,-

4 Gepaneerde
Schnitzels ...............................6,50
Kip Strudel
100 gram ......................................1,75
“Gouden Plakken”

elke 4e GRATIS
Super Sucade Lappen
500 gram  .....................................6,00
Bij iedere 2 stuks, 

een flesje oud bruin GRATIS
Bij 150 gr. Filet Americain
100 gr. Eiersalade .......... GRATIS

Wij blijven Slagerij Tebak!!!

kOOPJe

BROOD VAN DE WEEK (KLOOsTER) 
€ 1,75

KERSENFLAP MET SLAGROOM
€ 1,25

KOEKHART 
€ 2,50 

KAMPIOENTJES 
3 voor € 1,00

KWARKBOLLETJES
4 + 1 GRATIS

EIERKOEKEN
6 voor € 2,50

BIJ AANKOOP VAN 
GILDEKORN-BROOD

KANS OP 1 JAAR LANG 
GRATIS GILDEKORN

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

SPecial

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.

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

tel: 040 - 283 77 96

Het meest uitgebreide 
aanbod bouwkavels 
in Noord-Brabant tegen 
de laagste prijs
Voor uitgebreid advies en informatie bel: 06-53191515

www.ruimtevoorruimte.com

Meld u aan op onze site 
voor de voorjaarsborrel 
op 12 maart

in Noord-Brabant tegen 
Meld u aan op onze site 

Ruimte voor Ruimtekomt naar u toe!
Kijk op onze website 

voor voor de 
data per project

EXTRA 
GEOPEND OP

ZATERDAG 
& ZONDAG

15 & 16 
FEBRUARI
van 11.00 

tot 15.00 uur

KUNSTSTOF 
KOZIJNEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

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

• MONTFORT • ALBLASSERDAM • MEERSSEN
VESTIGINGEN KURA

SUPER VOORDEEL
BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN: 
GRATIS HR++ GLAS, 30 % KORTING OP 
ALLE INSECTENHORREN, TIJDENS DE EXTRA OPEN DAGEN

zondag a.s. geopend
WWW.KURA.NL

KOM NAAR DE OPEN DAGEN

ULTIEME HOUTLOOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN

INSECTENHOR 

NueNeN



Nekklachten kunnen ontstaan van-
uit verschillende oorzaken.
Twee mogelijke oorzaken zijn:

Oorzaak 1: De klacht heeft haar 
oorsprong in uw borstkas of buik.
Rond elk orgaan bevindt zich fascia. 
Fascia is bindweefsel dat zorgt voor de 
beweeglijkheid tussen twee structuren 
(organen en spieren onderling of or-
gaan en een spier). Deze fascia bevat de 
zenuwen en de bloedvaten van de orga-
nen en spieren. Veel organen in uw 
borstkas en buik zijn via 2 zenuwen (de 
Nervus Vagus en de Nervus Phrenicus) 
verbonden met de nek. Wanneer de 
fascia rond de organen is geïrriteerd 
geeft dit een overprikkeling op de wer-
vels en spieren van de nek. De wervels 
kunnen hierdoor, tijdens het bewegen 
uw nek blokkeren en de spieren voelen 
stijf aan. Dit ervaart u in de vorm van 
nekklachten.
Een blokkade of een vergrote spier-
spanning in de nek kan op haar beurt 
zorgen voor hoofdpijn.
De diepere oorzaak van deze klachten 
hoeven niet in de nek zelf te zitten. 
Vaak zien wij dat deze fascia geïrriteerd 
is vanwege een operatie in de borstkas 
of doordat er in de buik al jaren verkle-
vingen zitten die nu nekklachten ver-
oorzaken. Ook kan de oorzaak liggen in 
een ongeluk dat u in het verleden heeft 
gehad of voortkomen vanuit astma/ 
COPD, maagzuuroprispingen, over-
matig diarree/obstipatie of een opge-
blazen gevoel in de buik etc.

Oorzaak 2: De klacht heeft haar 
oorsprong in en rond de schedel.
Mocht een osteopaat constateren dat 
de nekklachten of hoofdpijnen af-
komstig zijn van klachten die hun 
oorsprong hebben in en rond de sche-
del dan zal hij deze behandelen of 
doorverwijzen naar een ander specia-
lisme die de oorzaak kan behandelen. 
Vaak is dan de oorzaak terug te leiden 
naar een kaakprobleem vanwege een 
langdurige tandbehandeling of het 
lang dragen van beugel, verminderde 
visus (zicht), verminderde reuk of 
oor problematiek.

Dit zijn slechts 2 van de mogelijke 
oorzaken die leiden tot nekklachten. 
Bij vragen kunt u vrijblijvend contact 
opnemen mat osteopaat Mark Meu-
lenbroeks.

Wat doet een osteopaat
Een osteopaat gaat altijd opzoek naar 
de oorzaak van de (terugkerende) 
nekproblematiek. Hij behandelt deze 
met manuele technieken. Dat wil zeg-
gen dat de osteopaat dit met de han-
den behandelt. Er wordt geen medi-
catie voorgeschreven of gebruikt 
gemaakt van apparaten.

Mocht u meer informatie willen dan 
verwijzen wij graag door naar de web-
site www.osteopathiemeulenbroeks.
nl of naar de schrijver van dit artikel: 
Osteopaat Mark Meulenbroeks. U 
kunt met hem contact opnemen via te-
lefoonnummer: 06 - 58 96 12 31. De 
praktijkruimte van Osteopaat BSc 
Mark Meulenbroeks is gevestigd in de 
Fysiotherapie praktijk Nuenen, Vin-
cent van Goghstraat 259, 5671 DT 
Nuenen.
Ook willen wij u op attenderen dat 
voor een osteopathie behandeling geen 
verwijzing van de huisarts nodig is.

Let op: Osteopathie valt niet onder 
uw eigen risico van uw zorgverzeke-
ring. Indien u aanvullend verzekerd 
bent wordt een osteopatisch consult 
volledig of altijd gedeeltelijk vergoed. 

Bekijk hiervoor uw polis of neem 
contact op met uw zorgverzekeraar! 
Ook op deze website kunt u hierover 
meer informatie krijgen.

In deze reeks van osteopathie artike-
len zijn de volgende artikelen ver-
schenen:
•	 Langdurige	 onverklaarbare	 ge-

wrichtsklachten zoals schouder-, 
elle boog-, bekken-, heup- of knie-
klachten, misschien is osteopathie 
iets voor u?

•	 Hoofdpijn	&	migraine, een beper-
kende factor in je leven, toch kun-
nen deze klachten met osteopathie 
behandeld worden.

•	 Burn	-	out en osteopathie.
•	 Darmklachten. Een vervelende 

klacht waar men vaak veel te lang 
mee door blijft lopen. Misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Huidproblematiek, misschien is 
osteopathie iets voor u?

•	 Langdurige lage rugklachten, een 
osteopaat kan u van deze proble-
matiek afhelpen

•	 ‘Het	 Fasciaal	 Distorsie	 Model’: 
een nieuwe effectieve behandelme-
thode voor klachten aan uw arm, 
been, schouder, nek, rug.

•	 Blaasproblemen, zoals ontstekin-
gen, incontinentie, pijnen zijn niet 
alleen vervelend maar kunnen ook 
problemen veroorzaken aan de 
heup en/of lage rug.

Deze artikelen zijn terug te lezen op 
de website: 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl

AdvertorialNekklachten, een vervelend probleem
wat	ook	kan	zorgen	voor	hoofdpijn.		 	
Een osteopaat kan u hier vanaf helpen!
Iedereen	heeft	wel	eens	last	van	zijn	of	haar	nek.	Het	kan	zijn	dat	deze	klachten	
zorgen	voor	verhoogde	spierspanning	in	de	nek	met	hoofdpijn	tot	gevolg.	Wan-
neer deze klachten langdurig aanhouden of regelmatig terugkeren en niet van-
zelf overgaan is het verstandig om naar een osteopaat te gaan. Een osteopaat 
gaat	namelijk	op	zoek	naar	de	oorzaak	van	uw	klacht	en	behandelt	deze.

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.

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

Koopjes in carna-
valsKleding Speel-
vloer, Geldropsedijk 50A 
Nuenen. Zondag 16 fe-
bruari 11-16 uur.

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

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

Het leven is wikken en 
wegen, maar SARAH 
houd je niet tegen!

Jacqueline, van harte 
gefeliciteerd! AFIC

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

DRoGE hARDhoutEN 
hAARDBLokkEN 
hooidonk 3, 5694 pA 
Breugel tEL. 040 - 283 
73 29.

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

AANGEkLEDE ZAAL 
MEt tERRAS Verhuur 
per uur. Ook in het week-
end. BTB-congrescentrum. 
Parkstraat 54. Afspraak: 
040-2838120. e-mail: info@
btb-congrescentrum.nl

tE koop GARAGEBox 
aan de Bernhardstraat in 
centrum Nuenen per direct. 
Info: 040-2838521.

vRIJwILLIGERS GE-
Zocht voor de tuinen van 
de Walburg. Kom eens kijken 
op KERSTROOSZONDAG, 
23-02-2014, Boord 64, www.
dewalburg.nl.

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling. Voet-
massage. Manicure be-
handeling. Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke van 
der Hijden. 06 - 50 57 11 83.

sTeps! lekker sporten!
GRATIS proefles? Even bellen!

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen.

germaine
Tel. 06 - 22 22 07 28

wIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

16 fEB. vLooIEN-
MARkt Sporthal de Hei-
berg. Heerseweg 49. Veld-
hoven. 9-16 uur. 120 kra-
men bomvol! € 2 p.p. 06-
20299824.

HVNL Register- 
hypnotherapeut-hypnose coach

R.P.A. van der Valk
Berg 26A Nuenen Tel. 06 - 51 33 41 55
Cortenbachstraat 130 Helmond
Email r.valk41@gmail.com | www.hypnobeter.nl

Weet je nu al dat je goede voornemens niet 
haalbaar zijn. Ik garandeer je, dat als je het:
ECHT WILT, dat ze wel haalbaar zijn.
Maak vrijblijvend een afspraak.
BEL 06 - 51 33 41 55.

De consulten worden vergoed afhankelijk van 
zorgverzekering en polis voorwaarden.

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

Binnen ons team is per direct plaats voor
een vriendelijke, vlotte en actieve

Tandartsassistente
voor minimaal 12 uur p/w,

het liefst met ervaring.

H.C.A. Holleman,
Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG Nuenen
www.implantoloogentandarts.nl

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

pERMANENt MAkE-
up! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenbrauwen ook hairstro-
ke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INStItuut ZILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

EINDELIJk DE op-
LoSSING vooR kALk 
of SchIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX III 
Laser. Zeer mooie resulta-
ten.  Geen  schadelijke me-
dicijnen meer nodig! INStI-
tuut ZILvERSchooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

inFo@Hs-inTerieUrBoUW.nl
WWW.Hs-inTerieUrBoUW.nl

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 

Verdrietig nemen wij afscheid van onze -veel te vroeg- overleden gildebroeder 

Theo Deelen
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar. Wij verliezen in hem een zeer 
gewaardeerde gildebroeder.  
Op zaterdag 15 februari wordt Theo met gilde eer begraven. De plechtige 
uitvaartdienst wordt gehouden om 10.30 uur in de parochiekerk H. Clemens 
te Nuenen. Aansluitend gaan we hem begraven op de begraafplaats 
‘Oude Landen’ aan de Beekstraat.

Wij wensen de familie Deelen heel veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies.

Namens de Sint Antoniusschut Eeneind-Opwetten,
Leo Verspaget, Deken Schrijver

Dré Bemelmans, Hoofdman
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Fried van Hoek benoemt tot 
erelid van LONU 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 februari jl. is Fried van Hoek 
benoemd tot erelid van LONU (loopgroep Nuenen).

Fried heeft LONU 20 jaar geleden mede opgericht en is nog altijd zeer nauw be-
trokken en actief bij LONU, o.a. bij de organisatie van de Gulbergencross. Hij 
was de eerste penningmeester.
Mede dankzij hem werd er destijds een eigen accommodatie gebouwd aan het 
Wettenseind. Fried zorgde er ook voor dat LONU financieel gezond werd.
Fried is daarnaast ook al jaren actief als assistent trainer en neemt dan ook bijna 
wekelijks een groep onder zijn hoede. Onder de vaste LONU lopers is de slogan 
van Fried dan ook wereldberoemd; achter de trainer blijven!
Al met al voldoende reden voor het huidige bestuur om Fried na 20 jaar te be-
noemen als erelid.

Getuige gezocht
Maandag 27 januari om 17.10 uur ben 
ik aangereden op de kruising Vorster-
dijk/Opwettenseweg in Nuenen. Ik 
zat op de fiets en werd aangereden 
door een licht blauwe auto van het 
merk Suzuki Swift. Heb je dit ongeluk 
gezien neem dan a.u.b contact op met 
mij. Op nr 06-29474686. 

Alvast bedankt Linda. 

KPJ Nederwetten bestaat 85 jaar!
In 2014 is het precies 85 jaar geleden dat KPJ Nederwetten werd opgericht. In de 
volksmond wordt de vereniging tegenwoordig DOEN! Nederwetten genoemd. 

Deze bijzondere gebeurtenis wil de 
vereniging niet zomaar aan zich voor-
bij laten gaan! Zij willen dit groots en 
samen met het hele dorp gaan vieren in 
het weekend van 20, 21 en 22 juni 2014. 
Dus noteer dit alvast in je agenda!

Het (voorlopige) programma ziet er als 
volgt uit:
Vrijdagavond 20 juni, straten-play-
backshow met medewerking van DJ 
Geert Verschuren

Zaterdagmiddag 21 juni, jeugd-tien-
kamp en voor de volwassenen is er een 
kaartmiddag
Zaterdagavond 21 juni, feestavond met 
de Millstreetband en DJ Nick en Bodhie.
Zondagmiddag 22 juni, straten-tien-
kamp met aansluitend prijsuitreiking 
met medewerking van DJ Jessy-E-Mode.

Kortom alle ingrediënten voor een ge-
zellig en sportief weekend zijn aanwezig! 
Informatie: www.doennederwetten.nl

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.

Nuenense gaat helpen in Oeganda
In maart van dit jaar gaat een groep van 17 MBO studenten van Helicon met 
het internationale project Green Experience voor 3 weken naar Oeganda. 

De Nuenense Renée Renders is stu-
dent van de opleiding In- & Outdoor 
Design aan De Groene Campus in 
Helmond. In Oeganda gaat ze werken 
aan diverse projecten. Samen met an-
dere studenten gaat ze daarvoor sa-
menwerken met de lokale bevolking. 
De studenten  gaan onder andere naar 
een naaiatelier in Masaka, de streek 
die bekend staat om het bijzondere en 
duurzame materiaal boombast van de 
Mutubaboom, door lokale boeren ge-
teeld. In dit atelier worden producten 
gemaakt waarin de boombast ver-
werkt wordt. Een ander project is het 
Eco-café in Bulindi, waar ze helpen bij 
de aanleg van tuin en terras en het 
aantrekken van klanten. In Kibinge 
worden door middel van workshops 
schoolkinderen geleerd om knuffels, 
kussens, kleipotten en schooltuintjes 
te maken. Het uiteindelijke doel is ze 
de mogelijkheid te bieden om zich 
verder te ontwikkelen en onafhanke-
lijk te worden. 

Om deze projecten mogelijk te maken 
vragen ze om gesteund te worden 
door deel te nemen aan één van hun 
sponsoracties. Bij de “aanstaande” 

Jumbo staat bijvoorbeeld vanaf de 
opening een doos klaar om emballage-
bonnetjes in te stoppen. Ook heeft Re-
née al een winter BBQ georganiseerd 
en enkele bedrijven aangeschreven. 
Het opgehaalde sponsorgeld is tevens 
bedoeld om de kosten van de reis te 
verminderen. Wilt u geld geven? Dat 
kan op rekeningnr: 86.39.06.125 o.v.v. 
“Green Experience”. Voor informatie: 
06.18421965 of i.renders@onsnet.nu.

Renée Renders

Fried van Hoek, erelid bij LONU.

De Vrolijke 
Samenzang viert 
lustrumfeest
Het seniorenkoor van de KBO “De 
Vrolijke Samenzang” uit Nuenen be-
staat 40 jaar. Zij hebben dit in het 
voorbije jaar gevierd met diverse op-
tredens. Helaas waren al deze activi-
teiten alleen toegankelijk voor deelne-
mers en genodigden. Zoals beloofd bij 
het begin van het jubileumjaar nodi-
gen zij u nu uit voor een kleurige, fees-
telijke afsluiting van een geslaagd mu-
zikaal jubileumjaar.

Met medewerking van Zangensemble 
Sirin, Ensemble Vincent en de Angkung-
club Adisoerjå verzorgt DVS een Kleuri-
ge zondagmiddag in Het Klooster op 16 
februari.

Bovengenoemde gezelschappen pre-
senteren een gevarieerd en kleurrijk 
programma, waarin u kunt kennisma-
ken met heel verschillende muziekstij-
len. De entree is gratis en vrije inloop. 
Aanvang  14.00 uur
Afsluiting  18.00 uur

Helpt Elkander met 
woningaanbod  via website
Vanaf 1 maart biedt Helpt Elkander haar huurwoningen aan via de website 
www.helpt-elkander.nl  Om in aanmerking te komen voor een huurwoning 
moeten woningzoekenden voortaan zelf reageren op een  beschikbare woning.

Voor woningzoekenden betekent het 
nieuwe systeem een duidelijk beeld van 
de beschikbare woningen én inzicht in 
de toewijzing van de woningen.  In het 
huidige systeem ontbreekt dit. 
“Dit is ook de belangrijkste aanleiding 
voor ons om het systeem te wijzigen”, 
aldus directeur Ellen van Beijsterveldt. 
Woningzoekenden staan nu op een lijst 
en moeten afwachten totdat Helpt Elk-
ander een woning aanbiedt die voldoet 
aan de door hun opgegeven woonwen-
sen. In het nieuwe systeem reageren 
woningzoekenden voortaan zelf actief 
op een geadverteerde woning van hun 
keuze. 
Helpt Elkander adverteert de beschik-
bare woningen vanaf 1 maart dagelijks 
via de website: www.helpt-elkander.nl.  
Woningzoekenden die geen beschik-
king hebben over internet, kunnen op 
kantoor terecht. Uit alle reacties bena-

dert Helpt Elkander de woningzoeken-
de met het hoogste aantal  opgebouw-
de punten. Na toewijzing publiceert 
Helpt Elkander op de website hoeveel 
kandidaten reageerden op de geadver-
teerde woning en hoeveel punten de 
nieuwe huurder had.
Voor de ingeschreven woningzoeken-
den verandert er niets aan hun inschrij-
ving. Zij behouden het opgebouwde 
aantal punten. Alle woningzoekenden 
zijn inmiddels persoonlijk via een brief 
op de hoogte gebracht van de wijzigin-
gen. Met vragen kunnen woningzoe-
kenden op zaterdag 15 februari van 
11.00-16.00 uur ook terecht op de 
Woonmarkt in Het Klooster. 
Het nieuwe systeem, het zogenaamde 
aanbodmodel, stelt Helpt Elkander in 
staat haar woningaanbod klantgerich-
ter, transparanter en efficiënter te ver-
huren.

Ruimte voor Ruimte bij   
Van Santvoort Makelaars 
 
Nooit eerder waren de condities zo gunstig om een kavel te kopen. Vol-
gens Huib Sinke, directeur bij Ruimte voor Ruimte, zijn er meerdere 
redenen waarom het nu een goed moment is. ‘Het bouwen van een 
woning is al mogelijk vanaf € 285,- per m3. Daarnaast is de rente voor een 
hypotheek ongekend laag’, vertelt Sinke. Ruimte voor Ruimte biedt het 
meest uitgebreide aanbod bouwkavels in Brabant tegen de laagste prijs.

‘Iedereen die is geïnteresseerd, is wel-
kom tijdens het inloopuur en kan reke-
nen op uitgebreid en persoonlijk ad-
vies. Wel vragen we even om de komst 
via e-mail te bevestigen.’ 

Niet alleen is het aanbod van kavels en 
de locaties daarvoor uniek, ook met 
advisering en begeleiding van (aspi-
rant)kopers onderscheidt Ruimte voor 
Ruimte zich.  Zo trekt zij de komende 
weken door Brabant langs lokale make-
laars die ruimte voor ruimte kavelpro-
jecten in hun portefeuille hebben. "We 
geven tekst en uitleg aan belangstellen-
den over ons unieke stappenplan", al-
dus Marij-Ellen Smits van Ruimte voor 
Ruimte. "Niet alleen gaan we in op de 
projecten en bebouwingsmogelijkhe-
den, ook geven we praktische informa-
tie die nuttig is als je de kans pakt om 
zelf te bouwen. Waar moet je op letten, 
hoe kun je  het beste financieren? Te-
vens geven we advies over de verkoop 
van je bestaande woning. 

Informatie over Ruimte voor Ruimte 
en het actuele kavelaanbod. Wie direct 
meer informatie wenst, kan contact 
opnemen met Marij-Ellen Smits via 
06-53191515. 

Ook kunt u de website bezoeken:
www.ruimtevoorruimte.com

Lezing van 
Meesters   
in Leren
Donderdag 20 februari zal van 
19.30 uur tot 20.30 uur in Auberge 
Vincent aan Park 69 een gratis 
lezing gehouden worden.

Voor alle ouders en andere geïnte-
resseerden organiseert Meesters in 
Leren een gratis lezing met een kijkje 
in de wonderlijke wereld van intelli-
gentie. Dan wordt duidelijk dat het 
er niet om gaat hoe intelligent je 
bent, maar hóe je intelligent bent! 
Een boeiend onderwerp op een luch-
tige manier gebracht en boordevol 
praktische voorbeelden waar je wat 
mee kunt. Na afloop ga je geïnspi-
reerd naar huis!

Marjan van der Donk van Meesters 
in Leren weet waar ze over praat: el-
ke dag werkt zij in haar lespraktijk 
met middelbare scholieren. Ze leert 
hen effectieve studievaardigheden 
en heeft daarnaast een nieuwe, uit-
gebreide online training Engelse 
grammatica ontwikkeld volgens haar 
unieke Meesterklas aanpak.
Bij voorkeur even aanmelden voor 
de lezing via www.meestersinleren.
nl, e-mail: info@meestersinleren.nl 
of 040 7870507.

Maar mocht u op de avond zélf spon-
taan besluiten om te komen, bent u 
ook van harte welkom.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



13 februari 2014Rond de Linde  Nr.  7

Prinsenreceptie     
Raod van Zatterdag
Aanstaande zondag 16 februari is het dan eindelijk zover. De Residentie aange-
kleed, de glazen gespoeld, het nodige gerstenat gekoeld. Wat nog ontbreekt zijn 
de gasten.  Bij deze worden alle dwèrse dorpsgenoten dan ook van harte uitgeno-
digd voor de receptie van dorstlustige hoogheid Prinses Licor Markanti en haar 
adjudant Itje. Het motto waarmee zij de carnaval doorgaan “Ons Fisje Meej Ullie” 
geeft al aan dat ze er weer een mooj fisje van willen maken mee jullie. De deuren 
van Residentie Dinercafé Zinn aan het Park 61 openen deze middag om 15:00 uur. 
Iedereen ziet er nu al naar uit jullie te mogen verwelkomen.

Uitslag van  
het Prinsheerlijk 
dineren
Na aanleiding van de prijsvraag  
‘prinsheerlijk dineren’ zijn de volgen-
de zes personen als winnaar uit de bus 
gekomen: H. Berkvens, F. den Toon-
der, M. Scheepens, M. Kuijten, M. 
Renders en N. Lijten. Zij worden ko-
mende week door de prins benaderd 
om een ‘Superior’ diner (met een 
‘Madeira’ wijntje onder een knusse 
‘Lamp(ada)’) te plannen. 

CARNAVALAR IA
Vier uur snel voorbij

Sterke jubileumeditie 
Pronkzitting Dwèrsklippels
Door Edwin Coolen

nder toeziend oog van Prins Superior en zijn adjudanten Madeira 
en Lâmpada, was zaterdag de tweede van vier zittingsavonden in 
de Theaterzaal van Het Klooster. Carnavalsvereniging De Dwèrs-
klippels uit Nuenen organiseerde de Pronkzittingen voor de 

3x11de keer, een carnavalsjubileum.

Gastvrouw van de 33ste Pronkzittingen 
is, voor de zevende keer alweer, Femke 
Arts-Van Rooij. De presentatie is bij 
haar dan ook in vertrouwde handen en 
verliep soepel. Vaste gasten op deze 
avonden zijn hofkapel de Blaospoepers 
voor de muzikale, en de verschillende 
dansgardes voor de visuele omlijsting. 
De grote dansgarde gaf nog een extra 
showdans.
Daarnaast waren er nog drie Nuenense 
optredens. Niet de heren maar de da-
mes van de Blaospoepers stonden dit 
jaar op het podium met een act, iets 
met twee verschillende benen in één 
panty. Of was het andersom? Ook uit 
Nuenen kwamen natuurlijk de Oud 
Prinsen. En al gaven ze licht, ze waren 
niet te zien in het donker. Het trio Nick, 
Novi en Sharon had een verfrissende 
muzikale show, rechtstreeks uit d’n 
himmel. Deze meiden bewezen dat er 
in Nuenen genoeg zangtalent is. Nick 
gaf nog een aardige rap weg. 
Een groot succes was cabaretgroep 
Timper uit Asten. Met muziek, sket-

ches en veel zelfspot kregen zij de hele 
zaal mee, met als sterke afsluiter hun 
lied ‘Ik ben een brabo’.
De ton, letterlijk en figuurlijk toch het 
middelpunt van zo’n avond, werd vijf 
keer gevuld met kletsers, allemaal van 
buiten Nuenen. De eerste buut kwam 
van Freddy van den Elzen uit Vorsten-
bosch als de Belgische circusdirecteur 
Bolle Tini (‘slecht circus’). Tonproater 
Rob Scheepers uit Sterksel is inmiddels 
een begrip. Van hem een spervuur aan 
spitsvondige taalgrappen en woordspe-
lingen als bakker Frits Sprits met slaap-
tekort. Zeer herkenbaar. Uit Groesbeek 
kwam Rob van Elst als Dik dun Un-
mundige, met veel grappen over (zijn 
eigen) gewicht en eten. Heezenaar Ber-
ry Knapen was koning Willem-Alexan-
der, de minste van de vijf tonproaters.
De buut van Rob Verschuren uit Son 
was erg sterk. Zijn typetje Opa Rob 
woonde in De Akkers in Nuenen. Hij 
vertelde over zijn leven en zijn vrouw, 
‘ons Frieda’, die ‘mee kôt’ werd. Zijn dia-
lect klonk vertrouwd en de verwijzin-
gen naar Nuenen gaven herkenbaar-
heid aan het verhaal. Daarom was het 
jammer dat er geen tonpraoter uit Nue-
nen tussen zat. Er waren het afgelopen 
jaar genoeg onderwerpen die zich leen-
den om in een buut tot op het bot gefi-
leerd te worden. Desondanks waren de 
vier uur Pronkzitting zo voorbij.
Vrijdag en zaterdag zijn de laatste twee 
pronkzittingen.

Carnaval 2014   
in Het Klooster 
Van 28 februari tot en met 5 maart 2014 
is Het Klooster in Nuenen de residentie 
van De Dwèrsklippels. Het is zes dagen 
feest, met een compleet nieuw pro-
gramma. Er is iedere dag een optreden 
van DJ Klaus van een half uur. Op zon-
dagavond gaat het dak eraf met de fan-
tastische live band Crystal Dream, be-
kend van het voorprogramma van Guus 
Meeuwis. Woensdag wordt afgesloten  
met het traditionele haringhappen. 

Dit jaar zijn er nieuwe breekmunten à 2 
euro per stuk. De gele neuro’s, die u nog 
in uw bezit hebt, kunt u tot en met de-
cember 2014 besteden tijdens carna-
valsactiviteiten. Tijdens carnaval is van-
af 20.00 uur iedereen van 18 jaar en 
ouder van harte welkom; dat is het 
deurbeleid. Helemaal volgens de nieu-
we afspraak: ‘Nix <18: niet roken, niet 
drinken. Helemaal niets voordat je 18 
jaar bent’.
Voor meer informatie kijk op 
www.kloosterfeesten.nl

Ludieke kraak
Een oplettende voorbijganger fotografeerde zaterdagavond tijdens de Pronkzit-
tingen deze groep gemaskerde mannen bij de Rabobank in het centrum van Nue-
nen. Wat betreft samenstelling, aantal en postuur doet de groep sterk denken aan 
de Oud Prinsen van de Dwèrsklippels. Dit berucht gezelschap zou later die avond 
nog een optreden verzorgen in Het Klooster. Wie hierover meer informatie heeft, 
kan contact opnemen met de redactie van Rond de Linde.

Ons Tejater:   
De Cabaretpoel 
Op 15 februari speelt in Ons Tejater van 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk de 
Cabaretpoel ‘Vier keer leuk’. Hierin spe-
len vier nieuwe cabarettalenten elk een 
voorstelling van ongeveer 25 minuten. 
Deze Cabaretpoel is een nieuw initiatief 
voor aanstormend cabarettalent om 
zich aan het publiek te presenteren. Een 
soort reizend cabaretfestival, maar dan 
zonder competitie-element. De cabare-
tiers zijn Thijs van de Meeberg, Janneke 
Jager en Patrick Nederkoorn. De vierde 
cabaretier blijft nog een verrassing.

Zaterdag 15 februari, Ontmoetings-
centrum, Beek en Donk. Aanvang 
20.30 uur.
Reserveren kan via tel. 0499-422878 
(maandag t/m donderdag na 13.00 
uur) en via:
www.vierbinden.nl/onstejater

Foto’s de Plaatjes Maker

Repair Café Lieshout
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 19 februari weer het 
maandelijks Repair Café in Lieshout. 
In het Dorpshuis, aan de Grotenhof 2 
in Lieshout, draait het dan allemaal om 
repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 
uur en 16.00 uur staan diverse vaklie-
den voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar al-
lemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwezig. 
Mensen die het Repair Café bezoeken, 
nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kle-
ding, servies etc. Alles wat niet meer 
werkt is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad bijdragen aan het verklei-
nen van de afvalberg. Helaas zit repa-
reren bij veel mensen niet meer in het 
systeem. Met het Repair Café wil de 
Dorpsraad hier verandering in bren-
gen. www.repaircafe.nl.

O

Jeugd-Prinses Sam     
CV de Dwèrsklippels
In de Weverstraat heerst een hechte buurtband. In januari altijd een Nieuwjaarsbor-
rel, in de zomer standaard een barbecue. En nu is er een echte jeugdprinses in de 
Weverstraat die verrast is met een mooie versiering. De buren van de prinses Sam 
zijn druk in de weer geweest om het huis van jeugdprinses te versieren met slingers 
en een ware kopie van de prinses. Een goede buur is beter dan een verre vriend.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

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

A D V E R T O R I A L

Welk afscheid past straks bij u?
Na een overlijden moet er ondanks het verdriet toch snel veel besloten en 
geregeld worden. Van der Stappen Uitvaartverzorging kan u gelukkig veel 
werk uit handen nemen maar een aantal beslissingen zult u zelf moeten 
nemen. De eerste vraag zal zijn waar uw dierbare verblijft tot de uitvaart en 
wat uw wensen zijn voor de verzorging. Wij kunnen alles voor u regelen in ons 
uitvaartcentrum maar u kunt er ook voor kiezen dat uw dierbare thuis verblijft. 
Dit kan u helpen bij de eerste verwerking van het verdriet.

Met thuis opbaren kunt u op een  
natuurlijke en geleidelijke manier 
afscheid nemen. Onze professionele 
medewerkers zorgen ervoor dat 
uw dierbare vrijwel altijd kan thuis-
blijven tot de dag van de uitvaart. 
U kunt er ook voor kiezen om 
na een paar dagen in besloten 
huiselijke omgeving uw dierbare 
alsnog naar het uitvaartcentrum  
over te laten brengen voor een uitge- 
breider condoleancebezoek. 

Onze meeste uitvaartcentra beschikken 
over een sfeervolle en comfortabele 
24-uurs rouwkamer, waar uw dier-
bare tot de uitvaart kan verblijven. 
U heeft dag en nacht onbeperkt  
toegang, zodat u op ieder gewenst 
moment samen kunt zijn. U kunt 
deze kamer zo persoonlijk maken 
als u zelf wilt met foto’s, bloemen en 
persoonlijke voorwerpen. Indien u niet 
kiest voor onze 24-uurs kamer kunt 
u op flexibele tijden uw dierbare een 
bezoek brengen, uiteraard ook in een 
van onze sfeervolle rouwkamers.

Het is mogelijk uw dierbare zelf 
te verzorgen en te kleden na het 
overlijden. Een steeds groter aantal 
nabestaanden kiest hiervoor en 
ervaart dit als zeer prettig. Maar 
natuurlijk kunt u het ook laten doen 
door onze professionele medewerkers.  
Zij verzorgen uw dierbare met respect 
en vragen u nadien of het gewenste 
resultaat is bereikt. Alles moet immers 
kloppen, van haardracht tot kleding. 
Samen met u willen we er voor zorgen 
dat alles naar wens is en zo bijdragen 
aan een waardig afscheid.

Sinds 2010 is thanatopraxie in 
Nederland toegestaan. Dit is een 
lichte conservering van het lichaam, 
waardoor de natuurlijke gelaatskleur 
terugkomt en de overledene zonder 
koelelement kan worden opgebaard. 
Dit draagt bij aan de huiselijke sfeer. 
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
heeft hiervoor een gediplomeerde 
medewerker in dienst en daardoor 
kunnen wij deze behandelmethode 
met de door ons vereiste hoge 
kwaliteit bieden.

U ziet het, u heeft heel wat keuzes te 
maken. Het is verstandig om het thuis 
al eens bespreekbaar te maken zodat 
u elkaars wensen weet. U kunt deze 
ook vastleggen in ons document ‘Mijn 
uitvaartwensen’, wat u kunt vinden op 
onze website vdstappen.nl. 

U kunt een afscheid maar één keer 
doen en daarom moeten uw keuzes 
meteen de juiste  zijn. Het is goed te 
weten dat u altijd een beroep kunt 
doen op ons. Wij zijn dag en nacht 
bereikbaar om u te helpen bij het 
maken van deze juiste keuzes. 

Vakantie en -weekendbanenmarkt
Ieder jaar organiseren Bibliotheek Dommeldal en het jongerenwerk van de 
LEV-groep in april een vakantiebanen en -weekendbanenmarkt voor jonge-
ren van 15 tot en met 20 jaar. Bedrijven en uitzendbureaus zijn in de biblio-
theek aanwezig om informatie te verstrekken en jongeren in te schrijven.
 
Een mooie gelegenheid voor bedrijven om vakantie- en weekendkrachten te wer-
ven.
Wij attenderen de bedrijven nu alvast op de verschillende markten die in april de bi-
bliotheekvestigingen van Mierlo (21 april), Nuenen (23 april) Geldrop (24 april), en 
Son&Breugel (25 april) worden gehouden. Bedrijven voor de vestigingen in Nuenen 
kunnen zich al aanmelden bij Bjorn Pinsel (e-mail bjorn.pinsel@levgroep.nl tel: 06-
41037425).  Tijdstip: van 19.00 tot 20.30 uur.

Bezoek ambulance aan 
basisschool Nederwetten
Hoe hard kan een ambulance? Hoeveel mensen kunnen er 
in? Rijden jullie soms mensen per ongeluk aan? Dit zijn vra-
gen die de leerlingen van de Eenbes basisschool Sint Jozef in 
Nederwetten hadden bedacht. Op maandag 3 februari 
bracht de ambulance met ambulanceverpleegkundigen hen 
een bezoek. 

Bas en Moniek kwamen, geheel gekleed in ambulance 
outfit en met brancard de klas binnen. Ze gaven uitleg 
over hun vak en de spullen die ze bij zich hadden. Een 
aantal kinderen werd als ‘proefkonijn’ gebruikt en 
kreeg ‘belangrijke dingen op hun lijf geplakt’. Op een 
‘televisie’ was te zien hoe het met ze ging. 
Daarna mochten de kinderen in de ambulance kijken. 
Alle deuren gingen dicht en de sirene ging aan: “het 
was alsof wij ziek waren’. “De drankjes in de ambulan-
ce zagen er lekker uit”, aldus een leerling. Maar ook al 
was de uitleg van ‘de redders in nood’ erg goed en had-
den de kinderen veel gezien, sommige kinderen zou-
den ”zelf nooit ambulance willen worden”!

Bas en Moniek, van harte bedankt voor deze gezellige 
en leerzame dag!

De BigBand Nuenen met 
jazzcoryfee Greetje Kauffeld
De Bigband Nuenen is begonnen met het eerder bekende Swingtime nieuw 
leven in te blazen, door 4 keer per jaar een voorstelling te verzorgen in café 
Schafrath, aan het Park in Nuenen. De eerste voorstelling, afgelopen novem-
ber, met de bekende jazz-trombonist Bart van Lier in een stampvol café 
Schafrath was een groot succes.

Greetje Kauffeld al sinds 1957   
een begrip in de jazz.

Als gastsoliste bij de tweede voorstel-
ling van Nuenen’s Swingtime is zange-
res Greetje Kauffeld uitgenodigd. 
Greetje Kauffeld startte haar carrière 
als soliste bij The Skymasters op 1 fe-
bruari 1957. Al snel werd ze ook buiten 
de landsgrenzen bekend. Ze werkte sa-
men met onder anderen Joey Bishop, 
Herb Ellis en Ray Brown. Naast de 
jazzmuziek haalde ze in 1961 de 10de 
plaats voor Nederland op het Eurovisie 
Songfestival.

Vele Nuenenaren herinneren zich mis-
schien nog wel de band Carte Blanche. 
In de loop der jaren bleek de passie van 
de leden te liggen bij de jazz muziek. 
Met het aantrekken van de professio-
nele dirigent Richard Beeren werd het 
muzikale roer omgegooid. Ondertus-
sen heeft de band zich ontwikkeld tot 
een volwassen jazz-bigband.

De tweede Nuenen’s Swingtime voor-
stelling is op donderdag 20 februari, 
van 20.30 tot 23.30 uur.
Van 20.30 tot 22.30 uur zijn de open 
repetities met de gastsolist. Van 22.30 
tot 23.30 uur is de tv opname van het 
programma voor uitzending door Stu-
dio 040 en door de LON (Lokale Om-

roep Nuenen). Deze voorstelling vindt 
plaats in café Schafrath, Park 35, in 
Nuenen. De entree is gratis.

Meer info op de Facebook pagina “Nu-
enen’s Swingtime” of op de website van 
de bigband: www.bigbandnuenen.nl

Stichting Leergeld dankt haar 
gulle gevers
Dankzij diverse spontane giften, donaties, collecteopbrengsten en particu-
liere acties kon Stichting Leergeld Nuenen c.a. in 2013 een bedrag van 
ongeveer € 25.000,- besteden.

Daardoor kon voor circa 150 activitei-
ten van kinderen (4-18 jr) een bijdrage 
gegeven worden voor bijzondere kosten 
van de aanschaf van schoolmateriaal, 
het deelnemen aan excursies of school-
kamp, dan wel het deelnemen aan een 
sportclub, of lesgeld voor muziekschool 
of het CAN of het behalen van zwemdi-
ploma A. Daarnaast beschikt Leergeld 
ook over goede tweedehands fietsen en 
opgeknapte PC’s voor deze kinderen.

Jammer genoeg kan met dit budget de 
bijdrage niet meer dan € 200,- per 
kind  per jaar zijn. Dat betekent dat 
ondanks alle hulp, veel kinderen, die 
er voor in aanmerking zouden komen, 
niet mee kunnen doen met een activi-
teit (zwemdiploma = €460,-).

Alle kinderen mogen meedoen
Gulle Nuenenaren, nogmaals HEEL 
HARTELIJK DANK dat u Stichting 
Leergeld Nuenen een warm hart hebt 

toegedragen. Weet dat uw hulp hard 
nodig is en blijft, ook de komende 
schooljaren. Stichting Leergeld Nue-
nen c.a. zorgt er dan voor dat Nuenen-
se kinderen niet uitgesloten worden, 
want het Leergeld motto is : “Alle kin-
deren mogen meedoen”. 

Wilt u doneren aan de Stichting Leer-
geld Nuenen c.a. dan kan dat op bank-
nummer NL55 RABO 0109 1308 55, 
t.a.v. Stg. Leergeld Nuenen c.a. Infor-
matie over de Stichting Leergeld Nue-
nen c.a. www.leergeldnuenen.nl

Excursie groep 7/8 Mijlpaal naar Kamp Vught

Op 4 februari zijn de kinderen van 
groep 7/8 van basisschool De Mijl-
paal op excursie naar Kamp Vught 
geweest. Met de bus zijn we er met 
z’n allen heen gereden.  Toen we aan-
kwamen voelde je meteen dat er geen 
gezellige sfeer hing, we werden ver-
deeld in 2 groepen. De ene groep ging 
naar de fusilladeplaats en de andere 
groep kreeg een rondleiding in het 
museum. We zullen beginnen met de 
fusilladeplaats, eerst moest je een 
stuk door de bossen lopen en dan 
kwam je bij een grote ijzeren poort 
daarachter lag het monument voor de 
mensen die daar zijn vermoord. Daar 
worden elk jaar de mensen herdacht 
op 4 mei. Als je binnenkwam in het 
museum ging je meteen naar buiten, 
daar kon je een maquette zien van 
hoe het terrein er vroeger uitzag. 
Daarna ging je naar een nagebouwde 
barak, en daar vertelde de gids wat 
over hoe het daar ging. Verder in die 
barak was de slaapzaal nagemaakt 
van vroeger. Daar sliepen ze zo onge-
veer met 250 mensen. De matrassen 
waren jutenzakken met stro erin, je 
mocht voelen en het voelde heel hard 
voor een bed. Daarna gingen we door 
naar het monument voor alle kinde-
ren die zijn vermoord met het kinder-
transport, daar stonden zo’n 1800 na-
men op van kinderen, het jongste 
kindje was pas 6 dagen oud. Na het 
monument gingen we naar het cre-

matorium dat was ongeveer het enige 
wat niet was verwoest na de oorlog, 
daar kon je ook zien hoe de mensen 
de ovens in werden geschoven en hoe 
zwaar het was. Buiten naast het cre-
matorium waren de 2 asputten, daar-
over lagen kiezelstenen. Toen we 
weer binnen kwamen in het museum 

mocht je een briefje schrijven en op 
de muur hangen dat was wel heel in-
drukwekkend allemaal. Toen we weer 
terug in de bus naar school zaten wer-
den we aangehouden door de politie, 
daar schrok iedereen best wel van 
maar het was gewoon een algemene 
controle. Toen we op school terug 
waren hebben we nog in de klas even 
na gepraat dat vonden de meeste kin-
deren wel even fijn.

Een verslag van de schoolreporters Fenna Schipper, Robin Lammers en 
Maud de Waard.

Ontwerp-
structuurvisie 
Nederwetten
 
De gemeente Nuenen C.A. heeft met 
nauwe betrokkenheid van de dorps-
raad een ontwerpstructuurvisie opge-
steld voor Nederwetten. De struc-
tuurvisie schetst een beeld van 
Nederwetten zoals dat er uit zou kun-
nen zien als volgroeid dorp dat zorg-
vuldig is ingepast in het omringende 
landschap en waar het goed wonen is. 
De belangrijke onderwerpen in de 
structuurvisie zijn: leefbaarheid; hoe-
veel woningen heeft Nederwetten no-
dig, en waar kunnen die woningen 
worden gebouwd.
De structuurvisie is nog niet definitief. 
Daarom is op dinsdag 18 februari in de 
Koppelaar van 19.30 tot 21.00 een in-
loopavond georganiseerd. Tussen 24 
januari en 6 maart kan iedereen op de-
ze ontwerpstructuurvisie reageren. 
Daarna zullen alle reacties worden 
verzameld en samen met de struc-
tuurvisie worden voorgelegd aan de 
raad. Ook tijdens de inloopavond kan 
op de daarvoor bestemde formulieren 
meteen een reactie op de ontwerp-
structuurvisie worden gegeven. Voor 
vragen over de inloopavond en / of de 
structuurvisie kan men contact opne-
men met Gerard-Jan Andriessen, tel. 
040-2631648 van de afdeling Ontwik-
keling en Handhaving.
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Van eigennaam tot merknaam
De redactie van dit blad biedt iedere week politieke partijen de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Het artikel van de Lijst Pijs.

Aan de naam van de meeste partijen 
die aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in Nuenen deel gaan nemen kun je af-
lezen wiens belang ze willen beharti-
gen. Het belang van het geheel (Nue-
nens Belang) of van een bepaalde 
groep (Arbeiders of Werknemers). 
Weer anderen geven via de naam hun 
drijfveren aan, bv CDA en D66.
Hoe zit dat met de nieuwe groepering 
Lijst PIJS?

Velen in ons dorp kennen de naamge-
ver van de groepering Hans Pijs en 
weten dat hij een zeer betrokken 
volksvertegenwoordiger is. Altijd een 
luisterend oor voor de burgers. Bij 
problemen bellen velen Hans Pijs in 
plaats van het gemeentehuis. Veel par-
tijen beweren dat ze er zijn voor de 
burger, maar Hans Pijs en zijn lijstge-
noten zijn uit de burgers.
Een voorbeeld mag dit duidelijk ma-
ken. Het is inmiddels velen duidelijk 
dat de gemeente Nuenen te klein is om 
de hedendaagse problemen die op de 
gemeenten afkomen zelf op te lossen. 
Er zijn dan in principe twee oplossin-
gen: samenwerken met andere ge-
meenten of herindeling. Vorig jaar 
lanceerde het college het plan om via 
een referendum de mening van de 
burgers over deze keuze te polsen. Dat 

schoot de meeste partijen, ook die met 
een D in de naam, in het verkeerde 
keelsgat. Stel je voor burgers die een 
eigen mening hebben! Die partijen 
willen bepalen wat goed is voor de 
burgers. Alleen de fractie Pijs/Van 
Bruggen was voor het houden van een 
referendum.
Pijs c.s. willen in de toekomst ook het 
gebruik van het instrument Burgerini-
tiatief bevorderen. Zo krijgen de bur-
gers invloed op de agenda van de ge-
meenteraad.
En dan even inhoudelijk. Bij de huidi-
ge samenwerking met de buurge-
meenten hebben de gemeenteraden 
weinig meer te vertellen. Dat is eigen 
aan die constructie. Overigens wel een 
heel erg dure constructie: alles in drie-
voud +4 gemeentehuizen. Stroperig-
heid is troef, dat komt een slagvaardig 
beleid gericht op het belang van de 
burgers niet ten goede.
Dit alles stuit Hans en zijn vrienden 
tegen de borst. Daarom kiezen ze voor 
een gemeentelijke herindeling. Hoe 
dat moet is in de gemeentewet keurig 
geregeld.
De naam PIJS staat dus voor een be-
paalde politiek en is daardoor een 
merknaam geworden. 
Eerlijk, transparant en niet de burgers 
betuttelen, maar echt democratisch.

De Lijst Pijs.

PvdA is voor herindeling
De redactie van dit blad biedt iedere week politieke partijen de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Het artikel van de PvdA.

Met veel inwoners van Nuenen c.a. 
gaat het goed. Moet de meerderheid 
in Nederland het gemiddeld doen met 
een inkomen onder modaal, in Nue-
nen is dit precies andersom. Hier zit 
de meerderheid boven modaal. En 
toch zijn we de armlastigste gemeente 
van de regio. De oorzaak vindt zijn 
oorsprong voor een belangrijk deel in 
de destijds breed gedragen wens zelf-
standig te blijven. Immers “Nuenen 

houdt van een stad op afstand”. Dit is 
vreemd, omdat veel inwoners hun in-
komen direct of indirect verdienen in 
de Brainportregio. Willen we weer een 
gezonde gemeente worden, dan moe-
ten we met meer regiogezindheid 
opereren. Gemeenten die ons in die 
zin zijn voorgegaan, gaat het namelijk 
financieel beter en hebben toch hun 
eigenheid weten te behouden. De bij-
na irrationale hang naar zelfstandig-

heid, is niet meer van deze tijd. Naar 
het inzicht van de PvdA kan Nuenen 
best Nuenen blijven, al gaat deze op in 
bijvoorbeeld de Dommeldal-gemeen-
te of Eindhoven. Een goed voorbeeld 
vormt hier Stiphout dat ondanks de 
fusie met Helmond gewoon Stiphout 
is gebleven met zijn eigen verenigings-
leven en gemeenschapsvoorzienin-
gen. De afweging hoe en met wie wij 
gaan fuseren moet de komende raads-
periode rationeel, dus los van (onei-
genlijke) emoties, gemaakt worden. 
Door de overheveling van belangrijke 
taken van andere overheden is een 
adequate schaalgrootte noodzakelijk 
om het voorzieningenniveau voor de 
inwoners op peil te houden. Een sterk 
bestuur en kwalitatief goede ambtelij-
ke ondersteuning is noodzakelijk om 
de uitdagingen van de komende jaren 
aan te kunnen. Als gevolg daarvan zal 
de gemeente Nuenen zich moeten 
voorbereiden op gemeentelijke herin-
deling. De beslissing hoe en met welke 
gemeente(n) moet worden gefuseerd, 
dient genomen te worden op basis van 
rationele overwegingen. Gezien de 
grote opgaven en de daarvoor nood-
zakelijke schaalgrootte moet de sa-
menwerking met de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel 
versneld worden doorgezet. Maar in-
dien bestuurlijke samenvoeging ter 
sprake komt, zullen alle opties afge-
wogen moeten worden.
www.nuenen.pvda.nl De huidige en toekomstige fractie van de PvdA

De drie pijlers van D66 Nuenen c.a. voor 2014-2018:

Samenwerking, gezonde financiën     
en geloofwaardige politiek

Henk Pero. lijsttrekker D66 Nuenen c.a. 

De toekomst van Nuenen staat onder 
druk. Hoe krijgen we de financiën goed 
op orde? Gaan we op in Eindhoven of 
kunnen we onze zelfstandigheid be-
houden? Kan Nuenen alle nieuwe taken 
en uitdagingen wel aan op eigen kracht 
als de politiek keer op keer aan geloof-
waardigheid inboet? Vragen die u en 
mij bezighouden.

Volgens D66 is één van de sleutelbe-
grippen deze raadsperiode: samenwer-
king. Samenwerking van de Nuenense 
raadsfracties om de geloofwaardigheid 
terug te brengen in de gemeentepoli-
tiek. Samenwerking met Son en Breu-
gel en Geldrop Mierlo in Dommelvallei 

met als doel onze dorpsidentiteit be-
houden. Samenwerking om groen te 
behouden en duurzaamheid en innova-
tie naar een hoger plan te trekken. Sa-
menwerking met de regio om de Nue-
nense economie te stimuleren, de 
participatie van de inwoners te bevor-
deren en de uitdagingen op het gebied 
van zorg & welzijn het hoofd te kunnen 
bieden.

Het samenwerkingsverband Dommel-
vallei moet op termijn besparingen 
gaan opleveren doordat we efficiënter 
gaan werken. Daarbij staan we samen 
sterker bij het organiseren van extra 
deskundigheid die we heel hard nodig 
hebben nu er zoveel extra taken op de 
gemeenten afkomen. Ook binnen het 
stedelijk gebied Eindhoven en Hel-
mond biedt samenwerking op econo-
misch gebied veel voordelen.
D66 zal zich in de komende periode 
weer gaan inzetten om de financiën ge-
zond te krijgen.
Zoals al eerder gezegd door kosten te 
besparen maar ook door inkomsten op 
te voeren. Op de woningmarkt gaat de 
gefaseerde uitvoering van Nuenen-

Bron van leven
Op vrijdag 7 maart om 15.00 uur 
wordt de viering van de Wereldge-
bedsdag voorbereid door christen-
vrouwen uit Egypte. Over de hele we-
reld komen mensen bijeen om deze 
viering samen vorm te geven.

Ook in Nuenen wordt deze viering ge-
houden en wel in de Kapel van zorg-
centrum ‘De Akkers’. De vrouwen uit 
Egypte hebben als thema gekozen: 
“Bron van Leven”. We zouden aan de 
Nijl kunnen denken, maar er zijn meer 
bronnen. Komt u ook naar deze vie-
ring? Een viering waaruit hoop 
spreekt.
We kunnen zelfs horen hoe er in het 
Egyptisch gezongen wordt. Iedereen 
is welkom! Info: j.kaper@onsnet.nu 
040 - 36 83 778.

De redactie van dit blad biedt iedere week politieke partijen de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense kiezers te richten. Het artikel van D66.

West en de Luistruik inkomsten ople-
veren. Ook de uitgiften van bedrijfs-
gronden op Eeneind-West zal vanaf 
2015 daadwerkelijk de gemeentekas 
vullen. Verder verwachten wij dat het 
plan Gulbergen vanaf 2015 daadwerke-
lijk gestalte gaat krijgen en dan ont-
vangt de gemeente naast incidentele in-
komsten zoals bouwleges ook jaarlijks 
terugkerende inkomsten. Bij alle ont-
wikkelingen kijkt D66 natuurlijk scherp 
naar de balans tussen deze ontwikkelin-
gen en natuur en milieu.
Niet op de laatste plaats moet de poli-
tiek in Nuenen zijn geloofwaardigheid 
weer terug krijgen. Het wordt tijd dat er 
anders geopereerd gaat worden en de 
politiek weer terugkomt bij de burgers.
D66 zal er daarom naar streven om de 
gemeentelijke politiek zo transparant 
mogelijk te maken. Want inwoners 
hebben het recht om mee te praten en 
te denken over de ontwikkelingen in 
hun zelfstandige gemeente.
Wat D66 betreft breekt er een nieuwe 
periode aan. Een raadsperiode waarin 
we niet omkijken maar vooruit kijken 
en samenwerken of dit nu is vanuit een 
coalitie of de oppositie.
Ons verkiezingsprogramma voor de 
komende raadsperiode is te vinden op 
www.d66nuenen.nl

Grote Rond de Linde 
lijsttrekkersdebat    
krijgt ander aanvangstijdstip
Het eerder aangekondigde Grote Rond de Linde lijsttrekkersdebat zal 
plaatsvinden op zondag 16 maart vanaf 14.00 uur. Het eerder aangekon-
digde begintijdstip kan niet gehandhaafd worden omdat de organisatie van 
Het Klooster al eerder afspraken maakte rond dat tijdstip.

Op dit titelbeeld bloeit de woestijn van 
Egypte (Souad Abdelrasoul).

Vergadering 
met voorstellen 
kandidaten voor 
nieuwe dorpsraad 
Gerwen
Er hebben zich negen kandidaten ge-
meld voor de verkiezingen van de 
nieuwe dorpsraad voor Gerwen. Er 
zijn zeven nieuwe kandidaten: Rob 
Appelhof, Anja van Berlo, Ad Don-
kers, Jan Hoeve, Reinout Lantman, 
Dirk Jan de Nie en Hans Wouters. Jan 
Bekkers en Ton Tenback van de zit-
tende dorpsraad zijn ook verkiesbaar. 
Tijdens de openbare vergadering van 
de dorpsraad in ’t Huysven op maan-
dag 17 februari om 20.00 uur worden 
deze kandidaten voorgesteld. 

Zoals vermeld, zullen alle lijsttrekkers 
van de 10 partijen deelnemen aan dat 

debat dat enkele dagen voor de verkie-
zingen plaats vindt. Iedereen is wel-
kom bij dat debat in de grote Rabozaal 
van Het Klooster. Er staat een micro-
foon in de zaal waardoor inwoners van 
Nuenen ook vragen kunnen stellen 
aan de lijsttrekkers. Dit zal voor hen 
de laatste mogelijkheid zijn om de 
partijstandpunten nog eens duidelijk 
uit te dragen.
Gerrit van Ginkel die voor Rond de 
Linde al vele jaren de Nuenense poli-
tiek volgt, zal het debat leiden.

Speeltuin de Kievit 
neemt afscheid 
van Eric Putman
Na ruim 11 jaar neemt speeltuin de 
Kievit afscheid van de voorzitter Eric 
Putman. Dit weekend neemt de vrij-
willigersorganisatie passend afscheid 
van Eric. Zijn functie wordt overgeno-
men door Stefanie Kreike. De Kievit 
gaat Eric, de technische duizendpoot, 
missen. Samen met vele vrijwilligers is 
de speeltuin in het afgelopen decennia 
enorm vernieuwd.

De vrijwilligersorganisatie is op zoek 
naar versterking van het bestuur en 
roept inwoners van Nuenen ca op zich 
aan te sluiten bij deze energieke, dyna-
mische organisatie. Hebt u interesse in 
een bestuursfunctie, stuur dan voor 8 
maart 2014 een korte motivatie 
naar info@speeltuin-dekievit.nl onder 
vermelding ‘kandidaat bestuur’ Te-
vens is de speeltuin op zoek naar een 
beheerder. Hebt u interesse in deze 
functie, stuur dan een mail onder ver-
melding van ‘kandidaat beheerder’. 
Half maart wordt met de geïnteres-
seerden in gesprek gegaan. De hoop is 
voor de opening (20 april 2014) te 
kunnen starten met een voltallig team!
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Verleden Nuenen

Nuenen en de omgang met haar (im)materiële verleden is geen gelukkige 
combinatie. Enkele voorbeelden:
• Aan de wevers, ooit een grote beroepsgroep, herinnert alleen nog maar een 
straatnaambordje. -De originele schilderijen van Van Gogh hadden hier kun-
nen hangen maar er werd te lang getreuzeld.
• Jan Jegerings behoedde Het Klooster en andere historische panden voor de 
sloop.
• Een groot deel van de oude Berg is verdwenen. Geen enkel protest.
• Het duurde tot 2000 voordat Het Klooster een Rijksmonument werd.
• Met de komst van Nuenen West gaat weer veel van het verleden verdwijnen.
• Van Gogh en Bart de Ligt zijn buiten Nuenen bekender dan er binnen.
 De zogenaamde ‘import’ heeft vaak meer met het verleden van Nue-
nen dan degene die hier al meerdere generaties wonen. Misschien is het voor 
de autochtone Nuenenaar allemaal te vanzelfsprekend om er moeite voor te 
doen. Er heerst vaak gelatenheid.
 Wat als Nuenen bij Eindhoven komt? Voor het stadhuis telt het Nue-
nens verleden nog minder. Op Van Gogh na dan. We hoeven niet alles te be-
houden. Maar er is vaak niet eens discussie over wat wel en wat niet bewaard 
moet blijven.
 De sleutel tot de toekomst van Nuenen ligt in het verleden.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

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.

Nuenense kiezers opgelet
Op de laatste dag van januari jl. kwam vanuit het Nuenense gemeentehuis via een 
persbericht naar buiten dat er pas in mei a.s. uitsluitsel komt of er zich in de periode 
2005-2010  mogelijk een bestuurlijk en/of ambtelijk grondfraude heeft voorgedaan. 
Eerder was de eindrapportage eind januari jl. als streefdatum aangekondigd.  Toen al 
voorspelbaar zou er wel of niets aan de hand zijn geweest. Als reden nu werd onder 
meer opgegeven dat er ‘maximale zorgvuldigheid bij deze complexe en ernstige zaak 
nagestreefd diende te worden’. De fractievoorzitters hebben daar mee in gestemd,  al 
vond men wel dat een tussentijdse rapportage op zijn plaats zou zijn geweest. Maar 
men liet het daarbij. Al gauw echter na deze bekendmaking van het Nuenense College, 
dat  nu net geamputeerd is door het voortijdig vertrek van een wethouder, ging de ruis 
door het dorp dat een en ander  wel eens te maken zou kunnen hebben om heel deze on-
verkwikkelijke zaak over de verkiezingen heen te tillen, zodat de huidige bestuurders,  
die weer een (verkiesbare ?) plaats hebben weten te bemachtigen op de diverse kieslijs-
ten, dit goed zou uitkomen om (voorlopig ongeschonden) na 19 maart a.s. weer terug te 
kunnen keren op het pluche.  Dat geluid vanuit de Nuenense burgerij gehoord hebben-
de,  laten momenteel sommige politieke partijen weten over de periode 2005-2010 niets 
van doen te hebben omdat ze toen geen collegeverantwoordelijkheid droegen en zich 
daardoor vrij willen pleiten van alle schuld. Maar is het niet zo dat de gehele raad, het 
hoogste bestuursorgaan in de gemeente, verantwoordelijk moet worden gehouden voor 
het wel en wee van haar burgers en dus ook voor zijn bestuursdaden?  Dit schijnt men 
nu even, zo vlak voor de verkiezingen voor het gemak maar even te vergeten om zo op 19 
maart a.s. de gunst van de kiezer binnen te kunnen halen. Maar de kiesgerechtigde Nu-
enenaar laat zich niet meer gek maken en niet zo maar weer iets op de mouw spelden. 
Zij zijn nu immers aan zet en zullen uiteindelijk op 19 maart a.s. het oordeel over de 
Nuenense politiek gaan vellen. Want niet alleen deze grondfraudezaak, maar ook an-
dere politieke miskleunen uit het verre en nabije verleden zullen bij de keuze van de kie-
zer een belangrijke rol gaan spelen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7,  Nuenen.

Samensmelten met Geldrop en Son & 
Breugel leidt niet tot identiteitsverlies
In Nuenen staan nogal wat mensen huiverig tegenover samengaan met Geldrop  en 
Son en Breugel omdat zij bang zijn dat Nuenen zijn eigen karakter zou kunnen verlie-
zen. Daar is geen enkele reden voor. Kijk maar naar de huidige combinatie van Son & 
Breugel met Geldrop. Daar gaan de dorpsactiviteiten gewoon door zoals vroeger.
Wie er wel bang is voor samengaan, is de gemeenteraad van Nuenen, die vorig jaar 
het Referendum niet liet doorgaan, waardoor de burger zich niet kon uitspreken over 
zijn wensen, niet bepaald een voorbeeld van democratisch handelen. Zo’n raad wil-
len we toch niet? Samengaan houdt wel in reductie van het ambtelijk apparaat en 
daarmee van de daaraan verbonden kosten. Tel uit je winst.
Stem dus op 19 maart en maak een verstandige keuze.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Ja: valt er wel iets te kiezen op 19 maart?
Wij zijn heel bezorgd. In ons land is stemmen een recht en een (morele) plicht. De ver-
kiezingsdatum komt dichterbij maar wij weten niet op wie te stemmen. Wij zijn zo te-
leurgesteld. Wij hebben helemaal geen vertrouwen meer in de politici en/of politieke 
partijen na maandenlang allerlei rommel over de gemeenteraad te hebben moeten 
horen (en de schandalig verhoogde OZB te hebben moeten betalen!). Het resultaat er-
van was slecht voor Nuenen (ruzie… bezuiniging… ruzie… bezuiniging… enz.). En de 
politici zijn ervoor niet gestraft, ze werden immers toch door de burgers ervoor be-
taald. Nu lijken de glimlachen van de kandidaten vanaf de propagandaposters nep, 
nu lijken hun beloften helemaal vals.
De heer Jan Lammerts heeft helemaal gelijk: wij zijn het volledig eens met zijn brief 
van 6 februari in Rond de Linde: wat valt er wel te kiezen op 19 maart? Wij willen zeg-
gen: er valt te kiezen op een partij die duidelijk is over de belangrijke onderwerpen 
voor Nuenen, als de heer Lammerts zegt, maar meest en vooral op een partij die dege-
nen die verantwoordelijk zijn voor de miljoenenfraude identificeert en ze niet naar de 
cel laat gaan maar wel het geld aan Nuenen laat terugbetalen. Waarom stellen ze het 
resultaat van het onderzoek uit tot mei? Mmm, Klinkt heel verdacht…
Bovendien: wij zouden graag stemmen op een partij die voorstelt: “Wij zullen de Nue-
nense wethouders vragen om op hun salaris te bezuinigen en om van het wachtgeld 
afstand te doen (volgens een pagina van de Rijksoverheid, verdient een wethouder tus-
sen € 4.300 en € 9.000 bruto per maand); “Wij zullen een regeling verdedigen of laten 
goedkeuren waardoor de politici die hun beloftes niet nakomen een sanctie zullen be-
talen” en dergelijke regelingen waardoor de politici voelen dat ze echt verantwoorde-
lijk zijn voor hun goede of slechte beheer van de belangen van de gemeente, van de bur-
gers en van de samenleving.  De politici willen nu bijvoorbeeld heel streng zijn en zelfs 
een proces-verbaal maken tegen mensen die op voetgangerszones fietsen, terwijl ze niet 
zo streng blijken te willen zijn tegen politici die miljoenen “kwijt raken” of tegen politici 
die het gemeentegeld op onbelangrijke zaken besteden. Zijn er andere mensen in het 
dorp die het  met ons eens zijn? Laat jullie ontevredenheid over de gemeentepolitiek in 
Nuenen in de lokale kranten horen!

Adriana Boogerman en Juan Santana
Hazelhoenhof 19, 5672 VE Nuenen

Politieberichten
Inbraak in auto
Op 2 februari tussen 18.00 en 18.45 uur werd er ingebroken in een auto aan de Hof 
van Wijck. Een Mitsubishi-Outlander werd opengebroken en uit deze auto werd 
het navigatiesysteem weggenomen. Op dezelfde dag, maar dan in de ochtend, werd 
een portemonnee, identiteitspapieren en pasjes gestolen uit een auto die op de Pas-
toorsmast geparkeerd stond.

Inbraak
In het gemeenschapshuis in Gerwen werd in het weekeinde van 1 op 2 februari in-
gebroken. Er werd veel schade aangericht. Het is nog niet bekend wat er precies is 
gestolen.

Rijden met ongeldig rijbewijs
Een 44-jarige Eindhovenaar werd op de Huufkes als bestuurder van een auto ge-
controleerd. Omdat het de dienstdoende politiemensen bekend was dat deze man 
met een ongeldig verklaard rijbewijs reed, werd hij aangehouden. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt. Het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs is een 
misdrijf.

Ernstig verkeersongeval
Op 3 februari rond 16.20 uur vond een ernstige aanrijding plaats op nabij de krui-
sing Het Frankrijk-Paaihurken. Een 44 jarige fietser uit Nuenen kwam daar, in een 
flauwe bocht, in botsing met een brede kraanmachine. De fietser liep door deze 
botsing zwaar hoofdletsel op en werd met een traumahelikopter overgebracht naar 
het Radboud UMC ziekenhuis in Nijmegen. 

Poging woninginbraak
Op 4 februari rond 02.50 uur probeerden 2 personen in te breken in een woning aan 
de Hoekstraat. Omdat de daders daarbij rumoerig te werk gingen, werden getuigen 
gewekt. Zij wisten de inbraak te voorkomen. De verdachten wisten te ontkomen.

Aanhouding vanwege openstaande boetes
Op de Boordseweg werd op 4 februari een man aangehouden omdat hij gesigna-
leerd stond vanwege het niet betalen van opgelegde boetes. Op het politiebureau 
regelde deze 47-jarige Eindhovenaar dat de boetes van in totaal € 866,- betaald wer-
den en kon hij in vrijheid zijn weg vervolgen.

Bedreiging
Een 36-jarige Nuenenaar werd in de nacht van 7 februari door de politie aangehou-
den nadat hij op de Lindenhof iemand had bedreigd. Deze verdachte was zo agres-
sief dat er meerdere politiemensen ter assistentie werden gevraagd. In zijn woning 
werd de verdachte onder controle gebracht en aangehouden. Hij is ingesloten. Zijn 
agressiviteit kwam waarschijnlijk voort uit het gebruik van harddrugs. 

Werkcafé Nuenen: ondersteuning en netwerk

‘Ook in Nuenen werkeloosheid probleem’
Bijna een jaar geleden was de eerste bijeenkomst van het Werkcafé Nuenen. 
Rond de Linde nam daarom de stand van zaken door met enkele regelma-
tige bezoekers van het Werkcafé.

“Het Werkcafé Nuenen blijft helaas nog 
steeds in een behoefte voorzien. Met 
helaas bedoelen we dat er nog steeds 
geen zicht is op herstel van de arbeids-
markt. Dat betekent dat grote groepen 
mensen geen betaalde baan meer heb-
ben en ook niet gemakkelijk weer aan 
de slag komen.
Voor jong en oud, rijk en arm, laag en 
hoogopgeleid een serieus probleem. 
Niet, of niet meer aan de slag komen 
betekent niet alleen geen fatsoenlijk in-

komen, maar ook de dreiging om in een 
uitzichtloze situatie terecht te komen. 
Hoe langer men werkloos is, hoe klei-
ner de kans op een baan. Het schrik-
beeld doemt op dat men helemaal niet 
meer aan een baan komt met alle gevol-
gen van dien. Verkoop eigen woning 
met eventuele restschuld, psychische 
problemen, relatieproblemen, in een 
vernederende armoedige situatie te-
recht komen, niet meer deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijk leven. 

Een rampzalig toekomstscenario voor 
velen helaas. Ook in Nuenen.
Maar niet voor de mensen die actief be-
zoeker en deelnemer van het Werkcafé 
zijn. 
Wij accepteren niet dat we in de finan-
ciële afgrond terecht komen. Wij hel-
pen elkaar in de zoektocht naar betaald 
werk en schromen niet om daarbij min-
der gebruikelijke methoden in te zet-
ten. Bedrijven worden aangesproken 
om samen met ons werkgelegenheid te 
creëren. Daarnaast spreken we de ge-
meente Nuenen aan op haar verant-
woordelijkheid om armoede in Nuenen 
te voorkomen.
De samenstelling van de groep bezoe-
kers van het Werkcafé wisselt van tijd 
tot tijd. Mede doordat men in deze 
moeilijke tijden toch een baan weet te 
vinden. En men is daarna graag bereid 
om dank uit te spreken over de onder-
steuning die men van het Werkcafé 
heeft gekregen bij het vinden van werk.’
‘Ondanks het feit dat het Werkcafé haar 
bestaansrecht inmiddels heeft bewezen 
vinden wij dat nog te weinig mensen 
het Werkcafé bezoeken. Ook in Nue-
nen is de grote werkloosheid een pro-
bleem. Wachten tot de recessie voorbij 
is, is geen oplossing, dat duurt te lang. 
De tijd van jouw werkloosheid voor de 
buitenwacht verborgen houden is voor-
bij. Zit niet bij de pakken neer. Rijk of 
arm, jong of oud, hoog of laagopgeleid, 
sta op en kom in actie en kom naar het 
Werkcafé. We garanderen geen banen 
maar we garanderen wel een netwerk 
van mensen die hoe dan ook zelf weer 
aan de slag willen en jou kunnen onder-
steunen bij het vinden van werk. De 
koffie en thee staan in ieder geval klaar.”

Werkcafé Nuenen, iedere vrijdag van 
10.00 uur tot 12.00 uur in het gebouw 
De Luistruik, Sportlaan 12 in Nuenen. 
Toegang gratis.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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

Belastingvrij schenken 
geeft impuls
Er zijn in Nederland nog heel wat ouders die hun kinderen helpen bij de aanschaf 
van een (vaak eerste) woning. Ik kan me voorstellen dat dit een fijn gevoel geeft. 
Iets krijgen is leuk, maar iets geven vaak ook: schenken maak blij. Iets minder blij 
was men vaak met de belasting die over het bedrag betaald moest worden. Daar-
in is nu tijdelijk verlichting gekomen. Tot eind dit jaar is – dankzij het Belasting-
plan 2014 – de schenkingsvrijstelling tijdelijk verhoogd tot 100.000 euro. Dus tot 
dat bedrag is uw schenking belastingvrij. Hiervoor was het belastingvrije deel 
51.407 euro. Het hoeft overigens niet om een schenking aan de kinderen te gaan: 
ieder familielid of een derde mag eenmalig een schenking van 100.000 euro be-
lastingvrij ontvangen.

Dat zal gevers en ontvangers nog blijer maken. Het is wel goed rekening te houden 
met de voorwaarden. In de belastingaangifte moet een beroep op de vrijstelling 
worden gedaan en de schenking moet betrekking hebben op: een eigen woning, een 
bedrag voor de verwerving van een eigen woning en voor verbetering en onderhoud 

van die woning, aflossing van een (rest)schuld die betrekking heeft 
op de woning, of afkoop van rechten van erfpacht of opstal. De 

overdracht van de woning of de aflossing van de hypotheek-
schuld moet daadwerkelijk in 2014 plaatsvinden. 

Om dit stukje leesbaar te houden heb ik de betreffen-
de wetsartikelen en andere elementen in de voorwaar-
den maar even niet genoemd. Het is belangrijk dat u 
zich goed laat adviseren en begeleiden wanneer u van 

deze tijdelijke regeling gebruik wilt maken. Hoeveel 
mensen dat gaan doen, zal uiteraard pas aan het eind van 
het jaar duidelijk zijn. Dan weten we ook in hoeverre de 

maatregel heeft bijgedragen aan verbetering van de si-
tuatie op de woningmarkt. Want uiteindelijk is ook 
deze maatregel erop gericht om die markt een ex-
tra impuls te geven. 

Muziek op de 
dorpsboerderij 
De vrijwillige medewerkers bij Wever-
keshof prijzen zich gelukkig dat ze sa-
men met het vaste publiek en de trouwe 
fans op zondagmiddag 16 februari om 
14.00 uur wederom mogen gaan genie-
ten van: Volksmuziekgroep Toemaat. 

In een bloeiende tijd waarin veel Bra-
bantse groepen en zangers zoals Dom-
melvolk en Gerard van Maasakkers zijn 
begonnen hebben ook de mannen van 
het eerste uur Ed en Wotje met hun 
toenmalige muziekgroep Vur ons & Vor 
ej (voor ons en voor jullie) al met veel 
succes regelmatig opgetreden. Hierna 
volgde een tijd van wisselende samen-
stelling van muziekleden. Wegens de 
groeiende belangstelling voor Zuid-
Amerikaanse, Ierse, Balkan en andere 
Oost-Europese muziek is de muziek-
groep veel internationaler geworden. 
Een nieuwe passende naam voor de 
groep werd bedacht: Volksmuziekgroep 
Toemaat (hetgeen toegift betekent). 

Zij brengen luister en volksmuziek uit al-
lerlei landen van Brabant tot Georgië 
maar ook eigen melodieën en teksten met 
een humoristische inslag. Met veel in-
strumenten en met een solo tot vierstem-
mige zang is het programma zeer gevari-
eerd in sfeer en klankkleur. Muziekgroep 
Toemaat is een garantie voor een gezelli-
ge middag. Natuurlijk zijn ze altijd bereid 
tot het geven van een ‘Toemaat’.

De Musici van Volksmuziekgroep 
Toemaat:
Anja van den Bogaard, Zang, Blokflui-
ten, Bamboefluiten en Harmonika;
Wotje van den Borne, Zang, Gitaar en 
5-Snarenbanjo;
Henriette van Lieshout, Zang, Contra-
bas en Basgitaar;
Maarten Sijber, Zang en Accordeon;
Maaike Smagge, Zang, Viool, Cello en 
Slagwerk;
Ed Verspaandonk, Zang, Ukelele, Man-
doline, Basgitaar en Slagwerk.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand februari
WSV-wandeling 

Zondag 09.00 uur 
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 13 februari
09.30 uur 

Computercafé, Websites maken. 
Het hoe en waarom. 

Bibliotheek

Donderdag 13 februari
19.30 uur 

Workshop PON-WLG
D’n Heuvel

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
09.45-10.15 uur 

Gratis proefles stickerzwemmen 
Laco De Drietip

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 
20.00 uur 

Country Dance Party 
Dorpshuis-Lieshout

Zaterdag 15 februari 
20.30 uur 

Cabaretpoel “Vier keer leuk”
Ontmoetingscentrum Beek en donk

Zaterdag 15 februari
21.00 uur 

“Gewoon omdat het kan” vûrprûven 
Café Ons Dorp

Zondag 16 februari 
08.30 uur 

Toertocht Dak van Brabant
Kantine NKV Wettenseind

Zondag 16 februari 
14.00 uur 
Toemaat

Weverkeshof

Zondag 16 februari 
14.00 uur 

“Kleurige Zondag”, 
De Vrolijke Samenzang

Het Klooster

Zondag 16 februari 
15.00 uur 

Prinsessenreceptie Raod van Zatterdag
Dinercafé de Zinn

Dinsdag 18 februari
19.30 uur 

Inloopavond structuurvisie Nederwetten
MFA De Koppelaar

Woensdag 19 februari
20.00 uur Kienavond Nederwettense 

VrouwenVereniging 
“De Koppelaar”, Nederwetten

Donderdag 20 februari
09.30 uur 

Computercafé, Android tablets 
Bibliotheek

Donderdag 20 februari
20.30 uur Nuenen’s Swingtime

22.30 uur TV opnamen 
Café Schafrath

Vrijdag 21 februari
19.30 

Familie voorstelling Lang en gelukkig 
de Lindespelers
Het KLooster 

Zaterdag 22 februari
19.00 uur 
Tienerdisco

Jongerenhuiskamer

Zaterdag 22 februari
19.30 

Familie voorstelling Lang en gelukkig 
de Lindespelers

Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 15 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 16 februari 11.00 uur: viering, 
gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 15 februari 18.30 uur: Harrie 
Vermeulen; Koosje van der Wielen-
van den Nieuwenhof.
Zondag 16 februari 11.00 uur: Geert 
en Marjan Engelen-Kappel (sterfdag 
Geert); Jo Jegerings (vanwege sterf-
dag); Bert van Rooij; Toos Hoeks-
Schenkels; Toon de Wit; Kees en Con-
stance van Dongen; Piet Roijakkers.

Mededelingen:
In onze parochie zijn gedoopt Pepijn Ba-
ten, De Beekse Tuin 69 en Eva Teunis-
sen, Wettenseind 2. Wij wensen de fami-
lies van harte proficiat en veel geluk.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 16 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-
ker P. Flach. Er is een kinderneven-
dienst. De collecte is voor Kerk in Ac-

Christian Science
Op zondag 16 februari om 10.30 uur is 
iedereen weer hartelijk welkom bij de 
kerkdienst die plaats zal vinden op lo-
catie Parkstraat 54 (Congrescentrum 
BTB).

Het thema dat zal worden belicht aan 
de hand van o.a. de Bijbel en het leer-
boek van De Christelijke Wetenschap 
(Christian Science) is: Ziel. Elke 3e 
zondag van de maand wordt er een 
dienst gehouden waarop telkens een 
ander onderwerp zal worden uitge-
diept. www.christianscience.nl.

tie, Armoede in Nederland. U kunt de 
dienst beluisteren via onze website. 
Woensdagavond 20.00 uur: Theo-
scoop. Het Open Huis is op donder-
dag van 10.00-12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom voor een kop koffie 
of thee, u kunt zo binnenlopen. Voor 
overige informatie: zie onze website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 februari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, pastor F. Groot.

Misintenties 
Karel Foolen; Pastor Claes.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 februari 11.00 uur: viering, 
Jocanto, pastor S.Kuijpers en pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Mien Vermeulen-Timmers; Bert en 
Marie Maas en Hans; Jan en Miet 
Groenen-Roijakkers, vanwege ver-
jaardag van vader, sterfdag van moe-
der en voor alle overleden familiele-
den van de familie Groenen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 13 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 feb. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Valentinus, priester en 
martelaar. 
Zaterdag 15 feb. 11.00 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachte-
nis H. Faustinus en Jovita, martelaren. 
Derde Orde van de FSSPX. 
Zondag 16 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Septuagesima; bij-
eenkomst Eucharistische Kruistocht. 
Maandag 17 feb. Kloosterstilte. 
Dinsdag 18 feb. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Simeon, bisschop en 
martelaar. 
Woensdag 19 feb. 07.15 uur H. Mis. 

Foto
de Plaatjes Maker

Uitreiking van de cheques tijdens een eerdere avond.

Theateravond in Het klooster 
Nuenen voor goed doel
Woensdagavond 12 maart organiseert Zontaclub Eindhoven, net als de 
afgelopen 4 jaren, weer een gezellige Theateravond voor het goede doel. De 
voorstelling begint om 20.00 uur in Het klooster in Nuenen. Inloop en 
bezoek marktplein in de Foyer is al mogelijk vanaf 19.00 uur. 

De kaarten kosten € 20,- inclusief koffie/
thee voor en drankje na afloop van de 
voorstelling. 
Bij voldoende sponsors gaat, net als af-
gelopen jaren, de totale kaartverkoop di-
rect naar het goede doel. Dit jaar is geko-
zen om de organisatie ‘Femme for 
Freedom’’ te steunen. Deze organisatie 
helpt vrouwen die gevangen zitten in 
een onvrijwillig huwelijk. Het gaat daar-
bij vaak om westers opgevoede meisjes, 
die onder valse voorwendselen terug 
uitgehuwelijkt zijn naar het land van 
hun voorouders. 12 maart helpen wij 
met u samen deze jonge vrouwen om 
weer terug te komen uit deze onvrijwil-
lige en bedreigende situatie. In 2013 
heeft uw gezamenlijke bijdrage aan de 
uitverkochte Zonta Theateravond een 
record gift van ruim € 5.000 aan het goe-
de doel mogelijk gemaakt. Graag gaan 
we weer voor zoveel succes in 2014.

De voorstel-
ling is weer 
bijzonder! 
Onder de ti-
tel ‘Godin & 
training’ ma-
ken we in een 
wer velende 
show kennis 
met de ver-
schillende godin-types in de vrouw. 
Leerzaam en vermakelijk. Na afloop en 
vooraf de voorstelling is er weer een 
leuke markt en… er is ook weer een lo-
terij met prachtige prijzen... De loterij-
opbrengst gaat apart naar het goede 
doel ‘Ýoung Mothers Kenya’.

Uw kaarten kunt u simpelweg bestellen 
door een mailtje te sturen aan theater-
avond@zontaeindhoven.nl. De kaartjes 
worden u dan na betaling toegestuurd. 

Wijk Vallestap en het 
berkenprobleem
Bij de bewoners van de wijk Vallestap is in de loop der jaren een groeiende 
ergernis ontstaan over de berkenbomen die de gemeente in 1972 – om de 
wijk op te sieren – heeft laten plaatsen.

Op de hoek Meierijlaan/Vallestap 
stonden o.a. mooie hulstbomen. In 
verband met een bezuinigingsoperatie 
van de gemeente moesten deze ver-
dwijnen om plaats te maken voor 
grasland. Tot grote verbazing van be-
woners werden daar enkele weken ge-
leden 5 nieuwe berken geplaatst. Dit 
was de beruchte druppel die de em-
mer deed overlopen.

Een aantal bewoners heeft in de loop 
der jaren individueel actie gevoerd om 
de berken uit de wijk Vallestap te laten 
verwijderen. Hiervoor zou dan een 
ander soort boom in de plaats moeten 
komen. Echter zonder resultaat. Daar-
om hebben enkele bewoners van de 
wijk Vallestap samen een comité ge-
vormd met o.a. als doel de medebewo-
ners te vragen of zij onze problemen 
betreffende deze bomen delen.

Het comité ging met flyers de wijk in. 
Het resultaat overtrof onze stoutste 
verwachtingen. 165 flyers kregen wij 
retour!! (lees 165 huishoudens). Ber-
ken zijn mooie maar de meest ver-
vuilende bomen die men zich kan in-
denken. Bovendien kun je door 
berkenpollen een allergie ontwikke-
len. De mensen die er helaas al mee 
behept zijn, hebben hierdoor zwaar-
dere medicijnen nodig. Wij maken 
ons ook zorgen over de veiligheid. 
Een paar weken geleden is bij storm 
een berk op het scholencomplex De 
Wentelwiek omgewaaid. Kortom wij 
willen andere bomen in de wijk Val-
lestap.

Het comité bestaat uit mw. Van Dun, 
mw. Van ‘t Hof, mw. Van Hooff, de hr. 
De Munnik, mw. De Thouars, 040-
2831348.

Jocanto
Mag een held nog op zijn sokkel staan? 
Sta hier samen met Jongerenkoor Jo-
canto bij stil op zondag 16 februari in 
de H. Clemenskerk in Gerwen of op 
zondag 23 februari in de H. Clemens-
kerk in Nuenen. Beide vieringen be-
ginnen om 11.00 uur.
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Badminton

Paardensport

Pro gr amm a
Voetbal

Zwemmen

gijs Schreppers drievoudig 
Brabants kampioen badminton
afgelopen weekend is Nuenenaar gijs Schreppers in alle drie de categorie-
en Brabants kampioen badminton geworden in de leeftijdsklasse onder 11 
jaar. gijs speelt competitie en traint bij badmintonclub geldrop. Sinds drie 
jaar zit hij bij de Noord-Brabantse badminton jeugdselectie. En vanaf begin 
dit jaar loopt hij stage bij de Zuid Nederlandse Badminton academy.
Afgelopen weekend vonden de Bra-
bantse kampioenschappen plaats in 
Waalwijk. Voor dit toernooi kunnen 
alle jeugdspelers, die in Brabant com-
petitie spelen zich inschrijven. Gijs 
versloeg in de herenenkel finale Gijs 
van Geloven met 21-18 en 21-16. 
Daarna stond hij met zijn partner Finn 
Lavalette in de finale van de heren-
dubbel tegenover de broertjes Rune en 
David van Dalm. Deze partij wonnen 
ze met 21-9 en 21-17. In de gemengd 
dubbel finale stond Gijs met zijn part-
ner Kim Wassenaar tegenover zijn 
dubbelpartner Finn Lavalette en  De-
mi van Ritter. Ook deze partij won 
Gijs samen met Kim. Setstanden: 21-
17 en 21-12.

Nuenen verslaat r.P.C.     6-2
rKSV Nuenen weet weer wat winnen is, de oefenwedstrijd tegen r.P.C. ein-
digde in 6-2. Direct vanaf de aftrap was duidelijk dat rKSV Nuenen een 
paar maatjes te groot was voor de ploeg van oud Nuenen trainer Pierre van 
den Eeden die op een keurige 2e plaats staat in de derde klasse. 

Anil Gülner zet Nuenen op 1-0.

Trainer Eric Clijnk liet een groot aan-
tal spelers aan de wedstrijd meedoen 
om zoveel mogelijk wedstrijdritme op 
te doen. Uitblinker Mark Werts, vori-
ge week node gemist vanwege een 
schorsing, nam de ploeg samen met 
Mart van de Gevel op sleeptouw.
Beide heersten op het middenveld en 
verschenen met name de eerste helft 
afwisselend in de spits. Niet verwon-
derlijk dat Mart en Mark op deze ma-
nier ieder een goal voor hun rekening 
namen. Anil Gülner ook al een mid-
denvelder had de score al vroeg ge-
opend. Mark Werts krulde voor rust 
nog een vrije trap beheerst over de 
muur in de bovenhoek. R.P.C. kon hier 

in de eerste helft alleen een doelpunt 
uit een benutte strafschop tegenover 
stellen zodat de teams gingen rusten 
met een 4-1 stand.
Ook na de pauze creëerde RKSV Nue-
nen weer veel doelrijpe kansen waar-
uit alleen Noel Jansen en Rick Wijnen 
een doelpunt lieten aantekenen. R.P.C. 
scoorde in het tweede bedrijf een-
maal, eindstand 6-2.

Zondag gaat RKSV Nuenen op bezoek 
bij VV Dongen met de hoop dat er iets 
te rapen valt, temeer omdat ervaren 
krachten als Mark Werts (terug van 
schorsing) en Mart van de Gevel (terug 
van vakantie) weer van de partij zijn. 

gratis proefles 
stickerzwemmen 
bij Z&PV
Ben je tussen de 8 en 12 jaar, houd je 
van zwemmen en wil je graag nieuwe 
dingen leren, dan is stickerzwemmen 
misschien wel iets voor jou! Met stic-
kerzwemmen leer je in blokken van 
ongeveer 10 weken verschillende 
sporten, die je in het water kan beoe-
fenen. Aan het einde van zo’n blok kun 
je examen doen en een diploma beha-
len. Maar het allerbelangrijkste is en 
blijft natuurlijk, dat je plezier hebt in 
de sport. Afgelopen jaar is Z&PV       
Nuenen bezig geweest met onder an-
dere synchroon zwemmen, waterpolo, 
snorkelen en survival. Als het je leuk 
lijkt om een keer mee te doen, dan ben 
je van harte welkom. De proefles is op 
15 februari van 9.45 tot 10.15 uur. Ben 
je die dag verhinderd, dan kun je altijd 
contact opnemen voor een proefles op 
een ander tijdstip. Graag van te voren 
aanmelden via mail: recreatief@zpv-
nuenen.nl. Meer informatie op www.
zpvnuenen.nl.

RKSV NUENEN
Zondag 16 februari 
Dongen 1-Nuenen 1  ..................... 14. 30
Dongen 2-Nuenen 2  ...................... 11.30
Puspharia 2-Nuenen 3  .................. 12.00
Nuenen 4-Spoordonkse Boys 2  ... 10.00
Nuenen 5-Bergeijk 3  ...................... 12.00
Nuenen 6-Marvilde 5  .................... 12.00
WODAN 6-Nuenen 8  ................... 12.15
Best Vooruit 7-Nuenen 9  .............. 10.00
SBC 13-Nuenen 10  ........................ 12.00
Nuenen 11-SBC 7  ........................... 10.00
Eindhoven AV VR2-Nuenen VR1 12.00

RKVV NEdERwEttEN
Zondag 16 februari
Nederwetten 1 - Essche Boys 1  ... 14.30
N. Woensel 11 - Nederwetten 2  .. 11.00
ETS 2 - Nederwetten 3  .................. 12.00
Nederwetten 4 - Waalre 5  ............ 11.00
Spoordonkse B.Da1 - Nederw.Da1 12.00
Pusphaira Da2 - Nederwetten Da2 12.00

EMK
Zondag 16 februari 
St. Michielsgestel 1 - EMK 1   ....... 14.30
Rood Wit V 3 - EMK 2   ................. 12.00
EMK 3 - Marvilde 4   .....................  11.30
EMK 4 - Geldrop 6   ........................ 11.30
Beerse Boys 6 - EMK 5   ................. 13.00
EMK 6 - Puspharia 7   ..................... 11.30
RPC 7 - EMK 7  ............................... 10.00

RKGSV GERwEN
Zaterdag 15 februari
Vet. Braakhuizen B-Vet. RKGSV  15.00
Zondag 16 februari
RKGSV 1 – Woenselse Boys  ........ 14.30
RKGSV 2  ........................................... VRIJ
SBC 11 - RKGSV 4  ......................... 10.00
RKGSV 5 – WODAN 17  .............. 11.30
Gestel dames 1 - RKGSV dames 1 10.00

NKV KoRfbal
Zondag 16 februari
Zwaluwen 1 - NKV 1  ..................... 15.45

Heren weer niet scherp genoeg

rivaal Lutra blijft teren    
op individuele klasse
In Eindhoven lieten de Nuenense waterpoloërs zich eerder dit seizoen ver-
schalken door de individuele kwaliteiten van enkele spelers van Lutra. 
Vooral afstandsschoten vlogen toen in het Nuenen-doel, mede door een wat 
zwakke pressing. Nu, met een beter ingespeeld team en een goed zicht op 
de Helmondse kwaliteiten, was het tijd om het 6-8 verlies van de thuiswed-
strijd ongedaan te maken. Dit lukte niet en het derde gelijkspel van het sei-
zoen was een feit: 5-5.
Nuenen opende de score laat in het 
eerste part met een verrassingsschot 
vanaf de zijkant door Vincent Clarijs. 
Helaas gaf het hier geen vervolg aan 
en konden de Helmonders uitlopen 
tot 3-1 in het tweede part. Wel wist 
Dirk Bothof in de laatste seconden van 
de eerste helft met een fraai afstands-
schot, waarvan hij later zou zeggen dat 
het als assist op midvoor Arne Meel-
dijk bedoeld was, de stand terug te 
brengen tot 3-2. Aan het eind van het 
derde part wist Edwin Siepe op een-
zelfde manier de stand terug te bren-
gen tot 4-4. Het laatste part leverde 
beide kanten weinig grote kansen en 
twee minuten voor tijd stond de 5-5 
op het bord.

Toch verdiende Nuenen meer. Het 
had vooral in het tweede en derde part 
een duidelijk overwicht op de wed-
strijd en speelde verzorgd waterpolo. 
Het kwam niet aan scoren toe door de 
scheidsrechters, die veel aanvallende 
fouten zagen in het spel van midvoor 
Arne Meeldijk, en een erg sterke Hel-
mondse keeper. Deze wist vrijwel alle 
schoten van binnen de 5-meter te 
stoppen. Wanneer Nuenen meer be-
weging in haar statische aanvalsspel 
bracht, wist het kansen te creëren, 
maar deed dit te weinig. Als dan ook 
een strafworp gemist wordt, is de logi-
sche conclusie dat een gebrek aan 
scherpte hier Nuenen wederom pun-
ten heeft gekost.

Van gogh 
bridgedrive
Op 15 maart organiseert de Bridge-
club Nuenen in Het Klooster de Van 
Gogh bridgedrive. Dat is het jaarlijkse 
open bridgetoernooi voor beginners 
en gevorderden. In de middagzitting 
kan iedereen op eigen niveau strijden 
voor de ereplaatsen, omdat in de och-
tendzitting de selectie plaatsvindt. 
Aanvang 9.30 uur, aanwezig 9.15 uur.

Aanmelden kan per e-mail bij van-
goghdrive@gmail.com o.v.v. naam en 
adres. Kosten: € 25,- per persoon plus 
eventueel een lunchpakket voor € 8,- 
per persoon. Bankrekeningnummer 
13.74.12.096  t.n.v. Bridge Club Nue-
nen, Van Goghdrive plus de namen 
van het paar dat wil spelen. Maximaal 
84 paren, bevestiging vanaf 10  maart. 
Inlichtingen bij Hannie Munnik tel. 
040-2837119.

max van de rijt     
Brabants Kampioen
Twee weekenden is er gestreden om de Brabantse Titels dressuur en sprin-
gen in verschillende klassen. max van de rijt wist de titel in de klasse DEm 
in de wacht te slepen met zijn pony Fostymana van het Trichelhof. 
De spanning was groot maar na 2 
foutloze manches reed Max een super 
snelle barrage en hield zijn concurren-
tie op 4 seconden achterstand. Zijn 
zussen Vronie en Teddy waren super 
trots op hun broer. Max heeft hier-
door tevens een ticket bemachtigd 
voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen in Ermelo op 22 maart a.s. en hij 
mag deelnemen aan de speciale pony-
rubriek tijdens Indoor Brabant in Den 
Bosch. Met zijn andere pony Power 
Girl reed hij een foutloze 1e manche 
maar helaas maakte hij 2 springfouten 
in de 2e manche. Hij eindigde toch 
nog op een hele mooie 9e plaats in de 
hoogste klasse DEZZ.
Er waren tevens goede resultaten voor 
de andere ruiters van Ponyclub Prins 
Willem Alexander. Kirsten Kreemers 
werd 4e in de klasse CM. Julia Gevers 
(EB) was ook super tevreden en behaal-
de een 6e plaats. Nomie Donck had 2 
startbewijzen bemachtigd en werd 8e 
in de klasse DB en 14e in het DL. Man-
dy Rooyackers mocht op het laatste 
moment nog  deelnemen en eindigde 
op een 13e plaats in de klasse CB. 
De dressuurruiters kwamen een week-
end eerder in de ring in Schijndel. Ju-
dith van Gennip behaalde, ondanks 
een foutje in de proef, een mooie 4e 
plaats in de klasse DEZ1 en is hierdoor 
ook geselecteerd voor de Nederlandse 
Kampioenschappen in Ermelo op 15 
maart a.s.
Nikke Nagtegaal reed met haar pony 
Milagros Black Magic een goede proef 
en dit resulteerde in een 4e plek in de 
klasse BB. Laura van Gennip werd 5e 
(klasse CM1/M2) en Lisa van de Heu-

vel eindigde op een 10e plaats in het 
DEM2. 
De Nuenense ponyruiters hebben ge-
streden voor de titels en het waren 2 
weekenden met fantastische ponysport 
voor groot en klein. Volg de ponyrui-
ters ook via www.ponyclubnuenen.      
nl of via https://www.facebook.com/
prinswillemalexander.nuenen.

Leo arts winnaar 
13e rik avond bij de 
rKSV Nuenen
De opkomst was minder dan de voor-
gaande wedstrijden. Natuurlijk zijn 
carnavals activiteiten in de regio en de 
opening van de Olympische spelen op 
T.V. hier debet aan.
Het spel was aan de matige kant met 
een lage score, lang leek het er op dat 
Wil Verhagen met 70 punten de win-
naar zou worden maar op het aller 
laatst toen van de laatste speeltafel de 
punten geteld waren, werd Leo Arts 
met een aantal van 91 punten ver-
diend winnaar van de 13de rik avond 
bij de supportersclub en kon hij de 
1ste prijs in ontvangst nemen.

De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon voor een levensmiddelen pak-
ket werd deze week gewonnen door 
Bennie de Louw uit Gerwen.

Uitslag
 1 Leo Arts 91 Punten
 2 Wil Verhagen 70 Punten
 3 Hub Marquenie  60 Punten
 4 Wil Marquenie  51 Punten
 5 Wim van Dijk   48 Punten
 6 Naud Leenders   47 Punten
 7 Hans de Haas  44 Punten
 8 Willy v.d. Heuvel   39 Punten
 9 Ruud Vogels  28 Punten
10 Harald van Bree  25 Punten
11 Ted Warmerdam  25 Punten

Vrijdag 14 f ebruari is weer de volgen-
de rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom zo-
wel leden als niet leden.
Locatie “Oude Lande” Pastoorsmast 
14 Nuenen.

Country dansen  
in Lieshout
Zaterdagavond 15 februari organi-
seert The Black Longhorn de maande-
lijkse Country Dance Party op CD 
muziek in de grote zaal van het Dorps-
huis in Lieshout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Aan-
vang is 20.00 uur. The Black Long-
horn: Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 
2, Lieshout. Meer info: www.
blacklonghorn.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Kaartavond EmK 
verplaatst

De kaartavond EmK die traditio-
neel op de laatste vrijdag van de 
maand plaats vindt, is voor de 

maand februari verzet van vrijdag 
28 februari naar vrijdag 21 febru-
ari. Dit in verband met Carnaval 
2014 dat op vrijdag 28 februari 

begint met de 
Skon Vrouwkes avond.



 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

Online training Engelse grammatica
Nu snap je het wél! Voldoendes voor Engels! Slagen voor je examen!

 Doelgericht  E�ectief  Leeravontuur  Flexibel

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507

Voor kinderen die bang zijn om er niet bij te horen of niet 
geaccepteerd te worden. Voor kinderen met overgewicht. 
Voor kinderen die gepest worden of regelmatig ruzie heb-
ben zonder dat ze dat eigenlijk willen. Voor kinderen die 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of niet lekker 
in hun vel zitten.

•   In 14 lessen van 1 1/2 uur gaan we de kinderen een 
WAUW gevoel geven over zichzelf! 

•   Start januari en september
    te Nuenen
•   Kijk voor meer informatie op 

www.gotogdb.nl 
of bel 06-11498416

Go To Feelgood cursus voor 
kids van 9-12 jaar met theater, 
dans, sport, koken, percussie, 
schilderen en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

JENL
administratie.nl 

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

“Ook voor uw aangifte(n) 
inkomstenbelasting 2013”

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

MANDERS ARCHITECTEN BNA
IR. DON WAGEMAKERS

Van droom tot realiteit
www.manders-architecten.nl  |  tel.0492-345041

D a g o p v a n g  •  B S O

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

Goed voor je kind!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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