
D
ez

e w
ee

k:

WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
BENU Apotheek Kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

AFWEZIG
van 3 t/m 7 maart

Huisartsen J. te Dorsthorst 
Info waarneming via telnr. eigen praktijk

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Een huis van  
dominees en
kunstenaars

Vier
generaties 
in Nuenen

DOET MEE

zie achterpagina van dit blad

Nuenen heeft nieuwe Jumbo
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen woensdag opende aan de Smidse 1 de nieuwe Jumbo van Jumbo 
Ton Grimberg. Het is de tweede Jumbo in Nuenen en de 400ste  Jumbo winkel 
in Nederland.  Roland Grimberg die samen met vader Ton de winkel zal run-
nen, loopt een week voor de opening nog onwennig rond in zijn eigen zaak.

De bouwvakkers hebben de overhand 
en Roland is op zoek naar zijn compu-
ter die ‘ergens’ boven moet staan op 
een van de kantoren. Schilders, stuca-
doors, electriciëns  en timmerlui be-
mannen echter die ruimtes op dit 
moment en weten niets van de com-
puter van Roland Grimberg.
Die opent met: “Ik ben benieuwd hoe 
onze klanten reageren op onze nieuwe 
winkel. Laten we niet vergeten dat het 
daar allemaal om draait. Ik heb wel het 
idee dat we met deze Jumbo formule 
een passend concept binnengehaald 
hebben. We zijn van schreeuwende 

acties bij eerdere formules gegaan 
naar de goedkoopste van Nederland.
Dat vergt voor ons een andere denk-
wijze: denken zoals de klant. Daar-
naast is er een andere kijk op acties en  
rendement voor nodig. Wat wel het-
zelfde is gebleven is de service en aan-
pak: Wij blijven Ton Grimberg”, zegt 
Roland Grimberg.

Het is inmiddels de 7e formule en de 
9e verbouwing die Roland Grimberg 
meemaakt. Om de 13.000 bezoekers 
per week optimaal te kunnen bedie-
nen is het aantal medewerkers uitge-

Alle munten op een hoop
Deze carnaval is het eindelijk zover. Of je nu carnaval gaat vieren in Café Ons 
Dorp, Café Schafrath, Café René, Dinercafé ZINN of in Bar van Gogh, overal kun 
je terecht met de in één van deze cafés gekochte munten. Allen hebben de handen 
ineen geslagen waardoor het niet meer uitmaakt waar je je munten koopt en waar 
je ze inwisselt. Alle munten kosten tijdens carnaval € 2,20 en in ieder café hangt 
een bordje welke munten als geldig betaalmiddel worden aanvaard. In een aantal 
cafés is het ook nog steeds mogelijk contant de consumpties af te rekenen.

18+
Er wordt in alle horecagelegenheden pas alcohol geschonken vanaf 18 jaar. In ie-
der café wordt gecontroleerd en het ‘18 NIX’ beleid van de overheid gehandhaafd. 
Neem je identiteitsbewijs mee zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Namens de gezamenlijke horeca Nuenen 
wensen wij iedereen een fantastisch carnaval toe!   ALAAF!!

Lime munt 
Dinercafé Zinn

Roze munt 
Café Ons Dorp

Groene munt 
Café Schafrath

Bordeaux munt 
Café Rene

breid naar 104. Op 1525 m² zullen 
ruim 27.000 artikelen gepresenteerd 
worden. Bij binnenkomst loopt men 
over een versplein dat ruim 50% van 
de totale oppervlakte voor zijn reke-
ning neemt. Alle versgroepen zoals 
groenten, fruit, brood, kaas en vlees-
waren zijn hier ruim en overzichtelijk 
vertegenwoordigd.
Daarnaast is er ook een plaats inge-
deeld voor de verkoop van bloemen en 
een slijterij.

Helemaal nieuw is het zelf scannen 
van de artikelen door de klant. Met 
een van de 70 scannners  kan de klant 
de aangekochte artikelen meteen in de 
tas zetten op een volgorde die hem het 
beste uitkomt bij het uitpakken thuis. 
Omdat er bij de kassa niets meer uit-
gepakt hoeft te worden betekent dit 
veel tijdwinst. Ook kan de klant op de 
scanner zien tijdens zijn inkopen hoe-
veel er tot dan besteed is. Roland vult 
verder aan: “Het contact met de cas-

sière blijft wel bestaan. De klant geeft 
de scanner af aan de cassière bij de 
scankassa en rekent af. Het kassasy-
steem geeft aan wanneer er een steek-
proef ter controle moet plaats vinden”.
Zeker in de beginperiode zal er door-
middel van een folder en extra perso-
neel dat ingezet wordt voor de vragen 
bij het scannen, veel aandacht en hulp 
beschikbaar zijn om het scannen zo 
vlug mogelijk voor iedereen toeganke-
lijk te maken.
Met allerlei activiteiten heeft het team 
van Grimberg de afgelopen weken 
aandacht gevraagd in het dorp dat zij 
voortaan  Jumbo Ton Grimberg heten.
In de Nuenense carnavalsoptocht zul-
len ze dat nogmaals onder ieders aan-
dacht brengen. De trotse eigenaar 
Roland Grimberg wil het graag nog 
een keer onderstrepen: “De Jumbo 
formule staat voor de laagste prijs, het 
grootste assortiment, de beste service 
van Nuenen en de vertrouwde aanpak 
van Grimberg”.

Impressies van de nieuwe Jumbo.

Nieuw boek van Nuenense schrijver

Door een melkmeer     
van Laaghangende Mist
Onlangs verscheen er van de hand van Georg Rakers, schrijver uit Nuenen, 
de roman ‘Door een Melkmeer van Laaghangende Mist’.

De titel van het boek slaat op het leven 
van Menno Brosschot. Hij ploetert 
door zijn leven, terwijl de toekomst 
van zijn Ontwerpstudio gehuld blijft 
in onzekerheid. Menno wordt gecon-
fronteerd met het geheim van een 
houten kistje dat zijn moeder als jong 
meisje, op de vlucht, de hele Tweede 
Wereldoorlog met zich had meege-
dragen. Juist dat kistje is de prikkel die 
Menno nodig heeft om bij het leven 
stil te staan en de tijd te nemen om de 
betekenis van het kistje, en het leven, 
te achterhalen. Zijn verhaal speelt zich 

af tegen een op handen zijnde oorlog 
op de Balkan, waarvoor Nederlandse 
mariniers oefenen op een Waddenei-
land.

Georg Rakers is geboren in Coevor-
den (1957) en studeerde Cognitieve 
Psychologie aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen. Hij werkte als toege-
voegd onderzoeker bij de vakgroep 
Instructie Technologie van de Univer-
siteit Twente. Daarna werkte hij meer 
dan 22 jaar bij Philips Design in Eind-
hoven, als ontwerper van bedienings-
gemak en instructie. Het is de eerste 
roman van Raker. Hij schreef in het 
verleden wel bijdragen of hoofdstuk-
ken in een boek onder redactie van 
anderen.

Georg Rakers, Door een melkmeer 
van Laaghangende Mist (338 bladzij-
den). Beeldontwerp omslag: Wouter 
van Strien, Studio Zeebaars Rotter-
dam. Voor meer informatie: info@
boekscout.nl (uitgever) of ggh.ra-
kers@gmail.com (auteur). Het boek is 
ook te koop bij Boekhandel Van de 
Moosdijk in Nuenen .

Watermuziek bestaat!
Heb je zin in een superleuke middag en wil je deelnemen aan bijzondere 
Watermuziek Workshops? Ben je tussen de  8 en 21 jaar dan ben je van harte 
welkom op 29 maart om 14.00 uur in Het Klooster te Nuenen. 
Je kunt kiezen uit allerlei workshops:
Wil jij watermuziek leren maken met 
slagwerk? Met Sjoerd van Bommel, 
onze slagwerker uit Nuenen ga je wa-
termuziek maken met verschillende 
soorten slagwerk. Je gaat zelf het ritmi-
sche getik van druppels en het ruisen 
van de regen maken. Of ga je liever aan 
de slag met onze jongleur ZEB, tove-
naar met mega grote waterdruppels? 
Altijd al gedroomd om een keer op een 
harp te mogen spelen? Dat kan nu met 
de harpsters Margaret en Valerie. Zij 
leren je in de workshop “harp voor 

dummies” op een echte harp het geluid 
van de zee te maken en ook klaterende 
watervallen. Doe mee met de vuilnis-
workshop van Paul. Rivieren kun jij la-
ten stromen met slagwerk van afval. En 
je mag heel veel gekke geluiden maken. 
Meer vertellen we er niet over. Kom 
naar de workshop! Wil je nog meer we-
ten, ga dan naar  www.whispering-ca-
ves.nl  en schrijf je in via de blauwe 
button op deze site. Doe het snel, want 
vol=vol. Maximaal 2 workshops per 
deelnemer  en voor iedere workshop 
dien je je opnieuw in te schrijven. 

Afscheid van 
100 jaar
Van Gogh 
geschiedenis



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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Wat is de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)?
De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt, dat gemeenten 
ieder jaar de waarde van onroerende zaken taxeren. Verschillende 
overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de heffing van belastingen. 
De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor de:
•	 onroerendezaakbelasting	(OZB)	-	gemeente;
•	 inkomstenbelasting	-	Rijksbelastingdienst;
•	 waterschapsomslag	-	waterschappen.

Toezichthouder WOZ
De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet 
WOZ De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ 
goed uitvoeren. Op de website van de Waarderingskamer (www.waar-
deringskamer.nl ) vindt u onder andere hoe de waarde van uw onroe-
rende zaak wordt bepaald.

Waardebepaling is op 1 januari van voorgaand jaar
Als u bericht (een beschikking) heeft gekregen van de gemeente, dan 
staat daarin op welke waarde de gemeente uw woning of bedrijfsge-
bouw	heeft	bepaald.	Voor	alle	duidelijkheid;	in	2014	geldt	de	WOZ-
waarde	met	de	waarde	peildatum	1	januari	2013.	Bij	dalende	huizen-
prijzen kan het dus gebeuren, dat de waarde van de woning door de 
gemeente hoger wordt bepaald dan die op het moment van de be-
schikking	feitelijk	is.	Bij	stijgende	huizenprijzen	werkt	dat	andersom.	
De gemeente stelt dan een lagere waarde vast.

Oneens met de waarde van uw woning: wat nu?
We doen ons best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen. Het kan natuurlijk zo zijn, dat u het niet eens bent met de 
waarde zoals die door de gemeente is vastgesteld. 
Het is dan wel van belang dat u eerst het taxatieverslag van uw object 
bekijkt. Dit kunt u vinden op de website van de gemeente (www.nue-
nen.nl). U kunt de gegevens daar bekijken door gebruik te maken van 
uw DIGID-code.
Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw object die bepalend 
zijn voor de WOZ-waarde. Als de vermelde gegevens niet correct zijn 
neemt u dan eerst contact met ons cluster belastingen op, door een 
mail te sturen aan: belastingen@nuenen.nl. Vermeld dan ook een te-
lefoonnummer waarop u bereikbaar bent zodat contact met u gezocht 
kan worden. De door u aangegeven gegevens kunnen dan gecontro-
leerd worden en eventueel de WOZ-waarde ambtshalve aangepast 
worden als er inderdaad fouten in het bestand aanwezig zijn.
Op het taxatieverslag staan drie gebruikte vergelijkingsobjecten met 
verkoopcijfers die de basis zijn voor de waardering. Naast deze verge-
lijkingsobjecten wordt ook met andere verkoopcijfers rekening gehou-
den rond de waarde peildatum 1-1-2013.
U mag natuurlijk bezwaar maken als de vastgestelde WOZ-waarde in 
uw ogen te hoog is vastgesteld maar bedenk daarbij wel steeds dat 
dit	het	waarde	niveau	per	1-1-2013	is.	Bezwaar	maakt	u	bij	de	hef-
fingsambtenaar van de gemeente Nuenen. Wordt u in het gelijk gesteld, 
dan	worden	de	WOZ-waarde	en	de	OZB	bijgesteld.	

In bezwaar met een bureau of makelaar
De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus 
en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger 
bij de bezwarenafhandeling Wet WOZ. Diverse argumenten worden 
aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor 
het indienen van een bezwaarschrift. De gemeente maakt geen on-
derscheid bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen de WOZ-
waarde of u het zelf indient of een belangenbehartiger. Het aantal 
toegekende bezwaarschriften is verhoudingsgewijs hetzelfde. Het is 
belangrijk om te weten, dat deze bureaus en makelaars de gemeente 
veel geld kosten voor zaken waarbij de WOZ-waarde wordt verlaagd. 
De kostenvergoeding kan zelfs oplopen tot ruim € 700,-.
In de praktijk komt het er op neer, dat als in een bezwarenprocedure in 
2014 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een 
vermindering	van	de	aanslag	OZB	oplevert	van	ongeveer	€	19,-	terwijl	de	
gemeente het bureau of makelaar voor zijn werkzaamheden een bedrag 
van ruim € 700,- moet vergoeden. Deze kostenvergoedingen worden 
meegenomen	in	de	tariefbepaling	van	de	OZB	voor	het	navolgende	be-
lastingjaar. Dit betekent dat u indirect mee betaalt aan deze bureaus. 
Om dit zoveel als mogelijk te beperken stelt de gemeente zich op het 
standpunt om zaken over de WOZ-waarde zo snel als mogelijk in een 
open overleg met u aan te passen en te corrigeren als daartoe aanlei-
ding is. Stuur een mail aan belastingen@nuenen.nl dan neemt cluster 
belastingen contact met u op. Zo proberen we met zijn allen de kosten 
zo laag mogelijk te houden. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
•	 17	februari	2014,	Jan	van	Crieckenbeeklaan	5,	5671	ED	–	
	 	 	 oprichten	van	een	woonhuis	(BOUWEN);
•	 13	februari	2014,	Larikslaan	27,	5671	BN	–	
	 	 	 oprichten	van	7	garage	boxen	(BOUWEN;
•	 15	februari	2014,	Boordseweg	11,	5671	AP	–	oprichten	van	een	
   tuinhuis en vervangen van een erfafscheiding 
	 	 	 (BOUWEN);
•	 17	februari	2014,	Eeuwselsestraat	1,	5674	NR	–	plaatsen	van	een	
	 	 	 dakkapel	(BOUWEN);
•	 18	februari	2014,	Opwettenseweg	203,	5674	AC	–	het	plaatsen	
   van handelsreclame op de gevel 
	 	 	 (BOUWEN	en		RECLAME).

POLITIEBERICHT
Maak carnaval geen feest voor inbrekers
Traditioneel stijgt het aantal woninginbraken in de week voorafgaan-
de aan de carnaval en tijdens dit festijn. Ook gaan veel mensen in 
deze periode op vakantie. Daarom vragen wij iedereen, net als de 
politie, extra alert te zijn op verdachte situaties in hun woonomgeving 
en deze ook bij de politie te melden.

Luchtsteun 
Carnaval	is	altijd	een	drukke	tijd	voor	de	politie.	Agenten	begeleiden	
verschillende evenementen en optochten in de regio en zorgen voor 
de openbare orde in de horeca. Daarnaast blijft de politie ook alert 
op woninginbrekers. Zo houden we de bekende inbrekers in de gaten 
en letten we tijdens de diensten extra op situaties die duiden op een 
inbraak.	Rond	carnaval	wordt	de	politie	in	Brabant	ondersteund	door	
de	Landelijke	Eenheid.	De	Dienst	Luchtvaart	zorgt	dan	voor	luchtsteun	
bij heterdaadsituaties. De helikopters staan klaar en zijn beschikbaar 
voor	heel	Brabant.

Meldingen doorgeven
Als inwoner heeft u ook een belangrijke taak bij het stoppen van in-
brekers. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, 
vreemde personen of een andere situatie, die u niet vertrouwt? Noteer 
dan zoveel mogelijk details, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, 
uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie. 
Bent	u	getuige	van	een	woninginbraak?	Belt	u	dan	het	alarmnummer 
112, daar vangen we boeven mee. Aan de hand van de melding wordt 
de inzet bepaald. U be grijpt dat op een melding "Er wordt nù inge-
broken" door de politie anders gerea geerd wordt dan op "Er is afge-
lopen nacht inge broken". In dat laatste geval kunt u 0900-8844 bel-
len. Ziet u iets verdachts, dan kunt u dit ook vastleggen met uw mo-
biele	telefoon.	Mogelijk	kunnen	we	met	behulp	van	uw	beelden,	ver-
dachten opsporen. 

Neem preventiemaatregelen
Een	inbreker	kijkt	naar	de	mogelijkheden;	waar	zijn	mensen	niet	thuis	
en waar kom ik makkelijk binnen. De gelegenheid maakt de dief. Ver-
siert u uw huis met carnaval? Wees u er dan van bewust dat inbrekers 
dit zien als een teken dat u waarschijnlijk veel van huis bent tijdens de 
carnavalsdagen. Uw huis versieren is prima, als u dan ook zorgt voor 
extra preventiemaatregelen. 

Daarom enkele tips waar u mee aan de slag kunt en wat u moet doen 
of laten om een inbreker zo min mogelijk gelegenheid te geven. 

1.  Komt u een paar dagen niet thuis of versiert u uw huis?  Vraag dan 
uw buren, familie of vrienden om een oogje in het zeil te houden 
en verdachte situaties direct te melden bij de politie. 

2.  Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, door bijvoorbeeld wat servies 
of tijdschriften op tafel te leggen of door de buren gebruik van uw 
oprit te laten maken. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

3.  Zorg voor goede verlichting om uw huis. Inbrekers werken graag 
ongestoord in het donker.  

4.  Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Sluit 
uw ramen en deuren af, ook als u maar even weg bent. Denk hier-
bij ook aan uw garage, kelder en toiletruimte.

5.		 Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel 
minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een 
stukje plastic openmaken (flipperen). Haal de sleutel altijd uit het 
slot. Hiermee voorkomt u dat de inbreker met een handigheidje de 
sleutel aan de binnenkant kan bedienen (gaatjes boren en hengelen).  

6.  Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei 
struiken of haal ze weg. 

7.		 Laat	geen	‘klimvoorwerpen’,	zoals	ladders,	kliko's	en	andere	grote	
voorwerpen buiten liggen, waarmee inbrekers gemakkelijker uw 
woning binnenkomen.

Meer	tips	vindt	u	www.politie.nl 

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze 
aandachtspunten	 voor	 onze	 opsporingsambtenaren	 (BOA’s)	 zijn	 be-
noemd. Wij zien gedurende week 10 en 11 extra toe op het thema hon-
den. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Binnen	onze	gemeente	gelden	verschillende	regels	voor	honden.	Deze	
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt beschermd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt en u hier-
van hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op speelplaatsen, zandbakken, speelweiden en sportvelden zijn geen 

honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op 
deze plaatsen komt, tenzij er sprake is van een blindengeleidehond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit blijkt wie de eigenaar is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet op een openbare plaats. Als een hond zich op een open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
U moet hiervoor altijd een opruimmiddel bij u hebben. Dit moet 
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein	geldt	alleen	als	dit	staat	aangegeven.	

Als u uw hond uitlaat, houd dan rekening met deze regelgeving. Over-
tredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	geconstateerd	kunnen	leiden	
tot	een	boete.	De	regels	komen	uit	artikel	2.57	en	2.58	van	de	Alge-
meen	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	www.
nuenen.nl	onder	“bestuur	en	organisatie”	–	“Gemeentelijke	regelgeving	
(verordeningen)”.		Binnenkort	ontvangt	u	een	folder	met	uitgebreide	
informatie over honden.

Voor klachten en meldingen over honden kunt u contact opnemen 
met	het	algemene	nummer	van	de	gemeente	Nuenen:	040	–	2	631	631.

VERSTUURDE AANSLAGEN OZB 2014 
De WOZ beschikkingen en OZB aanslag 2014 zijn verstuurd
De jaarlijks terugkerende aanslagen gemeentelijke belastingen met 
daarop de WOZ-beschikking zijn recentelijk verstuurd. Dat betekent, 
dat alle belastingplichtigen een aanslag krijgen toegezonden voor de 
belastingen die op hem of haar van toepassing zijn. Daarnaast krijgt 
iedereen die een eigen woning (of ander pand) heeft van de gemeente 
bericht wat de waarde is van zijn of haar object. Dit wordt ook wel de 
WOZ-waarde genoemd.

De OZB aanslag
Leest	u	voor	een	toelichting	de	bijsluiter	bij	de	aanslag.	Hierop	worden	
ook	de	tarieven	Onroerende	zaakbelastingen	(OZB)	aangegeven	die	
voor 2014 van toepassing zijn.

Bij	de	tarievenvaststelling	is	rekening	gehouden	met	de	waardedaling	
van onroerende zaken. De gemiddelde waardedaling van een woning 
in	 Nuenen	 is	 ongeveer	 5%.	 Voor	 niet-woningen	 is	 dit	 ongeveer	 4%.	
Hierop zijn de tarieven gebaseerd. 
Bij	de	begroting	is	het	totaal	OZB	opbrengst	met	2%	geïndexeerd	(in-
flatie)	en	vervolgens	met	5%	verlaagd.	
Rekenvoorbeeld: 
Vorig	jaar	bedroeg	uw	WOZ-waarde	€	305.000	en	moest	u	€	492,12	
OZB	betalen.
Nu is uw WOZ-waarde € 290.000 en moet u € 476,70 betalen. 

Betaal op tijd de gemeentelijke belastingen
Voorkom teleurstellingen en betaal op tijd. Als u dit niet doet dan 
kunnen er extra kosten bijkomen, zoals aanmaningskosten. 

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u het to-
tale bedrag binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbil-
jet. U moet daarvoor de ingesloten acceptgirokaart gebruiken. 

Als u nog geen automatische machtiging heeft afgegeven, dan kunt u 
dit	nog	regelen.	Bij	uw	aanslag	heeft	u	een	machtigingskaart	ontvan-
gen. Deze moet u invullen en aan de gemeente sturen. Als wij de door 
u ingevulde groene machtigingskaart binnen één week na dagtekening 
van	het	aanslagbiljet	terug	hebben	ontvangen	dan	kunt	u	de	OZB	in	
acht termijnen betalen in plaats van in twee termijnen. Het bedrag 
wordt gedurende acht maanden automatisch van uw rekening gehaald. 
Machtigingen	die	wij	hierna	ontvangen	kunnen	wij	niet	meer	verwerken	
voor	de	OZB	2014.	De	machtiging	geldt	dan	pas	met	ingang	van	be-
lastingjaar	2015.

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.

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

Natuurlijk let de politi e op vreemde en verdachte 
situati es in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en 
oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 
achteraf.

Inbreker…

Voorkom een kater... 
beveilig je huis tegen 
inbrekers!

of carnavalsvierder?



 

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 24 feb. t/m 1 mAArt

WeekeNDreclame: 28 feb. & 1 ma.: 

Spaanse Snijbonen . halve kilo 1,79
Soepgroenten Speciaal .. 250 gram 1,25
Huzarensalade ............. hele kilo 3,98
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 3 maart:

alaaf alaaf, i.v.m. carnaval gesloten
Dinsdag 4 maart:

Veldverse Prei .............. hele kilo 0,69
Woensdag 5 maart:

rodekool, panklaar .............. hele kilo 0,99
Donderdag 6 maart:

Hollandse komkommers ..per stuk 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 28 feb t/m 6 maart:

kruimige aardappels .... 2,5 kilo 0,99
avocado ..................................per stuk 0,99
4 Seizoenensalade 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Wij wensen iedereen
fijne Carnavalsdagen!!!

Hamburgers
“puur rundsvlees”
 iedere 4e GRATIS
Uienkruier
100 gram ......................................1,55
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade ..GRATIS

Lekker en makkelijk!! 
Shoarma Pakket  ...................5,95
Gevuld stokbrood  ....p/stuk 2,25
Quiche Lorraine  .......p/stuk 1,50
Gegrilde Kippenpoten
4 stuks ............................................5,00

Maandag tot 13.00 uur geopend.
Dinsdag weer normaal!

BROOD VD WEEK (GELDERS HOOG) € 1,75 
ROOMBOTERCAKE
NATUREL € 3,00
CARNAVALSSOESJES 8 voor

€ 3,95
WORSTENBROODJES  4 + 1
 GRATIS
ALLE LIMBURGSE VLAAIEN
KERSEN-, KRUIMEL-, ABRIKOOS-, APPELKRUIMEL-, APPEL-, PRUIMEN-

 NU € 7,50
8 BRUNCHBROODJES
(MAÏS OF WOUDKORN) € 2,50

LET OP:  MAANDAG 
3 MAART IS ONZE WINKEL 
DE GEHELE DAG GESLOTEN

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

tel: 040 - 283 77 96

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Carnaval:
Olijf is vrijdag 28 februari

en zaterdag 1 maart geopend.

Olijf is gesloten van:
Zondag 2 maart t/m

 woensdag 5 maart 2014

Donderdag 6 maart verwelkomen 
wij u graag vanaf 17.30 uur

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

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

kOOPJe
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Een kleinere auto is vaak handiger met inparkeren, rijdt stukken zuiniger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk 
heeft de Yaris Now standaard centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD speler 
met MP3-/USB-aansluiting en 6 speakers, elektrische ramen voor en handbediende airconditioning. En omdat kwaliteit 
altijd standaard is bij een Toyota geven we uiteraard 3 jaar garantie. Met € 1.000,- extra inruilwaarde is de Toyota Yaris 
Now er al vanaf € 12.495,-. Kijk op www.toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC/143/2013J of EC/195/2013J) varieert van 4,8 l/100 km (20,8 km/l) t/m 5,2 l/100 km/l (19,2 km/l), CO2 110-119 gr/km.
Prijzen incl. BTW en € 1.000 extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris Now 1.0 VVT-i 5-deurs met 15” Selena velgen en mistlampen van € 14.556,-. Actieperiode 
loopt van 01-01-2014 t/m 31-03-2014 (mits geregistreerd voor 01-06-2014). Wijzigingen voorbehouden. 

De 5 favoriete opties nu standaard op de Yaris Now 
en € 1.000,- extra inruilwaarde

Een kleinere auto 
is vaak handiger en 
nu extra voordelig!

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

CARNAVAL
Gesloten 
van vrijdag 28 
februari t/m 
donderdag 
6 maart

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

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”

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

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! 

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

Wegens vakantie
gesloten

van 3 t/m 10 maart

SEIZOENEN MENU

Tataki van verse tonijn 
met huisgemaakte krab loempia, Ponzu

  *****

Kabeljauw met zacht gegaarde buikspek
wortelcréme en kalfsjus met grove mosterd

*****

Kalfssukade en kalfslende
Bloemkool structuren, dragonsaus, roseval chips 

*****

Parfait nougatine Montelimar
 melkchocolade en gezouten caramel

4 gangen seizoenen menu 
€ 34,50

Eerlijk en sfeervol dineren!
Ivm. carnaval is Pezzaz zaterdag 1 maart 

en zondag 2 maart extra gesloten.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

27 februari 2014Rond de Linde  Nr.  9

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunningen Nuenen-West en verklaring van 
geen bedenkingen, ontwerpbesluit Hogere grenswaarden gemeente 
Nuenen c.a.

Ontwerp omgevingsvergunningen/ verklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 14 januari 
2014 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan vijf aanvragen 
om omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 
2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) voor het bouwen van wonin-
gen in bestemmingsplan Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkings-
plan fase 1. De aanvragen zijn geregistreerd onder de nummers N-
HZ-2013-0103, N-HZ-2013-0104, N-HZ-2013-0105, N-HZ-2013-0106 
en N-HZ-2013-0107.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunnin-
gen voorgelegd. De gemeenteraad heeft op 13 februari 2014 besloten 
een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van de aange-
vraagde omgevingsvergunningen af te geven.

De ontwerp omgevingsvergunningen en de verklaring van geen beden-
kingen liggen met ingang van 28 februari 2014 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op 
het gemeentehuis. U kunt de ontwerp omgevingsvergunningen en 
verklaring van geen bedenkingen inzien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. 
Tevens zijn de stukken in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende linken: 

Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0103 (Kavel 37 t/m 42, 70 
t/m 74)
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWestVeldA103.C001

Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0104, (Kavel 15 t/m 18 )
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWestVeldA104.C001

Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0105, Kavel 0, 1 en 2
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWestVeldA105.C001

Omgevingsvergunning 1e fase  N-HZ-2013-0106, Kavel 52 en 55
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWestVeldA106.C001

Omgevingsvergunning 1e fase N-HZ-2013-0107, Kavel 10 t/m 14, 19 
t/m 25, 27, 28, 43 en 47
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWestVeldA107.C001

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur 
schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nue-
nen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke (onderdelen van de) ontwerp 
omgevingsvergunningen de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge 
zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden ge-
bracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Hogere Waarden
Om de gevraagde bebouwing mogelijk te maken, dienen voorafgaand 
aan de te verlenen omgevingsvergunningen hogere grenswaarden voor 
wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. In verband hiermee ligt het 
ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere grenswaarden voor de te 
verlenen omgevingsvergunningen in Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
uitwerkingsplan fase 1 met ingang van 28 februari 2014 gedurende 
zes weken op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, 
voor een ieder ter inzage. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar 
op de gemeentelijke website, www.nuenen.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden een 
zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststel-
ling van hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouders, post-
bus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling 

VERVOLG VAN PAGINA 2

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Gerwen	voor	het	organiseren	van	een	

spelletjesochtend en een optocht op 26 april 2014 t.g.v. Konings-
dag in Gerwen;

•	 Aanvrager:	Loopgroep	Nuenen	(LONU)	voor	het	organiseren	van	
de jaarlijkse Van Goghloop op 7 juni 2014, waarbij de start en 
finish aan het Park plaatsvinden.

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

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 20	februari	2014,	Lijsterbesstraat	6,	5671	AE	-		plaatsen	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde (BOUWEN).

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	Albert	Heijn	B.V.	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	uitdelen	

van flyers t.b.v. een promotionele actie van de supermarkt op 22 
februari 2014 (verzenddatum 19 februari 2014);

•	 aan	Carnavalsvereniging	“De	Dwèrsklippels”	zijn	vergunningen	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de diverse carna-
valsactiviteiten in Nuenen, waaronder de carnavalsoptocht, klip-
pelverbranding, tienercarnavalsavonden en andere activiteiten in 
de tienertent in de periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 
2014 (verzenddatum 21 februari 2014);

•	 aan	VlaggenEnMasten.nl	is	toestemming	verleend	voor	het	tijdelijk	
gebruik van een kabelballon, een zeppelin, gevuld met helium op 
een hoogte van ca. 40 meter vanaf de parkeerplaats aan de Smid-
se t.g.v. de opening van Jumbo in de periode van 26 t/m 28 febru-
ari 2014 (verzenddatum 21 februari 2014);

•	 aan	 Carnavalsvereniging	 de	 Wetters	 zijn	 vergunning	 en	 onthef-
fingen verleend i.v.m. carnavalsactiviteiten in Nederwetten in de 
periode van 28 februari 2014 tot en met 4 maart 2014 (verzend-
datum 25 februari 2014). 

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	
10000, 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.

kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de afdeling Ont-
wikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631646).

Nuenen, 27 februari 2014
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PLAN VOOR DE NIEUWE EUROPALAAN 
VASTGESTELD 
Tijdens de inspraakperiode heeft heel Nuenen en omstreken zijn me-
ning mogen geven over de plannen voor Europalaan/ HOV2. De ge-
meenteraad heeft op 13 februari het definitief ontwerp vastgesteld. 
Daarmee is het plan voor deze 3 kilometer binnen Nuenen weer een 
stuk concreter geworden. Wat is er gekozen en wat betekent dit voor 
het vervolg? 

Inspraak en overleg 
Tijdens de inspraakperiode zijn 100 reacties binnengekomen. Mails, 
brieven en mondelinge reacties zijn gebundeld tot een nota van in-
spraak en meegenomen in de besluitvorming door college en raad. Bij 
de besluitvorming door college en raad is ook gekeken naar de stand-
punten van het SRE, de instantie die in onze regio de HOV-subsidies 
verstrekt en verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. SRE en 
insprekers bleken het met elkaar eens dat een stuk busbaan niet aan-
gelegd hoeft te worden. Vanaf de Vallestap richting ‘t Pluuke wordt 
geen busbaan aangelegd, alleen in de richting van de Vallestap/ Kerk-
straat. Dit sluit aan bij de  wens van aanwonenden en de raad om de 
groenstroken zo veel mogelijk te sparen. 

Varianten
De twee varianten waar de raad zich over heeft gebogen lijken vrij veel 
op elkaar. Ze hebben met elkaar gemeen dat beide subsidiabel en 
verkeerskundig	ook	goede	oplossingen	zijn.	Een	variant	(1C)	bestaat	
uit een oplossing met voorrangspleintjes. Vijf kruisingen van de Euro-
palaan krijgen daarbij een vorm die doet denken aan een rotonde, 
maar dan met voorrang voor de Europalaan. De andere variant (2) 
heeft naast drie voorrangspleintjes twee kruisingen met verkeerslich-
ten (Vallestap en Geldropsedijk). De raad heeft in meerderheid beslo-
ten	tot	variant	1C.	Daarbij	zijn	in	zogenaamde	amendementen	o.a.	
nog oversteekplaatsen toegevoegd voor langzaam verkeer. Bij de 
Geldropsedijk en de Kerkstraat/ Vallestap kan langzaam verkeer zo-
doende ook blijven oversteken met een verkeerslicht. Ook wordt nog 
gekeken of er een extra oversteek voor langzaam verkeer kan komen 
bij de Kerkstraat/ Vallestap en bovendien wordt nog onderzocht hoe 
de rijrichting op de kruising Kerkstraat/ Europalaan mogelijk gehou-
den kunnen worden.

Vervolg
Nu de raad de eigen bijdrage heeft vastgesteld en de subsidies (van 
ruim € 9 miljoen) ook hard zijn, kunnen de plannen verder technisch 
uitgewerkt worden tot beplantingsplan, verlichtingsplan, verkeerskun-
dig programma van eisen en bestek etc. en kan aanbesteding plaats-
vinden. Ondertussen wordt de wijziging van het bestemmingsplan 
voorbereid. Indien de uitwerking en het bestemmingsplan gereed zijn 
en de aanbestedings- en RO-procedures doorlopen zijn, kan de uit-
voering naar schatting begin 2015 starten. Begin 2016 zou de geheel 
gerenoveerde en duurzaam ingerichte Europalaan dan definitief in 
gebruik genomen kunnen worden.

Vier generaties in Nuenen  
Op 2 februari 2014 Gaia Claassen geboren, de vierde 'vrouw' op een rij. In het 
midden de trotse overgrootmoeder Truus Smeulders, met in haar armen de 
kleine Gaia. Links oma Truus Smeulders en rechts mama Fieke van den Heuvel.

KBO Lieshout winteractiviteiten
Op dinsdag 25 februari is er van 10.00 uur tot 11.30 uur een feestelijke ope-
ningsinloop in de foyer van het vernieuwde Dorpshuis in Lieshout. Er wordt 
voor koffi  e en vlaai gezorgd. Ook ontvangt iedereen een kleine attentie. 

Excursie
Vanwege de grote belangstelling is er op 
dinsdagmiddag 25 februari een tweede 
trip naar de Rendac gepland. Rendac is 
een bedrijf dat dierlijk restmateriaal en 
kadavers verwerkt. Om één uur vertrekt 
men poolend vanaf het parkeerterrein 
aan de Grotenhof. Deelname is gratis, 
met iemand meerijden kost een euro. 
Aanvang 13.30 uur. Op dinsdag 11 
maart is het viergangendiner in restau-
rant De Hommel in Beek en Donk. Aan-
melden hiervoor is mogelijk tot en met 
de Inloop van dinsdag 4 maart. Wie niet 
alleen wil gaan, kan dat melden bij de 
Inloop om opgehaald te worden. De al-
gemene ledenvergadering van KBO 
Lieshout is op donderdag 20 maart in 

het Dorpshuis. Na het formele gedeelte 
is er een optreden van Gerard van Kol, 
zanger, liedjesschrijver en entertainer. 
Dinsdag 25 maart brengen de Lies-
houtse senioren een bezoek aan het kas-
teel en museum van de Zusters van Julie 
Postel in Boxmeer. Kosten zijn 5 euro 
per persoon. Informatie bij de Inloop.
De Inloop is iedere dinsdagmorgen van 
10.00 uur tot 11.30 uur in het Dorps-
huis. Dan kan men zich aanmelden voor 
activiteiten, vragen stellen over van 
alles, om mensen te spreken van Com-
puter Onderwijs Laarbeek of de Dorps-
raad, zakken op te halen voor plastic 
afval en voor het WMO infopunt. De 
Inloop is ook bedoeld voor de gezellig-
heid en een kopje koffie. 

Raam
posteractie 
W70
Deze week ontvangen alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen, Nederwetten 
en het Eeneind een raamposter (A2-
formaat) van W70 in de brievenbus. 
Op de achterzijde van de poster tref-
fen de inwoners een beknopte versie 
van het verkiezingsprogramma van de 
partij aan. Inwoners die de poster voor 
het raam hangen (en hun postcode + 
huisnummer mailen naar poster@
w70.nl), maken de komende weken 
kans op mooie prijzen. Op 1 maart 
wordt de winnaar bekend gemaakt 
van een dinercheque voor twee perso-
nen bij sterrenrestaurant De Lindehof, 
op 15 maart wordt een Samsung Ta-
blet verloot.

Deze week ontvangen alle inwoners 
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W70 wilde de kwaliteit van  
BS De Mijlpaal wel verbeteren
Er is nog één basisschool in Nuenen die gehuisvest is in een zeer slecht 
gebouw. Verder zijn er alleen nieuwbouwscholen en compleet gerenoveerde 
gebouwen. De Mijlpaal was de laatste in rij en vist nu achter het net.

Aan het schoolgebouw aan de Bra-
bantring is al jaren geen onderhoud 
meer uitgevoerd.  “Niet nodig”, er zou 
immers een nieuwe school gebouwd 
worden op het terrein van de Honger-
man. Maar dat hele project  ging  niet 
door. Dat noemen we dus “tussen wal 
en schip vallen”. Maar er zou gewerkt 
worden aan een oplossing!
De, toen nog oppositiepartijen, lokten 
een bestuurscrisis uit, met Mijlpaal als 
inzet.
Er kwam een nieuwe coalitie en die 
benoemde een projectwethouder 
‘huisvesting basisonderwijs’. Totaal 
nieuw. En waar leidde dat toe?? Naar 
niets. 
We zijn nu 10 maanden verder, de 
projectwethouder heeft haar ontslag 
ingediend en er is helemaal niets ge-
beurd.
Voor W70 een onverteerbare zaak. 
Ruim 230 leerlingen en hun leerkrach-
ten moeten alle dagen verblijven in 
een gebouw, wat slecht geïsoleerd is, 
waar het sanitair al jaren aan vervan-
ging toe is, waar geen klimaatbeheer-
sing is, waar de brandveiligheid niet 
gewaarborgd is etc.
Daarom diende W70 in december 
2012 een motie in, om te bereiken dat 
het achterstallig onderhoud van jaren 
zou worden ingehaald. W70 kreeg 
geen meerderheid van stemmen in 
deze Raadsvergadering. De partijen, 
die het vorig college naar huis stuur-
den met als reden o.a.  De Mijlpaal, 
stemden nu tegen de door W70 uitge-
werkte oplossing. 
Op 13 februari was de laatste Raads-
vergadering van deze bestuursperi-
ode. Iedere fractie vond al maanden 
dat het dossier Mijlpaal opgelost 

moest worden in deze bestuursperi-
ode.
En opnieuw probeerde W70 (als op-
positiepartij) een meerderheid van 
stemmen te krijgen. Opnieuw was er 
geen begrip bij de anderen – uitgezon-
derd D66 en Fractie van Bree- en is 
geen enkele belofte aan  deze school 
uitgekomen. Bovendien is er geen 
enkel zicht op een oplossing. 
Basisschool De Mijlpaal is de grote 
verliezer. 
De fractie van W70 zal ook na 19 
maart opnieuw aan het werk gaan 
voor alle Nuenenaren. Ook voor de 
kinderen en leerkrachten van de basis-
scholen. U mag op ons rekenen.

 Toos van de Ven, Fractievoorzitter. 
Van W70

Toos van de Ven, 
fractievoorzitter van W70

Willy van den Heuvel 
winnaar 15e  rik 
avond bij Nuenen
Nog niet eerder was het gelukt maar 
deze avond was Willy van de Heuvel te 
sterk voor zijn tegenstanders op de 
vijftiende rik avond bij de RKSV Nue-
nen. Met een matig bezet deelnemers 
veld werd deze avond niet hoog ge-
scoord maar spannend was het wel 
wie uiteindelijk met de eerste prijs aan 
de haal zou gaan. Na een gelijk op-
gaande eerste deel was het de altijd 
trouwe deelnemer Willy van den Heu-
vel die na twee partijen de beste van 
deze avond was en met 80 punten 
werd Willy winnaar voor de eveneens 
trouwe deelnemer uit Eindhoven 
Henny van den Velden die met een sc-
core van 62 punten winnaar van de 
tweede prijs werd

Komende vrijdag is het geen rikken. 
Dan is er het wel bekende Groenwit-
ters bal  met Prins Superior en zijn ad-
judanten Madeira en Lãmpada.

De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon werd gewonnen door Dieny 
von Kriegenbergh.

Uitslag.
 1 Willy v.d.Heuvel 80 Punten
 2 Henny v.d.Velden             69 Punten
 3 Hans de Vries  61 Punten
 4 Jan v.d.Heuvel  57 Punten
 5 Hub Marguenie 52 Punten
 6 Tinus Damen  51 Punten
 7 Ria Hurkmans  49 Punten
 8 Leo Arts  41 Punten
 9 Riet Ligtvoet  37 Punten
10 Peter de Louw                 35 punten  

De eerst volgende rik avond is 
op vrijdag 7 maart, aanvang 20.15 uur.

Ook dan is iedereen weer van harte 
welkom zowel leden als niet leden.

Locatie “Oude Lande” 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Nuenen 
moet een 
dementie-

vriendelijke
gemeente
worden Lijst 6

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Trends, tips en ontwikkelingen op gebied van interieur

Help! Mijn slaapkamer
Door: � ea Hollanders

Nu de avonden nog lang zijn, zitten en we regelmatig gezellig met wat tijd-
schriften en folders op de bank. Verzamel dan meteen eens afbeeldingen 
die je aanspreken. Denk hierbij ook aan afbeeldingen van sto� es, vormen, 
kleuren of een sfeer. Je kunt natuurlijk ook stof- en kleurstaaltjes die je in ’n 
winkel tegenkomt verzamelen. Stop alles voorlopig in een doos. Na een 
tijdje bladeren en knippen heb je een fl inke hoeveelheid verzameld. 

Al jaren verzamel ik interieur plaatjes 
uit allerlei tijdschriften. Daarmee 
maak ik graag een moodboard om 
nieuwe inspiratie op te doen. Eigenlijk 
is het meer een prikbord waarop je 
stijl(en), sfeer, gevoel en ideeën samen 
brengt. Vaak loop je al enige tijd rond 
om een ruimte in je woning, bijvoor-
beeld je slaapkamer, kinderkamer of 

tuin eens aan te pakken. Je hebt wel 
ideeën in je hoofd maar je weet niet of 
het allemaal wel bij elkaar past. 
Kortom je ziet er gewoon tegen op! 
Haal dan je doos vol verzamelde af-
beeldingen, stofjes etc. eens tevoor-
schijn. Nu vind ik het zelf altijd het 
makkelijkst om uiteindelijk alle af-
beeldingen naast elkaar op tafel te leg-
gen zodat ik een goed overzicht heb. 
Bedenk welke afbeeldingen en staal-
tjes je het meest aanspreken en maak 
hieruit een selectie. Rangschik deze op 
kleur, vorm, materiaal, stijl, sfeer en 
gevoel. Van het stapeltje dat je het 
meest aanspreekt ga je nu een mood-
board maken. Je sfeer en woonstijl be-
ginnen nu al aardig zichtbaar te 
worden.

Tegenwoordig zijn er overal schilder-
doeken te koop die al voor gespannen 
zijn op een houten frame. Schaf een 
niet te klein formaat aan, bv een A3 
formaat of groter. Hierop kun je de ge-
selecteerde afbeeldingen zo bij elkaar 
plakken dat er een mooi geheel ont-
staat. Probeer afbeeldingen te gebrui-
ken zonder vouwnaden en waarop zo 
min mogelijk logo’s, grote letters of 
personen staan. Schuif en varieer net 

zolang tot je een geheel hebt dat je aan 
staat. Wanneer je je afbeeldingen en 
staaltjes gaat opplakken, kun je letten 
op de vorm en de manier waarop je dit 
gaat doen. Je kunt ze bijvoorbeeld 
rond, recht, gerafeld, gescheurd etc. 
opplakken. Er ontstaat als het ware 
een schilderij. Mijn tip is om deze in 
de betreffende slaapkamer of woon-
ruimte op te hangen waardoor je met-
een de sfeer proeft van hoe het zou 
kunnen gaan worden. Natuurlijk kun 
je op deze manier ook meerdere 
moodboards maken, bv van een slaap-
kamer in wittinten en één in donkere 
kleuren. Als je ze beiden ophangt in de 
zelfde ruimte krijgt je een goed idee 
van wat je het meest aanspreekt.

Het gebruik van een magneetbord of 
prikbord kan natuurlijk ook zeer han-
dig zijn. Het voordeel hiervan is dat je 
de afbeeldingen die je toch minder 
aanspreken kunt vervangen. Het na-
deel is dat de magneten je beeld beïn-
vloeden. Door een foto met je 
mobieltje te maken van het eindresul-
taat heb je deze altijd bij je. Een mood-
board maakt je ideeën meteen 
zichtbaar en dat is handig als je advies 
wilt in bijvoorbeeld een woonwinkel, 
verfwinkel of bij de bouwmarkt. Door-
dat je het moodboard laat zien heeft 
men meteen een goed idee van de stijl 
die jij voor ogen hebt en ontvang je het 
juiste advies op maat. Kom je er niet 
uit? Kijk dan eens op mijn website: 
www.by-holland.nl

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

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

VerkiezingsSpecial 1:
De VVD adverteert met de slogan “Wij gaan ervoor: handhaving van de openbare 
orde en veiligheid zonder coffeeshops”. 
Eindelijk dacht ik! Ik bedoel, de problemen rond de vele coffeeshops die Nuenen telt, 
rijzen de pan uit. Laatst nog die enorme vechtpartij bij coffeeshop “The Grasscom-
pany” in de Kerkstraat of de bedreigingen aan het adres van coffeeshop “de Garnaal” 
in de Molvense Erven. Blij dat een landelijke partij als de VVD zich echt richt op de 
lokale politiek.
Zelf ben ik een groot voorstander van het legaliseren van softdrugs. Een beetje roker 
zit op 5 gram per week, dat kost de gebruiker €37,50 (5 gram x €7,50). Wanneer je 
daar BTW over int zit je op €409,50 (€37,50 / 100 x 21 x 52 weken) aan BTW per 
roker, per jaar. Ik zie het probleem niet. Die manier van zelfvoorziening, het bij elkaar 
roken van je eigen uitkering zou de VVD toch moeten aanspreken.
Het partijprogramma biedt weinig verheldering in de visie op Nuenen. Vooral het 
standpunt om de maximum snelheid op de Helmondweg te verlagen, is verwarrend. 
130 rijden was namelijk drie jaar geleden hét speerpunt van de VVD. 
Theo de Egel adviseert de VVD om het wel of niet hanteren van een visie te herover-
wegen. 
Het CDA adverteert niet, dus door naar het partijprogramma. Het CDA heeft er zin 
in, het liefst walsen ze het groene buitengebied van de Stad van Gerwen morgen plat. 
Want die “ruit”, die komt er! 
En als ze toch aan het bouwen zijn, trekken ze die HOV2-lijn door tot het busstation. 
Tussen de regels door valt te lezen dat ze Nuenen c.a. definitief opgeven en voor an-
nexatie gaan met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Prima. Om een half kantje later 
toch openlijk met Eindhoven te flirten. Wat wil je nou?
Daarnaast moeten verenigingen weer subsidie krijgen, maar waar dat van betaald 
wordt, blijft onvermeld. En de OZB gaat omlaag, net  als de afvalbelasting. Het CDA 
zegt dus “bouwen en uitgeven”. Maar nogmaals dezelfde vraag: “van welk geld”? Zou 
het CDA 4,7 miljoen in een la hebben gevonden? 
Volgende week NuenensBelang en Lijst Pijs.

Theo de EgelHeemlezing over geheime radarpost
De Heemkundekring “’t Hof van Lieshout’ geeft op 27 februari een lezing 
over Bazi, een geheime radarpost in de Peel” De lezing wordt gehouden in 
het Dorpshuis door Ruud Wildekamp en deze begint om 20.00 uur. 

Nog voor de Duitse inval in ons land stuurde Engeland bommenwerpers naar 
Duitsland. De Britse bommenwerpervloot werd uitgebreid en het luchtoffensief 
werd langzaam uitgebreid. De Duitsers antwoordden met zoeklichten, afweer-
geschut en later radar. Deze afweer liep dwars door de Peel: Oploo, Gemert, 
Bakel, Deurne, Asten en Someren. Bij De Rips bouwden de Duitsers een radar-
post van waaruit nachtjagers naar de Engelse bommenwerpers werden gestuurd. 
Het gevolg was dat in onze omgeving meer Britse vliegtuigen zijn neergestort 
dan elders in ons land. Het werd een “kat en muis spel” tussen de Britten en de 
Duitsers om elkaar te slim af te zijn. Uiteindelijk ging de radarpost bij De Rips te-
loor. Het wordt daarmee een echte historische heemlezing. 

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html

Natuurlijk let de politi e op vreemde en verdachte 
situati es in uw wijk. Daar kunnen wij úw ogen en 
oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 0900-8844 
achteraf.

Inbreker…

Voorkom een kater... 
beveilig je huis tegen 
inbrekers!

of carnavalsvierder?
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Dinsdagmiddag 
Kindercarnaval in de 
TienerTent
Dinsdagmiddag 4 maart 2014 zal het voor de kinderen weer een grandioos 
feestje  worden. Dan is het weer kindercarnaval in de TienerTent. Om 13.00 
uur gaan de deuren van de tent open en om ongeveer 17.30 is het helaas al 
weer afgelopen. 

Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent, want dan kun je ook nog zien hoe  
jeugdprins Pim en de grote prins Superior eruit zien. Ook zij zijn heel erg nieuws-
gierig hoe gek de Nuenense kinderen verkleed zijn en lekker kunnen dansen en 
hossen op de carnavalsmuziek. De prinsen brengen ook hun adjudanten, hun 
Raad van Elf en een aantal dansgardes mee. En zij zullen ook weer op het podium 
verschijnen onder begeleiding van de Bloaspoepers. De DJ zal weer zorgen voor 
gezellige carnavalsmuziek, waarop je lekker kunt dansen of hossen. Daar krijg je 
natuurlijk wel een beetje dorst van. Geen probleem, want er is voldoende ranja 
voor alle kinderen. En dat kost helemaal niets. Wil je heel mooi geschminkt wor-
den of ga je liever kleuren of knutselen? Dat kan allemaal en ook dat is allemaal 
gratis. Als je trek krijgt in iets lekkers, dan kun je bonnetjes kopen, waarmee je 
zelf bij de kraampjes kunt uitzoeken wat je lekker vindt. Snoep, chips, wafels, 
knakworstjes, suikerspin of popcorn. Er is genoeg voor iedereen. En al deze din-
gen worden tegen hele schappelijke prijsjes verkocht. Ook kun je met deze bon-
netjes lekker springen op het springkussen of grabbelen in de grabbelton. Voor 
de kleine ongelukjes is er altijd EHBO aanwezig, die graag een pleistertje plakt 
als je op je knie bent gevallen. Alle kinderen zijn welkom, dus breng ook je 
vriendjes of vriendinnetjes mee naar de TienerTent. Je mag ook je vader, moeder, 
opa of oma meenemen. Deze kunnen je helpen bij het kopen van de bonnetjes. 
Uiteraard is de toegang tot dit leuke feestje weer helemaal gratis. Dus.... tot ziens 
op dinsdagmiddag 4 maart.

CARNAVALAR IA

Passe Partouts voor     
de TienerTent uitverkocht!
8 Februari ging de verkoop via on-line bestelling van start. Na 11 dagen een 
overvloed aan bestellingen van passe-partouts binnen gekregen te hebben, 
zijn de passe-partouts nu geheel uitverkocht. Dinsdagavond 18 februari 
hebben veel mensen nog geprobeerd een passe partout on-line te bestellen. 
Daardoor is de website erg traag geworden. Hebt u problemen gehad met 
inloggen en bestellen? Onze excuses daarvoor. Er zijn nu helaas geen passe 
partouts meer beschikbaar.

Op de carnavalsdagen (1,2,3 en 4 maart) zijn op de dag zelf alleen nog dagkaar-
ten beschikbaar. Dagkaarten kunt u alleen dezelfde dag kopen in de Tienertent 
zelf (Vincent van Goghplein te Nuenen). De kassa’s zijn op 1,2,3 en 4 maart vanaf 
13.30u geopend. Kom ruim op tijd want ook voor de dagkaarten geldt VOL=VOL. 
En met op tijd komen wordt toch zeker een aantal uren van te voren bedoeld. 
Lees ook de veel gestelde vragen over de kaartverkoop tienertent op de website. 
www.dwersklippels.nl/blog/2014/02/21/veel-gestelde-vragen-over-passe-par-
touts-en-dagkaarten-voor-de-tienertent/

Gemoedelijke Zwamavond Gerwen
Door Edwin Coolen

Dat blijft toch het sterke punt van de Gerwense Zwamavonden: de gemoe-
delijke sfeer. Want waar kun je je eigen borrelnootjes en chips meebrengen? 
En serveert de Raad van Elf schaaltjes frikadellen met mayonaise?

Carnavalsvereniging de Narre-kappen 
organiseerde dit jaar voor de 30ste 
jaargang de Gerwense Zwamavonden, 
gepresenteerd door Twan van Erp en 
Gert Ketelaars. De livemuziek werd 
zaterdagavond verzorgd door Zsa Zsa 
Zoe. In de Residentie d’n Tent aan de 
Heuvel zagen Prins Coltello en adju-
dant Forchetta dat het goed was.
Er werd afscheid genomen van twee 
vertrouwde gezichten die gaan stop-
pen: dansgroep Sensation uit Lieshout 
en Dubbel Trubbel, de tweelingzusjes 
uit Helmond. Zij waren eigenlijk al op-

Carnavalsoptocht 2014

Kijken is kei leuk,   
meedoen nog leuker
Zondag 2 maart om 13.30 start de carnavalsoptocht: elk jaar weer een gran-
dioos spektakel, waarbij de kleurrijke en ludieke stoet van wagens en loop-
groepen voorbijtrekt aan veel prachtig verklede feestgangers. Voor de toe-
schouwers is het mooi om al die maffe, dwaze, zotte, gekke en vooral leuke 
acts voorbij te zien komen. Voor de deelnemers is het fantastisch om de 
aandacht van het publiek te trekken en het gejuich en het applaus in ont-
vangst te nemen. De Nuenense optocht is een garantie voor een geweldig 
mooi feest, voor zowel toeschouwers als deelnemers.

Dit jaar is het thema voor de optocht 
‘Nuenen op zunne kop’. En dat is weer 
net wat anders dan ‘Nuenen Dwers’! 
Er zijn enkele groepen die dit thema 
hebben gebruikt om een gekke creatie 
te bedenken. Natuurlijk zijn er ook, 
zoals altijd, allerlei andere actuele, po-
litieke en carnavaleske  acts. Samen 
maken ze de optocht tot een kleurrijk 
geheel. Meedoen aan de optocht is al-
tijd weer een speciale ervaring. De 
voorbereiding: het bedenken van de 
creatie of act, het bouwen van een 
wagen, het naaien van mooie kos-
tuums, timmeren, lassen, schilderen, 
knutselen. Er wordt veel tijd in gesto-
ken om er iets moois van te maken. 
Hierbij geldt vooral ‘voorpret is de 
halve pret’. Carnavalsoptocht Nuenen 
2014 heeft vijf categorieën. Per cate-
gorie zijn vijf prijzen te winnen. Wie 
valt er dit jaar in de prijzen? Wie wordt 
de opvolger van de Road van Zatter-

dag (wagens), Rok bitches (kleine 
loopgroepen), Dokter D.O.Ping (indi-
viduelen) en van de Mutsen (grote 
loopgroepen)? Deze laatste was vorig 
jaar de grote winnaar in zijn categorie 
en deze groep won ook nog de pu-
bliekprijs. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst en jong geleerd is oud ge-
daan. Het blijft elk jaar toch moeilijk 
om voor de categorie tieners (tot 18 
jaar) deelnemers te vinden. Dit jaar 
zijn hiervoor op dit moment nog geen 
inschrijvingen. Dus kom op, TIE-
NERS, en schrijf je in! Dit kan nog tot 
zondag 12.00 uur. De eerste prijs is 35 
euro; normaal moet je daarvoor toch 
al snel een dagje werken! Als publiek 
kun je tijdens de optocht je stem uit-
brengen voor de act die je het leukst 
vindt! Elk jaar stelt Club 111 een pu-
blieksprijs ter beschikking. Voor de 
start van de optocht worden formulie-
ren aan het publiek uitgedeeld met 

Met lijn 111 gratis pendelen 
tijdens carnaval
Onder de toepasselijke naam ‘LIJN 111’ zal iedere Carnavalsvierder tijdens 
de Carnavalszaterdag en Carnavalszondag gratis gebruik kunnen maken 
van een speciale pendeldienst. Lijn 111 is een initiatief van de 5 Carnavals-
verenigingen uit Nuenen c.a. en voorziet in de behoefte om iedereen op een 
veilige manier Carnaval te laten vieren. 

“Het maakt ‘t voor iedereen mogelijk 
om gewoon ook eens wat vaker even de 
Carnavalssfeer te proeven in Gerwen of 
Nederwetten of in Nuenen, ieder uur 
komt de bus langs. Gewoon instappen 
en even bij de andere verenigingen bin-
nen hossen. Ook gemakkelijk voor de 
vele dweilorkestjes en kapellen" zegt 
Henry van Vlerken, voorzitter van CV 
de Dwèrsklippels.
“Net als bij de ‘echte’ bus proberen we 
toch wel zoveel mogelijk vast te houden 
aan een strakke dienstregeling maar we 
moeten wel wat flexibel zijn op bijvoor-
beeld de zaterdagmiddag in Gerwen en 
de zondagmiddag in Nuenen vanwege 
de beide optochten maar dat gaat alle-
maal goed komen”. De busdienst wordt 
verzorgd door Willy de Kruyff touring-
cars en de dienstregeling is als volgt:
•	 Carnavalszaterdag	
 van 10.00 uur tot 24.00 uur.
•	 Carnavalszondag	
 van 12.00 uur tot 24.00 uur.
Aankomst Nuenen (halteplaats bij Het 
Klooster, rond het Park) ieder heel uur. 

Vertrek 10 minuten over t hele uur.
Aankomst Gerwen (halte De Stam en 
feesttent) iedere 20 minuten over t hele 
uur. Vertrek vanuit Gerwen exact ieder 
half uur.
Aankomst Nederwetten (vlak bij MFA) 
iedere 20 minuten vóór het hele uur. 
Vertrek vanuit Nederwetten iedere 10 
minuten voor ‘t hele uur zodat LIJN 111 
aansluitend weer precies op ‘t hele uur 
bij ‘ t Park in Nuenen is.
De halte plaatsen zullen herkenbaar 
zijn door middel van een ‘LIJN 111’ 
teken.
Zoals al gezegd zal de halteplaats op de 
zaterdagmiddag in Gerwen en de zon-
dagmiddag in Nuenen tijdelijk wat op-
schuiven respectievelijk ter hoogte van 
Tonny v/d Heiden en rondom de Linde-
boom.
Namens C.V. de Stemkes, de Narre-
kappen, De Raod van Zatterdag, De 
Wetters en De Dwèrsklippels wensen 
wij iedereen een geweldig goed en vei-
lig Carnaval toe en tot ziens in onze 
dorpen!!

Concours Ludique 2014

Ticket to the Tropics!
Ook zo’n zin in het voorjaar en de zomer? Om carnaval te vieren bij tropi-
sche temperaturen? Dat komt goed uit, want op vrijdag 28 februari wordt 
het carnaval in Nuenen afgetrapt met het blaaskapellenfestival Concours 
Ludique. Het thema dit jaar: Ticket to the Tropics!

De tent op het Van Goghplein doet 
vrijdag vanaf 20.30 uur weer dienst als 
locatie voor de tiende editie van hét 
jaarlijkse blaaskapellenfestival van 
Nuenen: Concours Ludique. Tussen 
20.30 uur en 0.00 uur laten kapellen en 
Nuenen en omstreken horen wat ze 
het beste kunnen: lekkere live carna-
valsmuziek maken. 

Allen zullen een nummer spelen in het 
thema Ticket to the Tropics, met bij-
behorende ludieke act. De Gerwense 
kapel Tsjonge Jonge verdedigt dit jaar 
de titel van de beste ludieke act. Toete-
rij eNVee uit Eindhoven komt weer 
om de prijs voor ‘de beste uitvoering’ 
te verlengen. Wie komen er nog meer? 
De superformatie Blusswerruk uit 
Eindhoven trapt af vanaf half negen. 
En de organisatie is erg trots en blij dat 
het Eenoodje uit het eigen Nuenen 
eindelijk acte de presence geeft en is 
benieuwd naar hun interpretatie van 

‘Ticket to the Tropics’. Maar er is meer: 
Coest uit Eindhoven is er voor het 
tweede jaar, de elfjarige Nuenense 
kapel ZsaZsaZsoe mag natuurlijk niet 
ontbreken en ook Hurdut is een vaste 
Nuenense klant van het blaaskapellen-
festival. Natuurlijk komt ook prins Su-
perior met zijn gevolg en de 
Blaospoepers naar de tent voor een be-
zoekje. Uit Dordrecht komt kakofonie-
band De Rammen, altijd klaar voor 
een mooi feestje. Afsluiters zijn de 
mannen van de Klippeleaters; De Nue-
nense kukelaars die iedereen van z’n 
sokken zullen blazen. Meer dan reden 
genoeg om een bezoekje te brengen op 
vrijdagavond 28 februari aan de tent 
op het Van Goghplein. De entree is 
gratis en iedereen is welkom: man én 
skon vrouwke.

Concours Ludique, vrijdag 28 februari, 
20.30 - 0.00 uur, tent van Goghplein, 
toegang gratis.

Carnavals- 
nachtnet in 
Eindhoven
Carnavalsvierders in Eindhoven 
kunnen ook dit jaar weer gebruik 
maken van de speciale nachtbus-
sen. De bussen rijden op zaterdag 1, 
zondag 2 en maandag 3 maart.

De nachtbussen vertrekken vanaf het 
Stadhuisplein en rijden in vier richtingen:
•	 Lijn	1	richting	Achtse	Barrier	en	de	

Tempel
•	 Lijn	9	richting	Son	&	Breugel
•	 Lijn	10	richting	Nuenen	en	Geldrop
•	 Lijn	16	richting	Veldhoven

In de nacht van zaterdag op zondag 
vertrekken de bussen om: 1.15 uur, 
1.45 uur, 2.15 uur, 2.45 uur, 3.15 uur, 
3.45 uur en 4.15 uur.
In de nacht van zondag op maandag 
en maandag op dinsdag om: 1.15 uur, 
2.15 uur, 3.15 uur en 4.15 uur.
Voor de nachtbus is een speciaal 
kaartje nodig. Kaartjes zijn vanaf 24.00 
uur te koop bij het verkooppunt op het 
Stadhuisplein en kosten €5,50. OV-
chipkaarten, evenementenkaarten en 
andere OV-kaarten zijn niet geldig in 
de nachtbus. Meer informatie op www.
hermes.nl of pak de folder in de bus of 
bij de Hermeswinkel op het station.

daarop alle acts die meedoen. Scheur 
het formulier in op de act van je keuze. 
Aan het einde van de optocht worden 
de formulieren opgehaald. Na de op-
tocht kunnen deelnemers en toe-
schouwers naar de tent op het van 
Goghplein om de prijsuitreiking mee 
te maken. Onder het genot van een 
pilske geniet je samen nog effe in een 
carnavaleske sfeer met leuke muziek. 
De prijsuitreiking vindt plaats om 
16.30	 uur.	 Het	 wordt	 gegarandeerd	
weer een fantastische, overweldi-
gende en carnavaleske optocht! Duim 
mee voor ‘goei’ weer.

gehouden maar plakten er onver-
wachts nog een jaar aan vast. Niet 
toevallig waren ze twee Helmondse 
draagzak babies. Vooral hun twee-
stemmig zingen klinkt goed.
De eerste buut was van Dirk Kouwen-
berg, die verkleed als Roodkapje de 
avonturen van zijn vrijgezellenfeestje 
vertelde. Vooral het deel over in be-
schonken toestand eten bij Van der 
Valk was zeer herkenbaar. Sjefke Kiep 
(Ad Vermeulen uit Chaam) was actueel 
als coach van het team van de alterna-
tieve Olympische Spelen. Helaas haal-

den ze geen enkele medaille. Robert 
van Lamoen is inmiddels gepokt en ge-
mazeld als tonpraoter. Als Annie uit de 
Hellemondse binnenstad had hij de 
zaal dan ook zo te pakken met grappen 
over Harrie, hurre mens. De laatste 
buut kwam zaterdag van zijne heilig-
heid Paus Klompidorus den Eerste, een 
typetje van Alex Wintermans die stee-
vast op klompen loopt (‘da zetie ja’). 
Zijn grappen vallen meestal wat later. 
Een goed teken.
De Gouwe Ouwe, de oud-prinsen van 
de Narre-Kappen, waren de laatste act. 
Zij gaven onder andere een demon-
stratie van de ongekende mogelijkhe-
den van een wc-bril. En met hun laatste 
meezinger, waarvan de tekst (lalala) op 
bordjes stond, kregen ze de hele tent 
mee. De avond werd traditioneel afge-
sloten met het zingen van het Gerwens 
volkslied.
Vrijdagavond is de laatste Zwamavond.

Foto’s:  Sander Bontje - CV De Narre-Kappen



27  februari 2014Rond de Linde  Nr.  9

CARNAVALAR IA

zondag 2 maart
•	 Brunch	11.11	-	13.00	uur	Het	klooster•	 Ameezing	Carnval	13.00	-	18.00	uur	Park	Nuenen•	 Optocht	13.30	-	15.00	uur	Centrum	Nuenen•	 Prijsuitreiking	jeugdoptocht	15.00	uur		 	 	Tent	Van	Goghplein

•	 Na-optocht	vanaf	15.00	uur	Schafrath•	 Na	optocht	vanaf	15.00	uur	Zinn•	 Na	optocht	vanaf	15.00	uur	Ons	Dorp•	 Prijsuitreiking	optocht	16.30	uur	Tent	Van	Goghplein•	 Tienercarnaval	20.00	-	01.00	uur	Tent	Van	Goghplein•	 Carnavalsbal	21.11	-	02.00	uur	Het	Klooster

zaterdag 1 maart

•	 D’n	Aftrap	10.00	uur	Tent	Van	Goghplein

•	 Zatte	Zatterdag	Soos	Club	111	voor	genodigden

•	 Optocht	De	Narrekappen	Gerwen	14.11	uur

•	 Jeugdcarnaval	groep	4	t/m	8	14.15-	17.00	uur		 	

Het	Klooster

•	 Lekker	indrinken	Schafrath

•	 Gezellig	dorpsfeest	Ons	Dorp

•	 Carnavalsmis	19.00	uur	Clemenskerk

•	 Tienercarnaval	20.00	-	01.00	uur	Tent	Van	Goghplein

•	 Carnavalsbal	21.11	-	02.00	uur	Het	Klooster

vrijdag 28 februari
•	 Seniorencarnaval	17.00	-	21.00	uur	Het	klooster•	 Schôn	Vrouwkes	Avond	20.11	-	02.00	uur		 	Centrum	Nuenen	Hoog	geëerd	publiek•	 Concours	Ludique	20.30	-	00.00	uur			 	 	Tent	Van	Goghplein	Ticket	to	the	tropics

donderdag 27 februari

•	 Prima	Doa-bal	20.11	-	23.00	uur	Schafrath

NS Doet Nuenen aan

Van onze speciale 
verslaggever Z.E. 
Wanandoonlie 
In navolging van het initiatief van 

de Nuenense Carnavalsvereni-

gingen om met een tijdelijke bus-

dienst tijdens carnaval de kerk-

dorpen te verbinden, zullen ook 

de NS (Nuenense Spoorwegen) 

a.s. zondag eenmalig Nuenen 

centrum als halteplaats aandoen.

Speciaal voor deze zondagsrit 

wordt een legendarische stoomloc 

van stal gehaald.
Deze in 1898 gebouwde locomo-

tief is in 1932 in dienst gekomen bij 

de NS.
De NS onderhield vanaf 1932 een 

vaste dagelijkse verbinding tussen 

Stad van Gerwen en het Eeneind. 

Het station is helaas in 1972 afge-

broken. Onlangs was al in het 

nieuws dat een groep Nuenense 

amateur archeologen eind dit jaar 

wil proberen de fundamenten van 

dit gebouw bloot te leggen. De NS 

draagt dit plan uiteraard een warm 

hart toe.
Zorg dat u a.s. zondag in het cen-

trum van Nuenen aanwezig bent 

om getuige  te zijn van deze histo-

rische gebeurtenis. 

De Raod van 
Zatterdag let   
ook dit jaar weer 
op de kleintjes
Dinsdagmiddag 4 maart vanaf elf minuten over twee is het weer tijd voor de kleintjes. Evenals voorgaande jaren is het dan weer tijd voor de kindermiddag van de Raod van Zatterdag. 

Een middag waar alles mag en niets hoeft. Je laten schminken, in een deuk liggen om die malle clown of samen enthousiast een spelletje doen. Gewoon stil in een hoekje aan de gang met kleurpotloden mag natuurlijk ook. En natuurlijk je mooie pakje showen, want dat hoort er natuurlijk wel bij. En niet vergeten om af en toe een appel-sapje of Fristi aan de grote mensen bar te halen. En natuurlijk hoort daar dan wel een snoepzak en een zakje chips bij. De afsluiting is net als vorig jaar samen met de Prinses, die is nu eenmaal gek op cup cakes. Mama's en papa's kunnen met een gerust hart hun kinderen zelfstan-dig laten genieten van deze mid-dag. Natuurlijk mogen ze in de buurt blijven en zelf genieten van een drankje en wat jolijt in het voorste deel van Residentie 'Diner-café Zinn'. Maar als ze andere plan-nen hebben dan kan dat ook. Wel even aan de leden van de Raod van Zatterdag doorgeven waar ze te be-reiken zijn. Hopelijk ben je erbij, je krijgt een leuke middag. Rond de klok van vijf mogen de mama's en papa's je weer ophalen.

CARNAVALCARNAVALin

Elke avond carnavaleske DJ in het cafE, en optredens van diverse kapellen op Ons overdekt Dorpsplein

Elke avond carnavaleske DJ in het cafE, en optredens van diverse kapellen op Ons overdekt Dorpsplein
www.cafeonsdorp.nl follow us         cafeonsdorp

Activiteiten KAlender
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Vrijdag Skon Vrouwkes Klaus Partyhaus 

 Party Time!! 28-02 t/m 5-03 I n  h e t  g r o o t s t e  F e e s t p a l e i s  v a n  N u e n e n  Met elke avond “Die Verrückte halbe Stunde” 

Zaterdag Plein  Klaus Partyhaus 21.11 uur -  02.00 uur  

Zondagavond Live Band Theaterzaal  Bekend van  

21.11 uur -  02.00 uur  

Zaterdag Zaal  De Blaospoepers Nuenen 21.11 uur -  02.00 uur  

Dinsdag zaal  
11.11 uur  

Jeugdbrunch 

Dinsdag Plein  Sluitingsbal Klaus Partyhaus  21.11 uur -  00.00 uur  Woensdag 
21.11 uur -  00.00 uur  

WWW.KLOOSTERF EEST EN.NL  

Zaterdag Zaal  Kapellen en DJ Café 21.11 uur -  02.00 uur  
Brunch 11.11 uur 

Zondagmorgen 

Zondag Carnavalsbal Klaus Partyhaus 13.30 uur -  02.00 uur  
21.11 uur -  02.00 uur  

Maandag Plein  Klaus Partyhaus 21.11 uur -  02.00 uur  Maandag Zaal  De Blaospoepers Nuenen 21.11 uur -  02.00 uur  Maandag Zaal  Kapellen en DJ Café 21.11 uur -  02.00 uur  

Dinsdag zaal  
13.30 uur  

Theeconcert, live muziek zoals vruuger 

DEURBELEID: TOEGANG VANAF 20.00 UUR 18 JAAR EN OUDER. OOK OP SKON VROUWKES AVOND. 
NIX < 18 IS DE AFSPRAAK: NIET ROKEN, NIET DRINKEN. HELEMAAL NIETS VOORDAT JE 18 BENT. 

Tijdens carnaval 
accepteren wij elkaars munten: 

 
 

 

   

Café Ons Dorp (rose) Café Schafrath (groen) Café René (Bordeaux) Dinercafé Zinn (lime) Bar van Gogh (oranje) 
 
 
 
 

Carnaval vier je samen! 

Wij, Prins Superior, 57e prins van de Dwèrsklippels, aanvoerder van 
het trio, de man van vlees en bloed, dwèrs geboren en dwèrs geble-
ven, verrèkkes dorstlustig en strijdvaardig, wetend waar het altijd 
en immer gezellig is en vooral weet hoe je feesten moet, bijgestaan 
door adjudanten Lâmpada en Madeira, verklaren dat: 11. Ook bij de Dwèrsklippels dit jaar de bal rond is; 10. Wij de aftrap zullen doen in de carnavalstent, waar we iedereen op scherp zetten.

 9.	Wij	alle	Nuenenaren	die	hun	ski’s	niet	uit	het	vet	hebben	gehaald,	uitdagen	om	onze
	 	dwèrse	stadionkroegen	te	bezoeken. 8.	Wij	niet	een	defensieve,	maar	juist	aanvallende	tactiek	hebben	om	onze	
	 	carnavalswedstrijd	aan	te	gaan. 7.	Wij,	balorig	voetbalvolk,	graag	iedereen	zien	om	ons	kampioenschap	op	de	platte	

  kar, tijdens de optocht in Nuenen, te vieren.6.	Wij	geen	overtredingen	willen	zien,		 	want	anders	moet	je	een	rondje	geven. 5.	Als	je	niet	komt,	sta	je	reserve. 4.	Het	gras	tijdens	carnaval	2014	echt	vééééél		 	groener	is.
 3.	De	komende	maanden	er	al	vele	dwerse		 	trainingen	zijn	om	het	Nuenens	carnaval	  voor te proeven. 2. Dat we heel trots zijn op onze supporters; 	 	de	Raad	van	Elf,	de	senaat	en	de	dansgardes,		 	waardoor	we	samen	sterk	staan. 1.	Zodra	de	scheids	dinsdags	de	carnavals-	 	wedstrijd	heeft	afgefloten,	wij	iedereen		 	uitnodigen	woensdag	te	gaan	haring-	 	happen	om	over	de	wedstrijd	na	te	praten. ALAAF!!!

Proclamatie:  Prins Superior

CV De Dwèrsklippels
woensdag 5 maart

•	 Haringhappen	20.00	uur	Zinn
•	 Haringhappen	21.11	uur	Het	Klooster Ook 

Bar v. Gogh!

dinsdag 4 maart

•	 Brunch	jeugd	11.11	-	13.00	uur	Het	Klooster

•	 Kindercarnaval	13.00	-	17.00	Tent	Van	Goghplein

•	 Theeconcert	13.30	-	18.00	uur	Het	Klooster

•	 Kindermiddag	vanaf	14.11	uur	Zinn

•	 Tienercarnaval	20.00	-	24.00	uur	Tent	Van	Goghplein

•	 Sluitingsbal	20.11	-	24.00	uur	Het	Klooster

•	 Effe	Swingen	tot	24.00	uur,	daarna		 	 	

besloten	afterparty	Schafrath

•	 Carnaval	uitblaos	tot	24.00	uur	met	om	0.00	uur		 	

de	lèste	polonaise	Ons	Dorp

•	 Klippelverbranding	24.00	uur

maandag 3 maart
•	 Kindermiddag	groep	1,2,3	12.00	-	14.00	uur		 	Het	Klooster
•	 Kindermiddag	Eeneind	13.00	uur	zaal	‘De	Schel’•	 Een	meter	smaakt	beter	Ons	Dorp
•	 Concert	Carnavalesk	13.30	-	17.00	uur		 	 	Tent	Van	Goghplein
•	 Pulle	Vulle	vanaf	14.11	uur	Zinn
•	 Chill	middag	groep	4	-	8	15.30	-	17.30	uur	Het	Klooster•	 Effekes	volhouden	tot	02.00	uur	Schafrath
•	 Tienercarnaval	20.00	-	02.00	uur	Tent	Van	Goghplein•	 Nog	efkes	volhouwe	Schafrath
•	 Kladjes	kiepen.	21.11	Zinn
•	 Carnavalsbal	21.11	-	02.00	uur	Het	Klooster

Kalender

Residentie 
CV De Dwèrsklippels



Lijsttrekker: Ir. Tom van den Boomen

Secretaris: Lies de Laat
cdanuenen@onsnet.nu
tel: 040 283 42 41
www.nuenen.cda.nl

De top 5 van de kandidatenlijst
1. Tom van den Boomen (M): 
Nuenen uit de Top 5 van de duurste 
gemeenten in Nederland. Woon voor-
zieningen zo waarborgen dat JONG 
en OUD in Nuenen kan blijven 
wonen.
2. Erik Groothoff (M): Zelfstandig 
ondernemer (groothandel) Recht-
vaardige standpunten innemen in 
toekomstige veranderingen waar de 
Nuenense samenleving mee te maken 
krijgt. Beleid en controle zijn sleutel-
woorden. Sportief, respectvol en met 
aandacht voor de maatschappij.
3. Cees Meijvis (M): Voormalig 
hoofd openbare werken gemeente 
Geldrop. Financiële positie moet 
sterk verbeteren om voorzieningen 
voor inwoners en verenigingen in de 
toekomst op peil te houden. Projecten 
opstarten in alle kernen met betaal-
bare huur- en koopwoningen
4. Mieke Hendrickx (V): Graag 
wil ik mij beschikbaar stellen voor 
mensen die zorg nodig hebben. Ieder-
een mag een beroep op mij doen, ik 
wil graag een luisterend oor zijn en 
daadkrachtig actie ondernemen waar 
mogelijk bij instanties. 
5. Rogier Wouters (M): Jurist. Ik wil 
mij inzetten om de mooie gemeente 
Nuenen toegankelijker te maken voor 
starters en jonge gezinnen. Jongeren 
moeten behalve een jeugd, ook een 
toekomst in Nuenen hebben. 

Prioriteit 3: Jongeren zijn essentieel voor Nuenen. Bind jongeren aan Nuenen door actief 
plannen te ontwikkelen voor betaalbare woningen in Gerwen en Nederwetten. Het begint bij 
jeugd. In deze verder uithollende maatschappij (ik..ik..ik) moet Nuenen een aansprekend cul-
tureel, sportief en maatschappelijk platform bieden waar een breed en veelzijdig verenigings-
leven mogelijk is. Zo komen (sociale) normen en waarden weer aan bod die de hoeksteen van 
de samenleving vormen. Jongeren houden de gemeente levend. Vooruit denkend moet Nuenen 
ook een interessante gemeente zijn voor jonge volwassenen om te wonen en werken. Het 
aanbod van betaalbare woonruimte moet vergroot worden.

Prioriteit 2: Verlaag de lasten voor de burger. De 
tarieven voor OZB, rioolheffing en afvalstoffen zo 
snel mogelijk verlagen tot het niveau van vergelijkbare 
gemeentes. Het begrotingstekort van de gemeente 
Nuenen is de laatste jaren afgewend op de inwoners 
van Nuenen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid 
bestaat. Ook huishoudens moeten kunnen begroten. 
Niemand zit op een verrassing zoals vorig jaar met een 
verhoging van 40% te wachten. Om dat te bewerkstel-
ligen is strikte begroting discipline bij de gemeente 
een vereiste. Als gemeenteraadslid van het CDA is 
controle derhalve bijzonder belangrijk. Een vergaande 
samenwerking binnen de “Dommelvallei” moet 
daarnaast aantoonbaar tot kostenbesparingen voor 
Nuenen leiden. Ons uiteindelijke doel is dat daarmee 
de gemeentelijke lasten in de pas gaan lopen met 
vergelijkbare andere gemeenten.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Kom op voor de zwakkeren. Iedereen 
heeft recht op het waardig en zo mogelijk zelfstandig 
kunnen meedoen in de samenleving. De prioriteit 
van het CDA ligt bij de zorgplicht die zich met name 
richt op drie groepen van mensen: Burgers die, soms 
tijdelijk, onvoldoende inkomen kunnen verwerven; 
Mensen die moeite hebben om zich zelfstandig staande 
te houden door ouderdom, een handicap of anderszins; 
Ouders die problemen hebben met het doen opgroeien 
van hun kinderen.

Lijsttrekker: Monique Donkers 

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Monique Donkers: “Zorgen voor 
een gezonde financiële basis van de 
gemeente Nuenen c.a. dat is nodig om 
de voorzieningen op peil te kunnen 
houden en ons rijke verenigingsleven 
te kunnen laten voortbestaan. Als Com-
binatie Nuenen c.a. zullen wij hieraan 
de komende jaren nog hard  moeten 
werken samen met anderen, want al-
leen kunnen wij niets bereiken.”
2. Ruurd van Heijst: “Combinatie 
Nuenen c.a. staat voor een realis-
tische benadering van de politiek 
waarin binnen de  financiële kaders 
gewerkt wordt aan een leefbaar, 
sociaal-maatschappelijk gemeente 
Nuenen c.a. Samenwerken met 
buurgemeenten is een ‘must’ om de 
veelheid van taken die van de rijks-
overheid naar de gemeenten schuiven 
goed te kunnen verwerken.”
3. Toine Raaijmakers: “Als geboren 
en getogen Gerwenaar vind ik 
het zondermeer opheffen van de 
gemeente Nuenen c.a. een brug te 
ver. Combinatie Nuenen c.a. wil een 
bestuurlijk en ambtelijk apparaat 
dat past bij de gemeente. Belangrijk 
vind ik het uitgangspunt bouwen naar 
behoefte en vraag.”
4. Hans Schoenmakers:“Combinatie 
Nuenen c.a. houdt de sociale samen-
hang en identiteit binnen onze dorps-
gemeenschappen in stand. Wat de zorg 
betreft moet het accent liggen op de 
combinatie van professionele hulp met 
mantelzorg en vrijwilligers. Onder-
steuning van burgerinitiatieven.”
5. Bert Willems: “Niet aan de kant 
blijven staan maar meedoen. Niet 
jezelf voorop stellen maar je inzetten 
voor anderen. Daarop berust een 
hechte samenleving. 
6. Annette de Lange: “De gemeente 
Nuenen c.a. kan zelfstandig blijven 
mits de gehele politiek en de ambte-
narij meer inspelen op maatschappe-
lijke ontwikkelingen en dus ook meer 
klantgericht gaan denken en werken.”
7. Roland van Pareren: “Er is niets 
mooier dan mee te kunnen beslis-
sen over je directe woonomgeving. 
En dat is precies waar het in de 
gemeenteraad over moet gaan. Het 
vertrouwen terug!”

Prioriteit 3: Combinatie Nuenen c.a. wil in samen-
spraak met de verenigingen komen tot haalbare, gepaste 
besparingen. Het subsidie- en accommodatiebeleid staat 
volledig in dienst van zorg en welzijn en dus van maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Het subsidiebeleid 
moet transparant zijn. Subsidies zijn met name bedoeld 
voor deelname door kinderen en jongeren. Volwassenen 
kunnen in beginsel hun eigen kosten dragen. Voor die 
volwassenen waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen 
bijdragen vanuit het budget voor minimabeleid beschik-
baar worden gesteld. Ook het accommodatiebeleid moet 
transparant zijn. Toerekening van huur en/of andere 
kosten van een accommodatie moet maatschappelijk 
verantwoord en naar draagkracht zijn.

Prioriteit 2: Combinatie Nuenen c.a. vindt dat de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kan 
functioneren als zelfstandige gemeente in een groter 
samenwerkingsverband. Zelfstandig waar het kan, 
samenwerken waar het zinvol en noodzakelijk is. 
Combinatie Nuenen c.a. gaat voor samenwerking  met 
de gemeente Son en Breugel en de gemeente Geldrop-
Mierlo maar stelt tevens dat uit zowel kostenbesparing 
als efficiency-overwegingen met meerdere overheden 
op specifieke gebieden de samenwerking kan worden 
uitgebreid. De Dienst Dommelvallei dient jaarlijks 
geëvalueerd te worden.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1:  Combinatie Nuenen c.a. wil af van de 
veelgehoorde en negatieve aanduiding ‘armlastige 
gemeente’. Zij streeft naar een structureel sluitende 
begroting. Lastenverlichting voor de inwoners be-
hoort dan tot de mogelijkheden. Het kapitaal van de 
gemeente Nuenen c.a. zit ‘in de grond’ en komt eruit 
bij grondverkoop. Daarmee is inmiddels een begin 
gemaakt in Nuenen-West en De Luistruik. 

Secretariaat: De Koppel 11
5674 NW Nuenen

info@combinatie-nuenen.nl
www.combinatie-nuenen.nl

Lijsttrekker: Henk Pero 

De top 4 van de kandidatenlijst
1. Henk Pero: Samenwerking, 
gezonde financiën en geloofwaardig-
heid staan voor mij centraal. Als 
ondernemer met bijna 30 jaar erva-
ring weet ik hoe moeilijk het is om 
partijen bij elkaar te brengen. D66 
kan burgers en bestuurders dichter bij 
elkaar brengen uitgaande van onze 
gedachte: een transparante overheid, 
die het opneemt voor zijn burgers.
2. Nico Pijnacker Hordijk: Ik ben 
in het dagelijks leven ondernemer en 
democraat in hart en nieren.  Mijn vi-
sie luidt: “D66 is een partij die zoekt 
naar de beste oplossing, met een ge-
zond evenwicht tussen het zakelijke 
en het sociale.” Mijn specialiteiten 
zijn: Zorg, Sociale Zekerheid, Econo-
mie, Financiën en Welzijn.
3. Willemijn van Werkum: Ik heb 
de afgelopen 4 jaar voor D66 in de 
gemeenteraad van Nuenen gezeten en 
wil die ervaring graag de komende 
4 jaar weer inzetten. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam bij Justitie en 
houd ik me bezig met de Nazorg voor 
gedetineerden; Openbare Orde en 
Veiligheid heeft dan ook mijn belang-
stelling naast Welzijn, Onderwijs en 
Sport. Ik vind het belangrijk dat de 
Nuenense politiek voor alle burgers 
zo transparant mogelijk is en zorgt 
voor inspraak voor de Nuenense in-
woners in hun zelfstandige gemeente.
4. Wouter Verhaak: Ik ben 31 jaar 
en docent economie. Nuchter, onder-
nemend, sociaal, met een kritische 
blik en economische expertise help ik 
Nuenen graag vooruit. Ik hecht aan 
het beste onderwijs voor jongeren, 
maar focus me graag op een prettige 
leefomgeving voor jong en oud waar-
in iedereen zich kan ontwikkelen. Ik 
ben een goede luisteraar, blijf rustig, 
diplomatiek en respectvol, vertrouw 
op de eigen kracht van mensen.

Prioriteit 3: Geloofwaardige politiek: Niet op 
de laatste plaats moet de politiek 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 streeft er naar 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.

Prioriteit 2: Gezonde financiën: D66 zal zich in de 
komende periode weer gaan inzetten om de financiën 
gezond te krijgen. Door kosten te besparen en door 
inkomsten op te voeren. Nuenen-West, de Luistruik, 
bedrijfsgronden op Eeneind-West en het plan Gulber-
gen geven mogelijkheden voor de toekomst. Bij alle 
ontwikkelingen kijkt D66 natuurlijk scherp naar de ba-
lans tussen deze ontwikkelingen en natuur en milieu.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Samenwerking: Volgens D66 is één van 
de sleutelbegrippen deze raadsperiode: samenwerking. 
Samenwerking van de Nuenense raadsfracties om de 
geloofwaardigheid terug te brengen in de gemeentepo-
litiek. Samenwerking met Son en Breugel en Geldrop 
Mierlo in Dommelvallei met als doel onze dorpsiden-
titeit behouden. Samenwerking om groen te behouden 
en duurzaamheid en innovatie naar een hoger plan te 
trekken. Samenwerking met de regio om de Nuenense 
economie te stimuleren, de participatie van de inwo-
ners te bevorderen en de uitdagingen op het gebied 
van zorg & welzijn het hoofd te kunnen bieden. Het 
samenwerkingsverband Dommelvallei moet op termijn 
besparingen gaan opleveren doordat we efficiënter 
gaan werken. Noodzakelijk nu er zoveel extra taken 
op de gemeenten afkomen. Ook binnen het stedelijk 
gebied Eindhoven en Helmond biedt samenwerking op 
economisch gebied veel voordelen.

Secretariaat: Jan Hoeve 
j.hoeve@onsnet.nu
040-2839739
www.nuenen.d66.nl

Lijsttrekker:Hans Pijs

Hans Pijs , j.pijs01@onsnet.nu 
Ton Vereijken , a.vereyken9@upcmail.nl 
De website is in ontwikkeling en zal zo spoedig als 
mogelijk worden gecommuniceerd.

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Hans Pijs: Hij is geboren en 
getogen Nuenenaar en inmiddels 
gepensioneerd. Tijdens zijn werkbare 
leven was hij beroepsmilitair bij de 
luchtmacht. Hans heeft raadservaring 
en heeft zich de afgelopen periode 
bezig gehouden met de portefeuille 
samenleving.
2. Ton Vereijken: Hij woont 
inmiddels 36 jaar in Nuenen. Hij 
was werkzaam in de bankwereld en 
heeft daarvoor in het bedrijfsleven 
gewerkt. Sinds ruim twee jaar heeft 
hij als burgercommissielid mogen 
proeven aan de lokale politiek en wil 
dit nu voortzetten als raadslid.
3. Peter Regli: Hij woont sinds 
1994 in Nuenen. Hij is zelfstandig 
ondernemer in bouwmanagement 
en wil zich bezig gaan houden met 
ruimtelijke ordening.
4. Angie van Maasakkers: Zij is 
geboren in Trinidad en Tobago en 
gehuwd met een rasechte Nuenenaar. 
Angie is apothekersassistente en 
heeft een brede belangstelling voor 
de samenleving.
5. Joop Hulsen: Hij is docent 
economie en geschiedenis bij het 
voortgezet onderwijs. Woont ruim 
20 jaar in Nuenen en omdat hij zich 
als burger van Nuenen al jaren niet 
gehoord voelde wil hij zich met 
de actieve politiek in Nuenen gaan 
bezighouden.
6.Ronald Hulsen: Hij is 26 jaar en al 
17 jaar woonachtig in Nuenen. Hij stu-
deert binnenkort af als milieutechno-
loog en vind dat milieu ook op lokaal 
niveau meer aandacht moet krijgen.
7.Drs. Jan van Bruggen: Hij heeft 
een zeer ruime ervaring als raadslid 
en fractievoorzitter in de Nuenense 
politiek. Hij zal de fractie met raad 
en daad bijstaan. 

Prioriteit 3: De communicatie tussen gemeente-
raad, B&W, ambtenaren en bevolking moet open en 
transparant worden en dient essentieel bij te dragen om 
het vertrouwen tussen burger en politiek te herstellen. 
De burgers hebben dit de afgelopen jaren niet gemerkt 
terwijl ze daar volledig recht op hebben.

Prioriteit 2: De financiën van de gemeente dienen 
op orde te komen. Wij willen een juiste en reële 
waardering van alle activa. Contracten moeten worden 
nagekeken en waar nodig worden bijgesteld en waar 
noodzakelijk worden ontbonden.(Dit is mede afhan-
kelijk van de reeds lopende onderzoeken en resultaten 
daarvan).

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Per direct een opdracht aan het college 
om onderhandelingen te beginnen met de Dommel-
vallei gemeenten om te komen tot 1 gemeente met 
1 burgemeester en 1 gemeentehuis. Wil men dit niet 
dan dienen direct daaropvolgend alle andere opties 
bekeken te worden om te komen tot herindeling, 
annexatie of fusie.

Lijsttrekker: Jacques Leemans

19 maart
gemeenteraads-

verkiezingen

voor meer info 
www.nuenen.nl

De top 7 van de kandidatenlijst
1.Jacques Leemans: Jurist en woonach-
tig  op het Eeneind is vraagbaak voor de 
gewone man. Weet de weg en wijst de weg. 
Oprichter van de Nuenense wetswinkel. 
Ontwikkelde model bezwaarschrift voor 
de OZB en wist met succes een motie door 
de Raad te loodsen die de positie van de 
huiseigenaar aanzienlijk verbetert bij het 
bepalen van de WOZ waarde van zijn huis.
2. Joost Vereijken: Deze rasechte
Nuenenaar en ondernemer was jarenlang 
trainer- coach van dameselftal 1 van RKSV.
3. Jeff Pereira: Sales-manager van een 
middelgroot familiebedrijf is al 15 jaar 
maatschappelijk actief als coach bij RKSV. 
Woont in Nederwetten en is aanspreekper-
soon voor Nederwetten en gesprekspartner 
voor de Dorpsraad.
4. Evert Ketelaars: Woont in Nuenen-
centrum. Een hardwerkende ondernemer en 
gewend tegen de stroom in te zwemmen. 
Heeft veel belangstelling voor economie.
5. Bart van de Donk: Woonachtig in 
Gerwen voelt zich nauw betrokken  bij de 
sociale en maatschappelijke problemen van 
Gerwen.
6. Mark Bressers: Deze jonge ondernemer 
is gewend aan te pakken. Zijn leuze luidt 
: vooruitkijken geheel in lijn met het logo 
van Nuenens Belang:Samen voorwaarts.
7. Toon van der Linde: Geboren en 
getogen Eeneindenaar. Weet alles van het 
Eeneind en zijn historie. Een kanjer!

Prioriteit 3: Professionele uitvoering 
van de prioriteiten 1 en 2 en de rust en 
tijd nemen voor een integrale samen-
werking tussen Raad en College.

Prioriteit 2: Daarna een gedegen 
prioriteitenplan opstellen voor de 
belangrijkste en noodzakelijke taken 
zoals bijvoorbeeld voor zorg van oude-
ren en jeugd.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten
Prioriteit 1: De gemeente financieel op 
orde stellen.

Mulakkers 3, 5674 TV Nuenen
Tel/fax 040 283 58 91
jacleemans@nuenensbelang.nl
www.nuenensbelang.nl

Agenda van activiteiten in de aan-
loop naar de verkiezingen 

• LON live tv-debat in het het 
Klooster op 14 maart om 20.00 
uur.

• Lijsttrekkersdebat Rond de linde 
in het Klooster op 16 maart om 
10.00-13.00 uur.

Lijsttrekker: Hein Kranen

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Hein Kranen: Solidariteit en 
gelijkwaardigheid moeten in de 
dagelijkse praktijk inhoud krijgen. De 
problemen waar de landelijke over-
heid de gemeente mee opzadelt, zul-
len ook in Nuenen tot lastige keuzes 
leiden. Ik ga voor sociale keuzes.
2. Bas Smouter: ‘Nuenen is een 
prachtig dorp. Dat dorpse karakter 
-met oog voor elkaar en een rijk ver-
enigingsleven- moeten we koesteren 
en uitbouwen. De sociale samenhang 
die in Gerwen en Nederwetten goed 
ontwikkeld is, kan als voorbeeld 
dienen voor de andere wijken.’
3. Carel La Grouw: ‘De SP Nuenen 
is er voor álle Nuenenaren. De 
alsmaar verdergaande tweedeling in 
de samenleving moet worden gestopt. 
Iedere Nuenenaar moet volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenle-
ving, want iedereen heeft recht op 
een menswaardig bestaan.’
4. Ralf Beckers: ‘Dienstbaar zijn 
aan de Nuenense samenleving staat 
op de eerste plaats. De SP Nuenen 
streeft een transparant bestuur na dat 
altijd verantwoording aflegt. Dus: 
geen gedraai of onheus gedrag in de 
gemeenteraad, maar duidelijkheid en 
openheid.’
5. Dick Boonman
6. Fred Lambert
7. Eric van Schijndel

Prioriteit 3: De buurt is de schaal voor de toekomst: 
DUS: deelname van de burger aan de maatschap-
pij stimuleren, bevorderen van wijkgericht werken. 
Realiseren van buurthuizen, behoud van het rijke 
Nuenense verenigingsleven. Vergroten van het gevoel 
van veiligheid.

Agenda van activiteiten in de aan-
loop naar de verkiezingen
• 04 mrt 2014 19:30 uur SP verkie-
zingsprogramma Pleincollege: 
locatie Wederikdreef
• 07 mrt t/m 13 mrt  Buurten in de
Buurt  in diverse wijken in Nuenen  
• 13 mrt 2014 verkiezingsmarkt in 
bibliotheek  
• 14 mrt 2014 20.00 uur LON-debat
in het Klooster 
• 15 mrt 2014 Centrum Nuenen +
Kernkwartier.  
• 16 mrt 2014 14.00 uur Rond de Linde
debat in het Klooster 
• 17 mrt 2014 ‘kraam’ op de Nuenense 
markt.

Prioriteit 4. Weer vertrouwen bieden in de plaatse-
lijke politiek: DUS: politici die de handen ineenslaan 
voor het doel waarvoor zij staan n.l. een betrouwbare 
gemeente waar openheid en integriteit het uitgangs-
punt is. Een verbeterde (digitale) dienstverlening. 
Bevordering betrokkenheid en deelname van de 
burger. Regionale samenwerking. 

Prioriteit 2: Voldoende sociale woningbouw: 
DUS: bij nieuwbouwprojecten minstens 40% sociale 
woningbouw (koop en huur) en voldoende betaalbare 
jongeren- en ouderenhuisvesting. 

De top 4 van prioriteiten/speerpunten 
Het verkiezingsprogramma van SP Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind heet: ‘SAMEN 
VOOR DE TOEKOMST!’ De SPeerpunten zijn:
Prioriteit 1. Voor ieder een menswaardig bestaan: 
DUS: op peil houden van sociale voorzieningen. 
Bijzondere bijstand tot 120% van het bijstandsniveau. 
Geen bezuiniging op de WMO: thuiszorg, vervoer 
voor mensen met een beperking, leerlingenvervoer, 
zolang als mogelijk zelfstandig wonen.

Secretariaat:
Noorderklamp 14
5673 BH  Nuenen

040 284 08 23
nuenen@sp.nl 
http://nuenen.sp.nl

Lijsttrekker: Boudewijn Wilmar

Lijsttrekker: Boudewijn Wilmar

met Tineke en Joep

De top 7 van de 
kandidatenlijst
 1. Boudewijn Wilmar
woont in Gerwen. Hij heeft 

een achtergrond in de zakelijke dienst-
verlening met een ruime bestuurlijke 
ervaring in onderwijs en (gehandi-
capten) zorg. Hij staat voor bestuur-
lijke vernieuwing en voor regionale 
samenwerking.
2. Koen Brantjes is gepensioneerd
huisarts. Hij wil zich inzetten voor
een goed functionerend sociaal vangnet. 
Koen wil voorkomen dat het rijke cultu-
rele leven in Nuenen ‘uitgekleed’ wordt.
3. Joep Pernot is een op en top Nuene-
naar, zelfstandig ondernemer en vooral 
als bestuurder actief in het Nuenense 
verenigingsleven. Hij wil niet alleen 
consumeren maar ook bestuurlijk iets 
aan de gemeenschap teruggeven.
4. Leonhard Schrofer is onze
(stads-)ecoloog, met ervaring als dis-
trictshoofd bij Staatsbosbeheer, be-
stuurservaring bij het Waterschap De 
Dommel en een uitgebreid netwerk in 
de natuur- en milieubeweging.
5. José Favié komt op voor sociale
rechtvaardigheid en maakt zich sterk
voor werk en inkomen. Zij streeft
naar een open bestuurscultuur. José 
wil zorgvuldig omgaan met het mi-
lieu en al het leven hier op aarde.
6. Tineke Wieringa woont in Neder-
wetten. Door het vormingswerk bij 
de Boerderij aan de Beekstraat en
haar werk in de pleegzorg en voor
Leergeld Nuenen is ze betrokken bij
de sociale kant van de samenleving.
Zij ziet nieuwe beleidskansen door de 
overheveling van rijksgelden voor de 
WMO en de zorg naar de gemeenten.
7. Camil Smeulders is een echte 
Nuenenaar en bestuurslid van de 
Vereniging Bewoners Centrum Nuenen 
(VBCN). Volgens hem is de afstand tus-
sen Gemeentehuis en bewoners te groot 
geworden. Door de wantoestanden 
binnen de politiek herkent de Nuenenaar 
zich niet meer in het beleid en keert het 
de bestuurders de rug toe. Het is tijd 
voor nieuwe deskundige bestuurders die 
de aanwezige kennis bij de dorpsbewo-
ners opzoeken en hen als competente 
gesprekspartner zien.

Prioriteit 2: Gezonde en duurzame financiële positie.
De begroting mag dan weer sluitend zijn, toch zit Nue-
nen nog steeds met een torenhoge schuld en de OZB is 
onaanvaardbaar hoog. Een toekomstgerichte begroting 
wordt bereikt door: 1. Noodzakelijke ombuigingen 
gericht op een duurzame samenleving. 2. Gebruik van 
externe adviseurs snel afbouwen. 3. Geen onbetaalbare 
infrastructurele projecten: “de Ruit” onder geen beding.

Prioriteit 3: Investeren in zorg, groen en cultuur.
GroenLinks wil kansen op werk met een fatsoen-
lijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend 
onderwijs, goede zorg, een gezonde leefomgeving en 
een bruisend cultureel leven. Met de speerpunten: 1. 
Om de WMO-transitie succesvol te laten verlopen, is 
samenwerking in de regio een voorwaarde. 2. Vrijwil-
ligerswerk op het gebied van de zorg moet door de 
gemeente ondersteund en gecoördineerd worden. Niet 
bezuinigen op zorg aan huis. 3. Groenvoorziening: Ge-
bruik maken van de deskundigheid en de initiatieven 
die in Nuenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld van de meer 
dan 300 Nuenense IVN-leden.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: De inwonersbelangen dienen en sa-
menwerken. GroenLinks wil een krachtig en integer 
gemeentebestuur met de volgende speerpunten:
1. Deskundigheid en betrokkenheid van de inwoners 
tijdig inschakelen in de besluitvorming. “Eerst luisteren, 
dan pas beslissen” is ons motto. 2. Transparantie: de 
gemeente geeft openheid van zaken (veronderstelde 
grondfraude!) en uitleg aan de bevolking wat en waar-
om zij iets doet. 3. Regionale samenwerking eenvoudig 
van structuur en democratisch beheersbaar.

Dungense kant 8
5674 SB Nuenen
040-2835064

nuenen@groenlinks.nl
www.groenlinksnuenen.nl

Lijsttrekker: 
Toos van de Ven

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Toos van de Ven: Toos woont al 
meer dan 40 jaar in Nuenen. Zij is 
een ervaren gemeenteraadslid met 
aandacht voor het (basis)onderwijs 
en de financiën van onze gemeente.
2. Peter van Leeuwen: Peter volgt 
de Nuenense politiek al jarenlang 
van dichtbij, en heeft W70 in de 
afgelopen bestuursperiode vertegen-
woordigd in de commissie Algemene 
Zaken en Financiën. Hij heeft een 
achtergrond als (o.a.) Strategisch 
Business Developer en Innovatie-
manager bij KPN. Peter woont sinds 
1984 in Nuenen en was vrijwilliger 
bij de Lokale Omroep Nuenen.
3. Ralf M.M. Stultiëns: Ralf is 
gemeenteraadslid sinds maart 2006, 
en richt zich specifiek op de belangen 
van jeugd/jongeren, de vele vereni-
gingen en instellingen in het Nue-
nense en de inwoners van de kleine 
kernen. In het dagelijks leven is Ralf 
freelance (schrijvend) journalist.
4. Patrick Swinkels: Patrick verte-
genwoordigde W70 in de Raad eer-
der tussen 2002-2006 en 2010-2014. 
Met name de portefeuille Ruimte-
lijke Ordening heeft zijn specifieke 
aandacht. Als onderwijzer richt hij 
zich op het belang van goed (basis)
onderwijs in onze gemeente. 
5. Niels Wouters: Niels is een van de 
vele nieuwe vertegenwoordigers van 
de jeugd en jongeren in Nuenen c.a. 
binnen W70. Niels brengt met zijn 27 
jaar een frisse kijk op veel onderwer-
pen. Hij werkt bij de Belastingdienst.
6. Tjeerd Dickhoff: Met zijn 28 jaar 
opnieuw een van de jonge talenten 
binnen de politieke gelederen van 
W70. Tjeerd is actief in het Nuenense 
verenigingsleven (o.a. als bestuurslid 
van Jocanto en bestuurslid van het Iers 
Sessie Festival). Tjeerd is assistent-be-
drijfsleider bij een regionale vestiging 
van een opticienketen.
7. Gerda Hekker: Gerda is bekend 
van de Wijkraad Eeneind. Zij zet zich 
in voor Eeneindse belangen. Nadat 
Gerda diverse jaren heeft gewerkt voor 
verschillende woningbouwcorporaties, 
werkt ze sinds enkele jaren als zelfstan-
dig onderneemster in de (ver)huursec-
tor op het gebied van woningbouw.

Prioriteit 3: Trots op bruisend verenigingsleven.
W70 wil een stabiel en afdoende subsidie en accom-
modatiebeleid invoeren met minimaal 10 jaar zeker-
heid over hun huisvesting om zo de onzekerheid bij 
verenigingen en instellingen weg te nemen. Wij willen 
de waarderingssubsidies (als enige partij in Nuenen 
c.a.!) continueren; Het Klooster wordt níet verkocht 
maar het moet dé centrale ontmoetings- en oefenruim-
te zijn voor Nuenen.

Prioriteit 2: Nuenen weer financieel gezond. De 
gemeentelijke belastingdruk (o.a. OZB, reinigings-
rechten) gaat omlaag zodra dit begrotingstechnisch 
verantwoord is; We gaan de afhankelijkheid van de 
grondpolitiek bij de financiering van het gemeentelijke 
‘huishoudboekje’ drastisch verminderen. Bij nieuw-
bouwprojecten geven we voorrang aan de projecten 
die worden gerealiseerd op gronden, in het bezit van 
de gemeente; We gaan geen hondenbelasting en/of 
betaald parkeren invoeren.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind blijven zelfstandig. W70 wil de zelfstandig-
heid van de gemeente waarborgen door beleid af te 
stemmen op de wensen van inwoners/bedrijfsleven. We 
gaan de samenwerking tussen Nuenen c.a., Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel (Dommelvallei) versnellen; 
de ambtelijke afdelingen worden samengevoegd; De 21 
locaties – die ons doen herinneren aan het verblijf van 
Vincent van Gogh – gaan we aanmelden voor opname 
in de Werelderfgoedlijst van UNESCO; We behouden 
de identiteit van Gerwen, Nederwetten en het Eeneind: 
dorps- en wijkraden blijven bestaan en we investeren in 
het voortbestaan van (o.a.) de kermissen en Ezeltjesdag.

www.w70.nl
www.facebook.com/W70Nuenen
www.twitter.com/W70_Nuenen

Secretariaat: p/a De Geer 7, 5674 NG  Nuenen c.a.
(040) 290 62 66, secretariaat@w70.nl

Lijsttrekker: Chris Eeuwhorst

De top 4 van de kandidatenlijst
Ons motto voor deze verkiezingen is: 
,,NIET DOORSCHUIVEN MAAR 
AANPAKKEN’’ 
1. Chris Eeuwhorst Mijn laatste 
functie was manager inkoop. Ik 
ben fractievoorzitter, waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad en 
voorzitter van de Commissie Ruimte. 
Ik ben ruim 7,5 jaar raadslid. Mijn 
aandachtspunten zijn door kennis, 
ervaring en dossierkennis breed 
georiënteerd. 
2. Gaby Scholder- Penders Ik ben 
zelfstandig ondernemer en Buitenge-
woon Ambtenaar Burgerlijke Stand 
(BABS) in Nuenen c.a. Wonend en 
werkend in Nuenen zijn er tal van 
zaken waar ik iets aan wil doen. 
Bijvoorbeeld  in de samenleving waar 
het o.a. de jeugd, maar zeker ook de 
ouderen betreft. Het verschil kunnen 
maken, dat is wat ik voor ogen heb. 
3. Hans Spijkerman Ik ben jurist 
en zelfstandig ondernemer in de 
juridische dienstverlening. Ik voel 
mij betrokken bij alles wat er in de 
Nuenense gemeenschap speelt en 
gebeurt. Mijn streven is dat ouders en 
kinderen, maar ook de ondernemers 
naar tevredenheid in een prettige en 
veilige omgeving kunnen wonen, 
werken en recreëren. Goede kwaliteit 
daarvan is voor mij essentieel. 
4. Eric van Rooy Ik ben zelfstandig 
ondernemer, bouwkundig adviseur, 
aannemer, maar ook ontwerper en 
kunstenaar. Ik heb ervaring opgedaan 
als burgercommissielid. Het dorpse 
karakter, de gemoedelijke sfeer, het 
gevoel van veiligheid en een goede 
omgeving om mijn kinderen te laten 
opgroeien zijn voor mij belangrijk. 
Mijn interesses liggen in de ruimte-
lijke ordening.

Prioriteit 3: De VVD wil ruimte geven aan nieuwe 
concepten en initiatieven, zoals kangaroewoningen, 
naast de realisatie van een centraal gelegen woon-
zorgcomplex. Woningbouwprogramma’s voor levens-
loopbestendige woningen en noodzakelijke aanpassin-
gen aan het eigen huis van ouderen (om er te kunnen 
blijven wonen) blijven nodig.

Prioriteit 2: Een stevig en robuust financieel beleid 
en verlaging van de Onroerend Zaak Belasting 
(OZB) en van de afvalstoffenheffing. De VVD is 
voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners 
en ondernemingen. De OZB dient zo spoedig mogelijk 
weer te worden teruggebracht naar een acceptabel ni-
veau. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. 
Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Wij zijn 
geen voorstander van de introductie van hondenbe-
lasting.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten
Prioriteit 1: Zelfstandigheid door samenwerking 
met andere gemeenten. Zaken waarvoor de gemeente 
in belangrijke mate zelf het beleid en de uitvoering 
mag bepalen lenen zich niet voor samenwerking in 
gezamenlijke organisaties. De samenwerking met de 
gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo wordt 
voortgezet en wij staan open voor samenwerking met 
andere en ook grote gemeenten. De onafhankelijkheid,
zelfstandigheid en eigen identiteit van Nuenen c.a.
staat daarbij voorop. Herindeling of annexatie is nu
niet aan de orde.

Secretariaat: mevr. T. Solleveld
Prunuslaan 1, 5671 BV Nuenen
040-2837832
ttsol@onsbrabantnet.nl
www.vvd-nuenen.nl

Lijsttrekker:Frank Huijink

De top 5 van de kandidatenlijst 
1. Frank Huijink: Ik ben sociaal en
maatschappelijk betrokken, gedreven,
met een heldere reële toekomstge-
richte visie en een goed oog voor
kansen. Door mijn werk, gecombi-
neerd met diverse maatschappelijke
en bestuurlijke functies, heb ik een
brede kennis en ervaring met zowel
de ruimtelijke sector, alsook met
sociale vraagstukken, onderwijs, zorg
en financiën. Samen met mede-inwo-
ners werken aan het verbeteren en
goed houden van onze gezamenlijke
omgeving geeft mij extra energie.
2. Jacco den Hartog: Ik wil me
graag als raadslid inzetten voor goede
en toegankelijke voorzieningen. De
verantwoordelijkheid nemen voor
een krachtig en transparant gemeen-
tebestuur, dat goed luistert naar haar
inwoners. In mijn werk en binnen
maatschappelijke functies heb ik een
brede ervaring opgebouwd op het
gebied van het sociaal domein en de
decentralisaties.
3. Hein Pasma: Ik vind het belang-
rijk om op te komen voor de
belangen van de gewone man en
vrouw: iedereen telt mee. Ik vind
goede voorzieningen op het gebied
van werk en inkomen belangrijk. Ik
heb ervaring als controller in de zorg
en welzijn, en was al eens lid van
de gemeenteraad Opsterland, waar
ik de specialist voor financiën en
organisatie was.
4. Jetty Brouwer: Mijn keuze
is een Nuenense samenleving
waarin iedereen mee kan (blijven)
doen. Ik heb ruime ervaring in de
Jeugd(gezondheid)zorg, de thuiszorg
en het sociaal cultureel werk. Verder
ben ik actief lid van het PvdA-
ombudsteam.
5. Theo Albers: De gemeente moet
inwoners die niet meer in staat zijn
zelfstandig te functioneren de nodige
ondersteuning aanbieden. Indien
beschikbaar kan dat aangevuld
worden met participatie vanuit ieders
directe omgeving. Ik ben betrokken
en resultaatgericht.

Prioriteit 3: Voor de PvdA is zelfstandig blijven geen 
doel op zich. Volgens de PvdA kan Nuenen prima Nuenen 
blijven. Ook als we opgaan in bijvoorbeeld de Dommeldal-
gemeente of het nog grotere Eindhoven. De afweging hoe 
en met wie wij gaan fuseren, moet de komende raadsperi-
ode rationeel, dus los van (oneigenlijke) emoties, gemaakt 
worden. Daarbij realiseren wij ons dat een groot deel van 
onze inwoners voor werk, school en vrije tijd georiënteerd 
is op wat nu de Brainport-regio heet.

Prioriteit 2: Wonen en Woningbouw Nuenen moet 
passende woningen bouwen voor onze eigen inwoners, 
jong en oud. De gemeente moet haar grondposities beter 
inzetten voor CPO initiatieven, dus samen met toekomstige 
bewoners. Wij willen meer verpleeghuiszorg realiseren. 
Onze ouderen hoeven hiervoor niet naar Eindhoven. De 
gemeente moet zelf de regie houden en niet afhankelijk 
zijn van marktpartijen of 1 woningcorporatie. Bouwen 
moet duurzaam, energiezuinig en met respect voor het mi-
lieu. Onze mobiliteit moet beter. Maar de Ruit is daarvoor 
geen oplossing. Wij kiezen voor frequent en hoogwaardig 
openbaar vervoer, goede ontsluiting van de wijken en 
bereikbaarheid van voorzieningen en ons mooie centrum.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Sociale transities Kwetsbare inwoners moe-
ten kunnen rekenen op noodzakelijke professionele zorg 
en ondersteuning. Uitgangspunt is dat er één plan van 
aanpak is en goed maatwerk. De PvdA ondersteunt initi-
atieven voor kleinschalige woonzorgvormen en coöpera-
tieve zorg. De huisvestingsproblemen van de Mijlpaal en 
het Pleincollege moeten snel opgelost worden. De PvdA 
wil de sport- en cultuurdeelname versterken. Kans op 
werk en inkomen is belangrijk. Mensen met een uitkering 
willen we uitzicht bieden op een betaalde baan door initi-
atieven te stimuleren in de coöperatieve sfeer. Solidariteit 
en saamhorigheid zijn voor de PvdA sleutelbegrippen. De 
PvdA wil opbouwend en constructief bijdragen.

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu
www.nuenen.pvda.nl



Lijsttrekker: Ir. Tom van den Boomen

Secretaris: Lies de Laat
cdanuenen@onsnet.nu
tel: 040 283 42 41
www.nuenen.cda.nl

De top 5 van de kandidatenlijst
1. Tom van den Boomen (M): 
Nuenen uit de Top 5 van de duurste 
gemeenten in Nederland. Woon voor-
zieningen zo waarborgen dat JONG 
en OUD in Nuenen kan blijven 
wonen.
2. Erik Groothoff (M): Zelfstandig 
ondernemer (groothandel) Recht-
vaardige standpunten innemen in 
toekomstige veranderingen waar de 
Nuenense samenleving mee te maken 
krijgt. Beleid en controle zijn sleutel-
woorden. Sportief, respectvol en met 
aandacht voor de maatschappij.
3. Cees Meijvis (M): Voormalig 
hoofd openbare werken gemeente 
Geldrop. Financiële positie moet 
sterk verbeteren om voorzieningen 
voor inwoners en verenigingen in de 
toekomst op peil te houden. Projecten 
opstarten in alle kernen met betaal-
bare huur- en koopwoningen
4. Mieke Hendrickx (V): Graag 
wil ik mij beschikbaar stellen voor 
mensen die zorg nodig hebben. Ieder-
een mag een beroep op mij doen, ik 
wil graag een luisterend oor zijn en 
daadkrachtig actie ondernemen waar 
mogelijk bij instanties. 
5. Rogier Wouters (M): Jurist. Ik wil 
mij inzetten om de mooie gemeente 
Nuenen toegankelijker te maken voor 
starters en jonge gezinnen. Jongeren 
moeten behalve een jeugd, ook een 
toekomst in Nuenen hebben. 

Prioriteit 3: Jongeren zijn essentieel voor Nuenen. Bind jongeren aan Nuenen door actief 
plannen te ontwikkelen voor betaalbare woningen in Gerwen en Nederwetten. Het begint bij 
jeugd. In deze verder uithollende maatschappij (ik..ik..ik) moet Nuenen een aansprekend cul-
tureel, sportief en maatschappelijk platform bieden waar een breed en veelzijdig verenigings-
leven mogelijk is. Zo komen (sociale) normen en waarden weer aan bod die de hoeksteen van 
de samenleving vormen. Jongeren houden de gemeente levend. Vooruit denkend moet Nuenen 
ook een interessante gemeente zijn voor jonge volwassenen om te wonen en werken. Het 
aanbod van betaalbare woonruimte moet vergroot worden.

Prioriteit 2: Verlaag de lasten voor de burger. De 
tarieven voor OZB, rioolheffing en afvalstoffen zo 
snel mogelijk verlagen tot het niveau van vergelijkbare 
gemeentes. Het begrotingstekort van de gemeente 
Nuenen is de laatste jaren afgewend op de inwoners 
van Nuenen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid 
bestaat. Ook huishoudens moeten kunnen begroten. 
Niemand zit op een verrassing zoals vorig jaar met een 
verhoging van 40% te wachten. Om dat te bewerkstel-
ligen is strikte begroting discipline bij de gemeente 
een vereiste. Als gemeenteraadslid van het CDA is 
controle derhalve bijzonder belangrijk. Een vergaande 
samenwerking binnen de “Dommelvallei” moet 
daarnaast aantoonbaar tot kostenbesparingen voor 
Nuenen leiden. Ons uiteindelijke doel is dat daarmee 
de gemeentelijke lasten in de pas gaan lopen met 
vergelijkbare andere gemeenten.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Kom op voor de zwakkeren. Iedereen 
heeft recht op het waardig en zo mogelijk zelfstandig 
kunnen meedoen in de samenleving. De prioriteit 
van het CDA ligt bij de zorgplicht die zich met name 
richt op drie groepen van mensen: Burgers die, soms 
tijdelijk, onvoldoende inkomen kunnen verwerven; 
Mensen die moeite hebben om zich zelfstandig staande 
te houden door ouderdom, een handicap of anderszins; 
Ouders die problemen hebben met het doen opgroeien 
van hun kinderen.

Lijsttrekker: Monique Donkers 

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Monique Donkers: “Zorgen voor 
een gezonde financiële basis van de 
gemeente Nuenen c.a. dat is nodig om 
de voorzieningen op peil te kunnen 
houden en ons rijke verenigingsleven 
te kunnen laten voortbestaan. Als Com-
binatie Nuenen c.a. zullen wij hieraan 
de komende jaren nog hard  moeten 
werken samen met anderen, want al-
leen kunnen wij niets bereiken.”
2. Ruurd van Heijst: “Combinatie 
Nuenen c.a. staat voor een realis-
tische benadering van de politiek 
waarin binnen de  financiële kaders 
gewerkt wordt aan een leefbaar, 
sociaal-maatschappelijk gemeente 
Nuenen c.a. Samenwerken met 
buurgemeenten is een ‘must’ om de 
veelheid van taken die van de rijks-
overheid naar de gemeenten schuiven 
goed te kunnen verwerken.”
3. Toine Raaijmakers: “Als geboren 
en getogen Gerwenaar vind ik 
het zondermeer opheffen van de 
gemeente Nuenen c.a. een brug te 
ver. Combinatie Nuenen c.a. wil een 
bestuurlijk en ambtelijk apparaat 
dat past bij de gemeente. Belangrijk 
vind ik het uitgangspunt bouwen naar 
behoefte en vraag.”
4. Hans Schoenmakers:“Combinatie 
Nuenen c.a. houdt de sociale samen-
hang en identiteit binnen onze dorps-
gemeenschappen in stand. Wat de zorg 
betreft moet het accent liggen op de 
combinatie van professionele hulp met 
mantelzorg en vrijwilligers. Onder-
steuning van burgerinitiatieven.”
5. Bert Willems: “Niet aan de kant 
blijven staan maar meedoen. Niet 
jezelf voorop stellen maar je inzetten 
voor anderen. Daarop berust een 
hechte samenleving. 
6. Annette de Lange: “De gemeente 
Nuenen c.a. kan zelfstandig blijven 
mits de gehele politiek en de ambte-
narij meer inspelen op maatschappe-
lijke ontwikkelingen en dus ook meer 
klantgericht gaan denken en werken.”
7. Roland van Pareren: “Er is niets 
mooier dan mee te kunnen beslis-
sen over je directe woonomgeving. 
En dat is precies waar het in de 
gemeenteraad over moet gaan. Het 
vertrouwen terug!”

Prioriteit 3: Combinatie Nuenen c.a. wil in samen-
spraak met de verenigingen komen tot haalbare, gepaste 
besparingen. Het subsidie- en accommodatiebeleid staat 
volledig in dienst van zorg en welzijn en dus van maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Het subsidiebeleid 
moet transparant zijn. Subsidies zijn met name bedoeld 
voor deelname door kinderen en jongeren. Volwassenen 
kunnen in beginsel hun eigen kosten dragen. Voor die 
volwassenen waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen 
bijdragen vanuit het budget voor minimabeleid beschik-
baar worden gesteld. Ook het accommodatiebeleid moet 
transparant zijn. Toerekening van huur en/of andere 
kosten van een accommodatie moet maatschappelijk 
verantwoord en naar draagkracht zijn.

Prioriteit 2: Combinatie Nuenen c.a. vindt dat de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kan 
functioneren als zelfstandige gemeente in een groter 
samenwerkingsverband. Zelfstandig waar het kan, 
samenwerken waar het zinvol en noodzakelijk is. 
Combinatie Nuenen c.a. gaat voor samenwerking  met 
de gemeente Son en Breugel en de gemeente Geldrop-
Mierlo maar stelt tevens dat uit zowel kostenbesparing 
als efficiency-overwegingen met meerdere overheden 
op specifieke gebieden de samenwerking kan worden 
uitgebreid. De Dienst Dommelvallei dient jaarlijks 
geëvalueerd te worden.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1:  Combinatie Nuenen c.a. wil af van de 
veelgehoorde en negatieve aanduiding ‘armlastige 
gemeente’. Zij streeft naar een structureel sluitende 
begroting. Lastenverlichting voor de inwoners be-
hoort dan tot de mogelijkheden. Het kapitaal van de 
gemeente Nuenen c.a. zit ‘in de grond’ en komt eruit 
bij grondverkoop. Daarmee is inmiddels een begin 
gemaakt in Nuenen-West en De Luistruik. 

Secretariaat: De Koppel 11
5674 NW Nuenen

info@combinatie-nuenen.nl
www.combinatie-nuenen.nl

Lijsttrekker: Henk Pero 

De top 4 van de kandidatenlijst
1. Henk Pero: Samenwerking, 
gezonde financiën en geloofwaardig-
heid staan voor mij centraal. Als 
ondernemer met bijna 30 jaar erva-
ring weet ik hoe moeilijk het is om 
partijen bij elkaar te brengen. D66 
kan burgers en bestuurders dichter bij 
elkaar brengen uitgaande van onze 
gedachte: een transparante overheid, 
die het opneemt voor zijn burgers.
2. Nico Pijnacker Hordijk: Ik ben 
in het dagelijks leven ondernemer en 
democraat in hart en nieren.  Mijn vi-
sie luidt: “D66 is een partij die zoekt 
naar de beste oplossing, met een ge-
zond evenwicht tussen het zakelijke 
en het sociale.” Mijn specialiteiten 
zijn: Zorg, Sociale Zekerheid, Econo-
mie, Financiën en Welzijn.
3. Willemijn van Werkum: Ik heb 
de afgelopen 4 jaar voor D66 in de 
gemeenteraad van Nuenen gezeten en 
wil die ervaring graag de komende 
4 jaar weer inzetten. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam bij Justitie en 
houd ik me bezig met de Nazorg voor 
gedetineerden; Openbare Orde en 
Veiligheid heeft dan ook mijn belang-
stelling naast Welzijn, Onderwijs en 
Sport. Ik vind het belangrijk dat de 
Nuenense politiek voor alle burgers 
zo transparant mogelijk is en zorgt 
voor inspraak voor de Nuenense in-
woners in hun zelfstandige gemeente.
4. Wouter Verhaak: Ik ben 31 jaar 
en docent economie. Nuchter, onder-
nemend, sociaal, met een kritische 
blik en economische expertise help ik 
Nuenen graag vooruit. Ik hecht aan 
het beste onderwijs voor jongeren, 
maar focus me graag op een prettige 
leefomgeving voor jong en oud waar-
in iedereen zich kan ontwikkelen. Ik 
ben een goede luisteraar, blijf rustig, 
diplomatiek en respectvol, vertrouw 
op de eigen kracht van mensen.

Prioriteit 3: Geloofwaardige politiek: Niet op 
de laatste plaats moet de politiek 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 streeft er naar 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.

Prioriteit 2: Gezonde financiën: D66 zal zich in de 
komende periode weer gaan inzetten om de financiën 
gezond te krijgen. Door kosten te besparen en door 
inkomsten op te voeren. Nuenen-West, de Luistruik, 
bedrijfsgronden op Eeneind-West en het plan Gulber-
gen geven mogelijkheden voor de toekomst. Bij alle 
ontwikkelingen kijkt D66 natuurlijk scherp naar de ba-
lans tussen deze ontwikkelingen en natuur en milieu.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Samenwerking: Volgens D66 is één van 
de sleutelbegrippen deze raadsperiode: samenwerking. 
Samenwerking van de Nuenense raadsfracties om de 
geloofwaardigheid terug te brengen in de gemeentepo-
litiek. Samenwerking met Son en Breugel en Geldrop 
Mierlo in Dommelvallei met als doel onze dorpsiden-
titeit behouden. Samenwerking om groen te behouden 
en duurzaamheid en innovatie naar een hoger plan te 
trekken. Samenwerking met de regio om de Nuenense 
economie te stimuleren, de participatie van de inwo-
ners te bevorderen en de uitdagingen op het gebied 
van zorg & welzijn het hoofd te kunnen bieden. Het 
samenwerkingsverband Dommelvallei moet op termijn 
besparingen gaan opleveren doordat we efficiënter 
gaan werken. Noodzakelijk nu er zoveel extra taken 
op de gemeenten afkomen. Ook binnen het stedelijk 
gebied Eindhoven en Helmond biedt samenwerking op 
economisch gebied veel voordelen.

Secretariaat: Jan Hoeve 
j.hoeve@onsnet.nu
040-2839739
www.nuenen.d66.nl

Lijsttrekker:Hans Pijs

Hans Pijs , j.pijs01@onsnet.nu 
Ton Vereijken , a.vereyken9@upcmail.nl 
De website is in ontwikkeling en zal zo spoedig als 
mogelijk worden gecommuniceerd.

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Hans Pijs: Hij is geboren en 
getogen Nuenenaar en inmiddels 
gepensioneerd. Tijdens zijn werkbare 
leven was hij beroepsmilitair bij de 
luchtmacht. Hans heeft raadservaring 
en heeft zich de afgelopen periode 
bezig gehouden met de portefeuille 
samenleving.
2. Ton Vereijken: Hij woont 
inmiddels 36 jaar in Nuenen. Hij 
was werkzaam in de bankwereld en 
heeft daarvoor in het bedrijfsleven 
gewerkt. Sinds ruim twee jaar heeft 
hij als burgercommissielid mogen 
proeven aan de lokale politiek en wil 
dit nu voortzetten als raadslid.
3. Peter Regli: Hij woont sinds 
1994 in Nuenen. Hij is zelfstandig 
ondernemer in bouwmanagement 
en wil zich bezig gaan houden met 
ruimtelijke ordening.
4. Angie van Maasakkers: Zij is 
geboren in Trinidad en Tobago en 
gehuwd met een rasechte Nuenenaar. 
Angie is apothekersassistente en 
heeft een brede belangstelling voor 
de samenleving.
5. Joop Hulsen: Hij is docent 
economie en geschiedenis bij het 
voortgezet onderwijs. Woont ruim 
20 jaar in Nuenen en omdat hij zich 
als burger van Nuenen al jaren niet 
gehoord voelde wil hij zich met 
de actieve politiek in Nuenen gaan 
bezighouden.
6.Ronald Hulsen: Hij is 26 jaar en al 
17 jaar woonachtig in Nuenen. Hij stu-
deert binnenkort af als milieutechno-
loog en vind dat milieu ook op lokaal 
niveau meer aandacht moet krijgen.
7.Drs. Jan van Bruggen: Hij heeft 
een zeer ruime ervaring als raadslid 
en fractievoorzitter in de Nuenense 
politiek. Hij zal de fractie met raad 
en daad bijstaan. 

Prioriteit 3: De communicatie tussen gemeente-
raad, B&W, ambtenaren en bevolking moet open en 
transparant worden en dient essentieel bij te dragen om 
het vertrouwen tussen burger en politiek te herstellen. 
De burgers hebben dit de afgelopen jaren niet gemerkt 
terwijl ze daar volledig recht op hebben.

Prioriteit 2: De financiën van de gemeente dienen 
op orde te komen. Wij willen een juiste en reële 
waardering van alle activa. Contracten moeten worden 
nagekeken en waar nodig worden bijgesteld en waar 
noodzakelijk worden ontbonden.(Dit is mede afhan-
kelijk van de reeds lopende onderzoeken en resultaten 
daarvan).

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Per direct een opdracht aan het college 
om onderhandelingen te beginnen met de Dommel-
vallei gemeenten om te komen tot 1 gemeente met 
1 burgemeester en 1 gemeentehuis. Wil men dit niet 
dan dienen direct daaropvolgend alle andere opties 
bekeken te worden om te komen tot herindeling, 
annexatie of fusie.

Lijsttrekker: Jacques Leemans

19 maart
gemeenteraads-

verkiezingen

voor meer info 
www.nuenen.nl

De top 7 van de kandidatenlijst
1.Jacques Leemans: Jurist en woonach-
tig  op het Eeneind is vraagbaak voor de 
gewone man. Weet de weg en wijst de weg. 
Oprichter van de Nuenense wetswinkel. 
Ontwikkelde model bezwaarschrift voor 
de OZB en wist met succes een motie door 
de Raad te loodsen die de positie van de 
huiseigenaar aanzienlijk verbetert bij het 
bepalen van de WOZ waarde van zijn huis.
2. Joost Vereijken: Deze rasechte
Nuenenaar en ondernemer was jarenlang 
trainer- coach van dameselftal 1 van RKSV.
3. Jeff Pereira: Sales-manager van een 
middelgroot familiebedrijf is al 15 jaar 
maatschappelijk actief als coach bij RKSV. 
Woont in Nederwetten en is aanspreekper-
soon voor Nederwetten en gesprekspartner 
voor de Dorpsraad.
4. Evert Ketelaars: Woont in Nuenen-
centrum. Een hardwerkende ondernemer en 
gewend tegen de stroom in te zwemmen. 
Heeft veel belangstelling voor economie.
5. Bart van de Donk: Woonachtig in 
Gerwen voelt zich nauw betrokken  bij de 
sociale en maatschappelijke problemen van 
Gerwen.
6. Mark Bressers: Deze jonge ondernemer 
is gewend aan te pakken. Zijn leuze luidt 
: vooruitkijken geheel in lijn met het logo 
van Nuenens Belang:Samen voorwaarts.
7. Toon van der Linde: Geboren en 
getogen Eeneindenaar. Weet alles van het 
Eeneind en zijn historie. Een kanjer!

Prioriteit 3: Professionele uitvoering 
van de prioriteiten 1 en 2 en de rust en 
tijd nemen voor een integrale samen-
werking tussen Raad en College.

Prioriteit 2: Daarna een gedegen 
prioriteitenplan opstellen voor de 
belangrijkste en noodzakelijke taken 
zoals bijvoorbeeld voor zorg van oude-
ren en jeugd.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten
Prioriteit 1: De gemeente financieel op 
orde stellen.

Mulakkers 3, 5674 TV Nuenen
Tel/fax 040 283 58 91
jacleemans@nuenensbelang.nl
www.nuenensbelang.nl

Agenda van activiteiten in de aan-
loop naar de verkiezingen 

• LON live tv-debat in het het 
Klooster op 14 maart om 20.00 
uur.

• Lijsttrekkersdebat Rond de linde 
in het Klooster op 16 maart om 
10.00-13.00 uur.

Lijsttrekker: Hein Kranen

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Hein Kranen: Solidariteit en 
gelijkwaardigheid moeten in de 
dagelijkse praktijk inhoud krijgen. De 
problemen waar de landelijke over-
heid de gemeente mee opzadelt, zul-
len ook in Nuenen tot lastige keuzes 
leiden. Ik ga voor sociale keuzes.
2. Bas Smouter: ‘Nuenen is een 
prachtig dorp. Dat dorpse karakter 
-met oog voor elkaar en een rijk ver-
enigingsleven- moeten we koesteren 
en uitbouwen. De sociale samenhang 
die in Gerwen en Nederwetten goed 
ontwikkeld is, kan als voorbeeld 
dienen voor de andere wijken.’
3. Carel La Grouw: ‘De SP Nuenen 
is er voor álle Nuenenaren. De 
alsmaar verdergaande tweedeling in 
de samenleving moet worden gestopt. 
Iedere Nuenenaar moet volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenle-
ving, want iedereen heeft recht op 
een menswaardig bestaan.’
4. Ralf Beckers: ‘Dienstbaar zijn 
aan de Nuenense samenleving staat 
op de eerste plaats. De SP Nuenen 
streeft een transparant bestuur na dat 
altijd verantwoording aflegt. Dus: 
geen gedraai of onheus gedrag in de 
gemeenteraad, maar duidelijkheid en 
openheid.’
5. Dick Boonman
6. Fred Lambert
7. Eric van Schijndel

Prioriteit 3: De buurt is de schaal voor de toekomst: 
DUS: deelname van de burger aan de maatschap-
pij stimuleren, bevorderen van wijkgericht werken. 
Realiseren van buurthuizen, behoud van het rijke 
Nuenense verenigingsleven. Vergroten van het gevoel 
van veiligheid.

Agenda van activiteiten in de aan-
loop naar de verkiezingen
• 04 mrt 2014 19:30 uur SP verkie-
zingsprogramma Pleincollege: 
locatie Wederikdreef
• 07 mrt t/m 13 mrt  Buurten in de
Buurt  in diverse wijken in Nuenen  
• 13 mrt 2014 verkiezingsmarkt in 
bibliotheek  
• 14 mrt 2014 20.00 uur LON-debat
in het Klooster 
• 15 mrt 2014 Centrum Nuenen +
Kernkwartier.  
• 16 mrt 2014 14.00 uur Rond de Linde
debat in het Klooster 
• 17 mrt 2014 ‘kraam’ op de Nuenense 
markt.

Prioriteit 4. Weer vertrouwen bieden in de plaatse-
lijke politiek: DUS: politici die de handen ineenslaan 
voor het doel waarvoor zij staan n.l. een betrouwbare 
gemeente waar openheid en integriteit het uitgangs-
punt is. Een verbeterde (digitale) dienstverlening. 
Bevordering betrokkenheid en deelname van de 
burger. Regionale samenwerking. 

Prioriteit 2: Voldoende sociale woningbouw: 
DUS: bij nieuwbouwprojecten minstens 40% sociale 
woningbouw (koop en huur) en voldoende betaalbare 
jongeren- en ouderenhuisvesting. 

De top 4 van prioriteiten/speerpunten 
Het verkiezingsprogramma van SP Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind heet: ‘SAMEN 
VOOR DE TOEKOMST!’ De SPeerpunten zijn:
Prioriteit 1. Voor ieder een menswaardig bestaan: 
DUS: op peil houden van sociale voorzieningen. 
Bijzondere bijstand tot 120% van het bijstandsniveau. 
Geen bezuiniging op de WMO: thuiszorg, vervoer 
voor mensen met een beperking, leerlingenvervoer, 
zolang als mogelijk zelfstandig wonen.

Secretariaat:
Noorderklamp 14
5673 BH  Nuenen

040 284 08 23
nuenen@sp.nl 
http://nuenen.sp.nl

Lijsttrekker: Boudewijn Wilmar

Lijsttrekker: Boudewijn Wilmar

met Tineke en Joep

De top 7 van de 
kandidatenlijst
 1. Boudewijn Wilmar
woont in Gerwen. Hij heeft 

een achtergrond in de zakelijke dienst-
verlening met een ruime bestuurlijke 
ervaring in onderwijs en (gehandi-
capten) zorg. Hij staat voor bestuur-
lijke vernieuwing en voor regionale 
samenwerking.
2. Koen Brantjes is gepensioneerd
huisarts. Hij wil zich inzetten voor
een goed functionerend sociaal vangnet. 
Koen wil voorkomen dat het rijke cultu-
rele leven in Nuenen ‘uitgekleed’ wordt.
3. Joep Pernot is een op en top Nuene-
naar, zelfstandig ondernemer en vooral 
als bestuurder actief in het Nuenense 
verenigingsleven. Hij wil niet alleen 
consumeren maar ook bestuurlijk iets 
aan de gemeenschap teruggeven.
4. Leonhard Schrofer is onze
(stads-)ecoloog, met ervaring als dis-
trictshoofd bij Staatsbosbeheer, be-
stuurservaring bij het Waterschap De 
Dommel en een uitgebreid netwerk in 
de natuur- en milieubeweging.
5. José Favié komt op voor sociale
rechtvaardigheid en maakt zich sterk
voor werk en inkomen. Zij streeft
naar een open bestuurscultuur. José 
wil zorgvuldig omgaan met het mi-
lieu en al het leven hier op aarde.
6. Tineke Wieringa woont in Neder-
wetten. Door het vormingswerk bij 
de Boerderij aan de Beekstraat en
haar werk in de pleegzorg en voor
Leergeld Nuenen is ze betrokken bij
de sociale kant van de samenleving.
Zij ziet nieuwe beleidskansen door de 
overheveling van rijksgelden voor de 
WMO en de zorg naar de gemeenten.
7. Camil Smeulders is een echte 
Nuenenaar en bestuurslid van de 
Vereniging Bewoners Centrum Nuenen 
(VBCN). Volgens hem is de afstand tus-
sen Gemeentehuis en bewoners te groot 
geworden. Door de wantoestanden 
binnen de politiek herkent de Nuenenaar 
zich niet meer in het beleid en keert het 
de bestuurders de rug toe. Het is tijd 
voor nieuwe deskundige bestuurders die 
de aanwezige kennis bij de dorpsbewo-
ners opzoeken en hen als competente 
gesprekspartner zien.

Prioriteit 2: Gezonde en duurzame financiële positie.
De begroting mag dan weer sluitend zijn, toch zit Nue-
nen nog steeds met een torenhoge schuld en de OZB is 
onaanvaardbaar hoog. Een toekomstgerichte begroting 
wordt bereikt door: 1. Noodzakelijke ombuigingen 
gericht op een duurzame samenleving. 2. Gebruik van 
externe adviseurs snel afbouwen. 3. Geen onbetaalbare 
infrastructurele projecten: “de Ruit” onder geen beding.

Prioriteit 3: Investeren in zorg, groen en cultuur.
GroenLinks wil kansen op werk met een fatsoen-
lijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend 
onderwijs, goede zorg, een gezonde leefomgeving en 
een bruisend cultureel leven. Met de speerpunten: 1. 
Om de WMO-transitie succesvol te laten verlopen, is 
samenwerking in de regio een voorwaarde. 2. Vrijwil-
ligerswerk op het gebied van de zorg moet door de 
gemeente ondersteund en gecoördineerd worden. Niet 
bezuinigen op zorg aan huis. 3. Groenvoorziening: Ge-
bruik maken van de deskundigheid en de initiatieven 
die in Nuenen aanwezig zijn, bijvoorbeeld van de meer 
dan 300 Nuenense IVN-leden.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: De inwonersbelangen dienen en sa-
menwerken. GroenLinks wil een krachtig en integer 
gemeentebestuur met de volgende speerpunten:
1. Deskundigheid en betrokkenheid van de inwoners 
tijdig inschakelen in de besluitvorming. “Eerst luisteren, 
dan pas beslissen” is ons motto. 2. Transparantie: de 
gemeente geeft openheid van zaken (veronderstelde 
grondfraude!) en uitleg aan de bevolking wat en waar-
om zij iets doet. 3. Regionale samenwerking eenvoudig 
van structuur en democratisch beheersbaar.

Dungense kant 8
5674 SB Nuenen
040-2835064

nuenen@groenlinks.nl
www.groenlinksnuenen.nl

Lijsttrekker: 
Toos van de Ven

De top 7 van de kandidatenlijst
1. Toos van de Ven: Toos woont al 
meer dan 40 jaar in Nuenen. Zij is 
een ervaren gemeenteraadslid met 
aandacht voor het (basis)onderwijs 
en de financiën van onze gemeente.
2. Peter van Leeuwen: Peter volgt 
de Nuenense politiek al jarenlang 
van dichtbij, en heeft W70 in de 
afgelopen bestuursperiode vertegen-
woordigd in de commissie Algemene 
Zaken en Financiën. Hij heeft een 
achtergrond als (o.a.) Strategisch 
Business Developer en Innovatie-
manager bij KPN. Peter woont sinds 
1984 in Nuenen en was vrijwilliger 
bij de Lokale Omroep Nuenen.
3. Ralf M.M. Stultiëns: Ralf is 
gemeenteraadslid sinds maart 2006, 
en richt zich specifiek op de belangen 
van jeugd/jongeren, de vele vereni-
gingen en instellingen in het Nue-
nense en de inwoners van de kleine 
kernen. In het dagelijks leven is Ralf 
freelance (schrijvend) journalist.
4. Patrick Swinkels: Patrick verte-
genwoordigde W70 in de Raad eer-
der tussen 2002-2006 en 2010-2014. 
Met name de portefeuille Ruimte-
lijke Ordening heeft zijn specifieke 
aandacht. Als onderwijzer richt hij 
zich op het belang van goed (basis)
onderwijs in onze gemeente. 
5. Niels Wouters: Niels is een van de 
vele nieuwe vertegenwoordigers van 
de jeugd en jongeren in Nuenen c.a. 
binnen W70. Niels brengt met zijn 27 
jaar een frisse kijk op veel onderwer-
pen. Hij werkt bij de Belastingdienst.
6. Tjeerd Dickhoff: Met zijn 28 jaar 
opnieuw een van de jonge talenten 
binnen de politieke gelederen van 
W70. Tjeerd is actief in het Nuenense 
verenigingsleven (o.a. als bestuurslid 
van Jocanto en bestuurslid van het Iers 
Sessie Festival). Tjeerd is assistent-be-
drijfsleider bij een regionale vestiging 
van een opticienketen.
7. Gerda Hekker: Gerda is bekend 
van de Wijkraad Eeneind. Zij zet zich 
in voor Eeneindse belangen. Nadat 
Gerda diverse jaren heeft gewerkt voor 
verschillende woningbouwcorporaties, 
werkt ze sinds enkele jaren als zelfstan-
dig onderneemster in de (ver)huursec-
tor op het gebied van woningbouw.

Prioriteit 3: Trots op bruisend verenigingsleven.
W70 wil een stabiel en afdoende subsidie en accom-
modatiebeleid invoeren met minimaal 10 jaar zeker-
heid over hun huisvesting om zo de onzekerheid bij 
verenigingen en instellingen weg te nemen. Wij willen 
de waarderingssubsidies (als enige partij in Nuenen 
c.a.!) continueren; Het Klooster wordt níet verkocht 
maar het moet dé centrale ontmoetings- en oefenruim-
te zijn voor Nuenen.

Prioriteit 2: Nuenen weer financieel gezond. De 
gemeentelijke belastingdruk (o.a. OZB, reinigings-
rechten) gaat omlaag zodra dit begrotingstechnisch 
verantwoord is; We gaan de afhankelijkheid van de 
grondpolitiek bij de financiering van het gemeentelijke 
‘huishoudboekje’ drastisch verminderen. Bij nieuw-
bouwprojecten geven we voorrang aan de projecten 
die worden gerealiseerd op gronden, in het bezit van 
de gemeente; We gaan geen hondenbelasting en/of 
betaald parkeren invoeren.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind blijven zelfstandig. W70 wil de zelfstandig-
heid van de gemeente waarborgen door beleid af te 
stemmen op de wensen van inwoners/bedrijfsleven. We 
gaan de samenwerking tussen Nuenen c.a., Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel (Dommelvallei) versnellen; 
de ambtelijke afdelingen worden samengevoegd; De 21 
locaties – die ons doen herinneren aan het verblijf van 
Vincent van Gogh – gaan we aanmelden voor opname 
in de Werelderfgoedlijst van UNESCO; We behouden 
de identiteit van Gerwen, Nederwetten en het Eeneind: 
dorps- en wijkraden blijven bestaan en we investeren in 
het voortbestaan van (o.a.) de kermissen en Ezeltjesdag.

www.w70.nl
www.facebook.com/W70Nuenen
www.twitter.com/W70_Nuenen

Secretariaat: p/a De Geer 7, 5674 NG  Nuenen c.a.
(040) 290 62 66, secretariaat@w70.nl

Lijsttrekker: Chris Eeuwhorst

De top 4 van de kandidatenlijst
Ons motto voor deze verkiezingen is: 
,,NIET DOORSCHUIVEN MAAR 
AANPAKKEN’’ 
1. Chris Eeuwhorst Mijn laatste 
functie was manager inkoop. Ik 
ben fractievoorzitter, waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad en 
voorzitter van de Commissie Ruimte. 
Ik ben ruim 7,5 jaar raadslid. Mijn 
aandachtspunten zijn door kennis, 
ervaring en dossierkennis breed 
georiënteerd. 
2. Gaby Scholder- Penders Ik ben 
zelfstandig ondernemer en Buitenge-
woon Ambtenaar Burgerlijke Stand 
(BABS) in Nuenen c.a. Wonend en 
werkend in Nuenen zijn er tal van 
zaken waar ik iets aan wil doen. 
Bijvoorbeeld  in de samenleving waar 
het o.a. de jeugd, maar zeker ook de 
ouderen betreft. Het verschil kunnen 
maken, dat is wat ik voor ogen heb. 
3. Hans Spijkerman Ik ben jurist 
en zelfstandig ondernemer in de 
juridische dienstverlening. Ik voel 
mij betrokken bij alles wat er in de 
Nuenense gemeenschap speelt en 
gebeurt. Mijn streven is dat ouders en 
kinderen, maar ook de ondernemers 
naar tevredenheid in een prettige en 
veilige omgeving kunnen wonen, 
werken en recreëren. Goede kwaliteit 
daarvan is voor mij essentieel. 
4. Eric van Rooy Ik ben zelfstandig 
ondernemer, bouwkundig adviseur, 
aannemer, maar ook ontwerper en 
kunstenaar. Ik heb ervaring opgedaan 
als burgercommissielid. Het dorpse 
karakter, de gemoedelijke sfeer, het 
gevoel van veiligheid en een goede 
omgeving om mijn kinderen te laten 
opgroeien zijn voor mij belangrijk. 
Mijn interesses liggen in de ruimte-
lijke ordening.

Prioriteit 3: De VVD wil ruimte geven aan nieuwe 
concepten en initiatieven, zoals kangaroewoningen, 
naast de realisatie van een centraal gelegen woon-
zorgcomplex. Woningbouwprogramma’s voor levens-
loopbestendige woningen en noodzakelijke aanpassin-
gen aan het eigen huis van ouderen (om er te kunnen 
blijven wonen) blijven nodig.

Prioriteit 2: Een stevig en robuust financieel beleid 
en verlaging van de Onroerend Zaak Belasting 
(OZB) en van de afvalstoffenheffing. De VVD is 
voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners 
en ondernemingen. De OZB dient zo spoedig mogelijk 
weer te worden teruggebracht naar een acceptabel ni-
veau. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. 
Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Wij zijn 
geen voorstander van de introductie van hondenbe-
lasting.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten
Prioriteit 1: Zelfstandigheid door samenwerking 
met andere gemeenten. Zaken waarvoor de gemeente 
in belangrijke mate zelf het beleid en de uitvoering 
mag bepalen lenen zich niet voor samenwerking in 
gezamenlijke organisaties. De samenwerking met de 
gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo wordt 
voortgezet en wij staan open voor samenwerking met 
andere en ook grote gemeenten. De onafhankelijkheid,
zelfstandigheid en eigen identiteit van Nuenen c.a.
staat daarbij voorop. Herindeling of annexatie is nu
niet aan de orde.

Secretariaat: mevr. T. Solleveld
Prunuslaan 1, 5671 BV Nuenen
040-2837832
ttsol@onsbrabantnet.nl
www.vvd-nuenen.nl

Lijsttrekker:Frank Huijink

De top 5 van de kandidatenlijst 
1. Frank Huijink: Ik ben sociaal en
maatschappelijk betrokken, gedreven,
met een heldere reële toekomstge-
richte visie en een goed oog voor
kansen. Door mijn werk, gecombi-
neerd met diverse maatschappelijke
en bestuurlijke functies, heb ik een
brede kennis en ervaring met zowel
de ruimtelijke sector, alsook met
sociale vraagstukken, onderwijs, zorg
en financiën. Samen met mede-inwo-
ners werken aan het verbeteren en
goed houden van onze gezamenlijke
omgeving geeft mij extra energie.
2. Jacco den Hartog: Ik wil me
graag als raadslid inzetten voor goede
en toegankelijke voorzieningen. De
verantwoordelijkheid nemen voor
een krachtig en transparant gemeen-
tebestuur, dat goed luistert naar haar
inwoners. In mijn werk en binnen
maatschappelijke functies heb ik een
brede ervaring opgebouwd op het
gebied van het sociaal domein en de
decentralisaties.
3. Hein Pasma: Ik vind het belang-
rijk om op te komen voor de
belangen van de gewone man en
vrouw: iedereen telt mee. Ik vind
goede voorzieningen op het gebied
van werk en inkomen belangrijk. Ik
heb ervaring als controller in de zorg
en welzijn, en was al eens lid van
de gemeenteraad Opsterland, waar
ik de specialist voor financiën en
organisatie was.
4. Jetty Brouwer: Mijn keuze
is een Nuenense samenleving
waarin iedereen mee kan (blijven)
doen. Ik heb ruime ervaring in de
Jeugd(gezondheid)zorg, de thuiszorg
en het sociaal cultureel werk. Verder
ben ik actief lid van het PvdA-
ombudsteam.
5. Theo Albers: De gemeente moet
inwoners die niet meer in staat zijn
zelfstandig te functioneren de nodige
ondersteuning aanbieden. Indien
beschikbaar kan dat aangevuld
worden met participatie vanuit ieders
directe omgeving. Ik ben betrokken
en resultaatgericht.

Prioriteit 3: Voor de PvdA is zelfstandig blijven geen 
doel op zich. Volgens de PvdA kan Nuenen prima Nuenen 
blijven. Ook als we opgaan in bijvoorbeeld de Dommeldal-
gemeente of het nog grotere Eindhoven. De afweging hoe 
en met wie wij gaan fuseren, moet de komende raadsperi-
ode rationeel, dus los van (oneigenlijke) emoties, gemaakt 
worden. Daarbij realiseren wij ons dat een groot deel van 
onze inwoners voor werk, school en vrije tijd georiënteerd 
is op wat nu de Brainport-regio heet.

Prioriteit 2: Wonen en Woningbouw Nuenen moet 
passende woningen bouwen voor onze eigen inwoners, 
jong en oud. De gemeente moet haar grondposities beter 
inzetten voor CPO initiatieven, dus samen met toekomstige 
bewoners. Wij willen meer verpleeghuiszorg realiseren. 
Onze ouderen hoeven hiervoor niet naar Eindhoven. De 
gemeente moet zelf de regie houden en niet afhankelijk 
zijn van marktpartijen of 1 woningcorporatie. Bouwen 
moet duurzaam, energiezuinig en met respect voor het mi-
lieu. Onze mobiliteit moet beter. Maar de Ruit is daarvoor 
geen oplossing. Wij kiezen voor frequent en hoogwaardig 
openbaar vervoer, goede ontsluiting van de wijken en 
bereikbaarheid van voorzieningen en ons mooie centrum.

De top 3 van prioriteiten/speerpunten 
Prioriteit 1: Sociale transities Kwetsbare inwoners moe-
ten kunnen rekenen op noodzakelijke professionele zorg 
en ondersteuning. Uitgangspunt is dat er één plan van 
aanpak is en goed maatwerk. De PvdA ondersteunt initi-
atieven voor kleinschalige woonzorgvormen en coöpera-
tieve zorg. De huisvestingsproblemen van de Mijlpaal en 
het Pleincollege moeten snel opgelost worden. De PvdA 
wil de sport- en cultuurdeelname versterken. Kans op 
werk en inkomen is belangrijk. Mensen met een uitkering 
willen we uitzicht bieden op een betaalde baan door initi-
atieven te stimuleren in de coöperatieve sfeer. Solidariteit 
en saamhorigheid zijn voor de PvdA sleutelbegrippen. De 
PvdA wil opbouwend en constructief bijdragen.

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu
www.nuenen.pvda.nl
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Landgoed Gulbergen in 2014 opnieuw decor van specta-
culair mountainbike-evenement 

Inschrijving voor vierde editie 
Gulbergen24 start 1 maart
De Olympische Spelen in Sotsji zijn net afgesloten. Tijd voor de zomerspor-
ten. Mountainbiken is zo’n sport die in Brazilië op het programma staat bij 
de Zomerspelen 2016, maar door vele liefhebbers het hele jaar door beoe-
fend wordt. In onze regio wordt al weer reikhalzend uitgekeken Gulber-
gen24 in het weekend van 27 en 28 september 2014. 
Ook daar zullen weer Olympische top-
pers, maar vooral veel breedtesporters 
van de partij zijn. Mountainbikers van 
heinde en verre en van alle niveaus zul-
len de lat weer hoog leggen. Op een 
sportieve en collegiale manier gaan zij 
–alleen of in een team- weer tot het ui-
terste. Er is een maximum aantal deel-
nemers. Bij de inschrijving geldt 
daarom vol = vol. Dus Nuenense lief-
hebbers opgelet: de inschrijving voor 
Gulbergen24 start 1 maart. Bel je 
mountainbikematen en ga naar de 
website www.gulbergen24.nl.
Het parcours loopt over het hoogste 
punt van Brabant, waardoor de deel-
nemers in een etmaal zeker zoveel 
klimmen als drie keer de Alpe d’Huez. 
Dat maakt dit evenement uniek in Ne-
derland. Iedere mountainbiker vindt 
er zijn uitdaging: de recreatieve en de 
sportieve fietsers, jong en oud, regio-
naal of internationaal, man of vrouw. 
Gezelligheid, plezier en uitdaging zijn 
gegarandeerd. Gulbergen24 is er voor 
groepen die in teamverband rijden en 
individuele deelnemers. 

Gulbergen24 is geen wedstrijd voor 
enkele fanatiekelingen. Het is een 
sportief evenement voor iedereen. Tij-
dens de marathon proberen de teams 
en individuele deelnemers een grote 
afstand af te leggen gedurende 6 of 24 
uur. De afstand wordt automatisch ge-
registreerd. Het parcours van onge-

veer 8 kilometer volgt de tracks door 
de bossen, over een tijdelijke brug 
over het Eindhovens kanaal en over de 
‘Razob-bult’ in Nuenen. Dit is het 
hoogste punt van Brabant gelegen op 
60 meter boven NAP. In 24 uur wor-
den er door deelnemers wel 3.600 
hoogtemeters gemaakt, vergelijkbaar 
met ruim drie keer het beklimmen van 
de Alpe d’Huez. Naast de 24-uurs ma-
rathon is er ook een 6-uurs variant. In 
totaal is er plaats voor 105 teams en 55 
individuele rijders die op 27 septem-
ber klokslag 13.00 uur klaar staan voor 
de start. Ruim 750 deelnemers zullen 
weer meedoen. 

De stichting organiseert echter niet al-
leen Gulbergen24. SMPN maakt zich 
ook sterk voor nog betere faciliteiten 
om zodoende de sport in de volle 
breedte nog aantrekkelijker te maken. 
Samen met gemeenten, SRE, Provin-
cie Noord-Brabant, Vrijetijdshuis Bra-
bant heeft SMPN zich onder andere 
succesvol ingezet door in het zoge-
naamde “Rijk van Dommel en Aa” 
koppelingen te maken van de vaste 
routes. Hierdoor is een mogelijkheid 
ontstaan om meerdaagse mountainbi-
keroutes te rijden. Hoog op het verlang-
lijstje staat ook een NOC*NSF- faciliteit 
voor trainingen en (wereldbeker)wed-
strijden. 
Kijk op de nieuwe website www.gul-
bergen24.nl voor meer informatie. 

Afscheid van 100 jaar   
Van Gogh geschiedenis
Door Elwien Bibbe

Ton de Brouwer, Ad van Rooij en Frans van de Boogaard namen afgelopen 
vrijdag afscheid als bestuurslid van de Stichting Van Gogh Village. Volgens 
Simone van der Heijden, directeur van Vincentre, symboliseren de drie 
heren samen 100 jaar Van Gogh geschiedenis in Nuenen. Want zolang zijn 
ze al samen betrokken bij Van Gogh en Nuenen.
Samen 100 jaar is een lange tijd en 
daar horen natuurlijk heel veel terug-
blikken bij. Niet alleen Simone van der 
Heijden, burgemeester Houben, Jan 
Kees Lemkes (Vincentre) en Johan van 
Gogh, een achterneef van Vincent 
zorgden voor een lovende toespraak. 
Ton nam ook zelf het woord en wist 
het gezelschap met veel oude foto’s en 
leuke anekdotes te vermaken. Hoogte-
punt was toch wel het Van Gogh jaar 
in 1984. Dat is ook het jaar dat Ad, Ton 
en Frans samen gingen werken. In dat 
jaar werd de komst van Van Gogh, 100 
jaar geleden, herdacht met allerlei ac-

het Vincentre, dat op 17 december 
2010 haar deuren opende. De plaatsen 
waar van Gogh schilderde zijn gemar-
keerd met rode zuilen en regelmatig 
lopen er groepen toeristen onder lei-
ding van een gids van het Vincentre 
door het dorp.

Het drietal kreeg bij hun afscheid van 
burgemeester Houben ieder een Van 
Goghbord. Het zijn de laatste drie. 
Koninklijk onderscheiden zijn ze al. 
Jan Kees Lemkes overhandigde Ton   
de Brouwer namens de Stichting       
Van Gogh Village een gouden Van 
Goghmunt. Samen gaan ze met hun 
echtgenotes op reis naar Auvers sur 
L’Óise. Ook kregen ze een boek met 
daarin alle 80 werken die Vincent in 
Auvers maakte cadeau. 

Frans, Ton en Ad zijn nu geen be-
stuursleden meer, maar Frans blijft 
betrokken bij het buitengebeuren: de 
rondleidingen. Ad van Rooij blijft zich 
bezighouden met de inrichting, de de-
coraties en Ton met het museale, zoals 
nu met de tentoonstelling van de fa-
milie van Gogh.
Jan Kees Lemkes wil nog niet verklap-
pen wie de plaats van deze pioniers in 
zal gaan nemen. Maar de opvolgers 
zijn er al.

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Speciale 
aandacht 

voor 
vorming- en 

ontplooiings-
kansen 

van de jeugd Lijst 6

Speerpunten van D66 voor 
periode 2014-2018 (deel 1)
1.  Visie op Regionale Samenwerking en Herindeling
Speerpunt:
Behouden van dorpsidentiteit door verbreden en versnellen van het samenwer-
kingsverband Dommelvallei en het intensiveren van andere samenwerkingsver-
banden.
2.  Financiën en Economie
Speerpunten:
Transparante begroting. Kostenbesparing en efficiencyvoordelen door maxi-
male samenwerking (o.a. Dommelvallei). Één-loketfunctie (samenwerking 8 
omringende gemeenten + Oirschot) voor industrie, kantoren en detailhandel.
Inkomsten genereren uit recreatie, toerisme en evenementen (o.a. Gulbergen) 
met oog voor de balans met milieu en natuur door strikte regulering en limitering. 
Evenementen zijn self-supporting. OZB wanneer mogelijk substantieel verlagen.
 3.  Milieu en Duurzaamheid
Speerpunten:
Actualiseren plannen Nota Duurzaamheid. Stimuleren ‘schone industrie’.
Slimme verlichting toepassen in nieuwe wijken en bij vervanging.
Stimuleren zonne-energie. Proefprojecten aantrekken voor o.a. warmte-kou-
deopslag. Uitbreiden Carbiogas door o.a. samenwerking met de andere Bra-
bantse gemeenten. Doel: geen restafval meer => burger hoeft niet meer te 
betalen voor afval dat geld opbrengt.
Voorlichting aan inwoners is essentieel.
4.  Zorg en Welzijn
Speerpunten:
Instellen van een Zorgcoördinator. Opzetten van een gemeentelijk Zorg-Por-
taal. Stimuleren ‘gezond leven’. Aandacht voor het toepassen van nieuwe tech-
nieken, zoals domotica (o.a. zorg op afstand). Het bevorderen van voorzieningen 
om langer thuis te kunnen blijven wonen. CPO-projecten voor ouderen; werk-
groepen en verenigingen die zorgactiviteiten ontplooien worden door de ge-
meente gefaciliteerd. Nuenen moet een dementievriendelijke gemeente 
worden. Opzetten van een meldpunt voor en passende zorg in geval van oude-
renmishandeling. De zorgvrager moet in geval van klachten de hulp kunnen 
vragen van een onafhankelijke adviseur. Beleidsdeskundige jeugdzorg aantrek-
ken binnen het samenwerkingsverband Dommelvallei en/of breder.
5.  Onderwijs en jeugd
Speerpunten:
Opstellen Scholenspreidingsplan met visie voor minimaal de komende tien jaar. 
Met geld dat is bedoeld voor onderwijs mag niet worden geschoven.
Instellen van een Brede School keurmerk. Steun voor initiatieven die gericht 
zijn op terugdringen van schoolverzuim. Bevorderen leer- en stageplekken.

Volgende week verschijnt deel 2.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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

Van eigenaar        
tot (tijdelijke) huurbaas
Nogal wat Nederlanders hebben zich de afgelopen jaren van huiseigenaar ont-
wikkeld tot (tijdelijke) huurbaas. Wel is dit vaak een ‘nevenfunctie’, omdat ze al 
een nieuwe woning gekocht hebben. Maar omdat de verkoop van het oude huis 
niet lukt of niet de gewenste opbrengst levert, grijpen zij naar de tijdelijke ver-
huur als mogelijkheid om de dubbele woonlasten dragelijk te maken. Ook in    
Nuenen en omstreken is dit inmiddels een bekend verschijnsel.
Het is een optie die zeker overwogen kan worden. Er zijn gegadigden genoeg. 
Kenniswerkers uit het buitenland zijn bijvoorbeeld vaak bereid een goede huur-
prijs te betalen. Maar ook kleine groepjes flexwerkers uit Polen treffen we steeds 
vaker in woningen die al enige tijd te koop staan. Sinds 1 januari 2013 zijn de re-
gels voor tijdelijke verhuur via de Leegstandswet versoepeld. Zo geldt dan bij-
voorbeeld niet de uitgebreide huurbescherming.
Toch is er wel een aantal haken en ogen. U bent plotseling huurbaas en dat brengt 
allerlei verplichtingen en activiteiten met zich mee. Het is een rolwisseling die 
niet altijd voor iedereen even gemakkelijk te maken is en die ook extra inspan-
ningen en zorgen met zich meebrengt. Dat is zeker iets om van tevoren goed 
over na te denken. De tijdelijke verhuur heeft daarnaast ingrijpende fiscale ge-
volgen. U mag geen rente meer aftrekken (de woning verhuist naar box 3: inko-
men uit sparen en beleggen). U gaat vermogensrendementsheffing betalen 
(1,2%) over de overwaarde. Bovendien komt het eigenwoningforfait te vervallen.
Andere belangrijke aandachtspunten:
U hebt toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker;
U hebt vergunning nodig van de gemeente;
U moet goed bekijken of uw verzekeraar bepaalde risico’s uitsluit bij verhuur;

Een verhuurde woning is soms lastiger verkoopbaar dan een 
leegstaande woning.

We hebben het dan nog maar niet over het risico dat uw 
huurder de woning gaat gebruiken voor minder mooie 
doeleinden (bijvoorbeeld voor het inrichten van een 
wietplantage). Of achterstand in de huurbetaling laat 

ontstaan.
Betekent dit nu dat ik tijdelijke verhuur afwijs? Zeker 
niet, maar het is wel belangrijk dat u de risico’s goed af-

weegt tegen de voordelen. Het is daarom zeker aan te 
raden een NVM-makelaar in te schakelen voor advisering 

en begeleiding. Die brengt de mogelijkheden en risico’s 
goed voor u in beeld zodat u een reële afweging kunt 

maken ten opzichte van andere mogelijke oplossin-
gen. En helpt u vervolgens bij een waterdichte re-
geling, zodat u als huurbaas niet van de regen in de 
drup raakt.

Ad van Rooj, Ton de Brouwer en Frans van de Boogaard voor het Van Gogh kerkje. 
(Foto Vincentre) 

tiviteiten. Zo kwam er een stand-
beeld van Vincent in het Park en 
werd er een speciale tentoonstelling 
ingericht, die geopend werd door Ju-
liana. “De koningin drukte op een 
knop, terwijl Frans op datzelfde mo-
ment de stekker in het stopcontact 
deed. Het leek net echt“, memoreerde 
Ton. Maar liefst 29.000 mensen be-
zochten dat jaar het Van Goghdocu-
mentatiecentrum.
De belangstelling voor Van Gogh en 
Nuenen is sindsdien alleen maar toe-
genomen. Het documentatiecen-
trum heeft een vervolg gekregen in 

Bridgeclub 
Overdwars
Als mensen wat ouder worden zoe-
ken ze of ruimte en rust of zij zoe-
ken contact met gelijkgestemde zie-
len. Veel mensen hebben zich daar-
om opgegeven voor een cursus 
bridge. Zelfs op de televisie is deze 
mogelijkheid geboden en met suc-
ces. 

Dit kaartspel heeft veel meer te bieden 
dan de doorsnee spelletjes, die we 
graag spelen op een gezellige avond 
thuis. Het wordt niet voor niets een 
denk-“sport” genoemd omdat de 
grijze cellen in ons hoofd uitgedaagd 
worden slimme oplossingen aan te 
dragen als we succesvol willen zijn en 
het spel willen uitdiepen.

In clubverband leer je snel bij, het is 
ook gezellig want hier heb je de gelijk-
gestemde zielen gevonden. Clubavon-
den geven je de mogelijkheid veel 
contacten te leggen, aan het einde van 
de avond na te praten bij een drankje 
(wat ook kan tijdens het spel) en je 
verheugt je alweer op de volgende bij-
eenkomst.
Bridgeclub Overdwars (we spelen in 
“de Bakkerij” op het Eeneind in Nue-
nen) is zo’n club waar je je thuis voelt, 
de mensen open en vriendelijk zijn en 
men je graag verder helpt om prettig 
mee te kunnen doen. We hebben nog 
ruimte voor nieuwe leden en heten u 
graag welkom.
 
Inschrijven: Mevr. Corrie Kleyn Mole-
kamp, Geldropsedijk 43, 5672 AB, 
Nuenen, tel. 2836776. 

KBO Lieshout
Op dinsdag 11 maart gaan de deelne-
mers voor een diner naar restaurant 
de Hommel in Beek en Donk. Aan-
melden is mogelijk tot en met de 
Inloop van dinsdag 4 maart. Als u lie-
ver niet alleen wil gaan, laat het 
weten bij de Inloop. U wordt dan 
opgehaald. 

Dinsdag 25 maart brengen de Lies-
houtse senioren een bezoek aan het 
kasteel en museum van de Zusters van 
Julie Postel in Boxmeer. Kosten zijn       
€ 5,- per persoon. Informatie bij de In-
loop. 

De algemene ledenvergadering van 
KBO Lieshout is op donderdag 20 
maart in het Dorpshuis. Na het formele 
gedeelte is er een optreden van Gerard 
van Kol. Aanmelden voor activiteiten 
kan tijdens de Inloop. De Inloop is ie-
dere dinsdagmorgen van 10.00-12.00 
uur in het Dorpshuis. 

U bent hier van harte welkom met vra-
gen, om u op te geven voor een van de 
activiteiten, om mensen te spreken van 
Computer Onderwijs Laarbeek of de 
Dorpsraad, om zakken op te halen voor 
plastic afval, voor het WMO infopunt, 
of om even bij te praten. Alle bestuurs-
leden van de Lieshoutse Seniorenver-
eniging zijn tijdens de Inloop aanwezig. 
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Uitzendingen LON-TV
Carnavalsoptocht en kerkdienst live 

LON-TV zendt zaterdagavond 1 maart de H. Mis vanuit de Clemenskerk 
aan het Park rechtstreeks uit. Deze mis staat volledig in het teken van carna-
val. Prins Superior en jeugdprins Pim van de Dwèrklippels vervullen een 
speciale rol. Aanvang 19.00 uur. Zondag 2 maart om 19.00 uur kunt u naar 
een herhaling van de kerkdienst kijken.

Ook het hoogtepunt van de carnaval: de optocht door Nuenen wordt zondag 
2 maart rechtstreeks uitgezonden. De uitzending begint om 14.00  uur. Als 
speciale gast is Pieter van Wijk in de LON-studio aanwezig om verslag te 
doen van de optocht.  
Vanaf zondag 9 maart kunt u een samenvatting van de optocht zien in ons 
programma Nuenen-Nu. Ook Omroep Brabant maakt gebruik van het 
beeldmateriaal van LON-TV voor haar programma Fijnfisjenie. Via het in-
ternetkanaal van Omroep Brabant is de Nuenense optocht volledig te bekij-
ken.

Verder in ons programma: 
• Jongeren voor kunst, de actie van de Kiwanis is nu volop in haar creatieve 

fase.
• Jeugdburgemeester Jan Peter bezoekt legerplaats Oirschot.
• Woonmarkt “Prettige wonen”, voor iedereen die een huis wil kopen, ver-

kopen of verbouwen.
• Biografie van een dorp, aflevering 8 van de Beekstraat

Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 uur. 

W70 presenteert: mix van politieke 
ervaring en jonge talenten
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

V.l.n.r. Gerda, Patrick, Tjeerd, Toos, Peter, Ralf, Niels.

In de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen, presenteren wij graag 
ons nieuwe team aan u, inwoner van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of het 
Eeneind. Zoals u van ons gewend 
bent, kunt u ook in de komende vier 
jaar rekenen op onze enthousiaste, 
professionele en oprechte inzet voor 
het algemeen belang van onze mooie 
gemeente. Voor de bestuursperiode 
2014-2018 hebben we bewust gekozen 
voor een mix van politieke ervaring en 
frisse, veelal jonge talenten binnen de 
nieuwe fractie van W70. 
Toos van de Ven (nummer 1, lijsttrek-
ker) is al jaren actief in de Nuenense 

politiek en is dit jaar opnieuw lijsttrek-
ker voor W70. Toos had en heeft zit-
ting in diverse gemeentelijke 
commissies, is waarnemend voorzit-
ter van de gemeenteraad en zal de 
nieuwe fractie op sleeptouw nemen.
Met Peter van Leeuwen op nummer 
twee, presenteert W70 een nieuw po-
litiek gezicht. Na jarenlang actief te 
zijn geweest in het vrijwilligerswerk in 
Nuenen, heeft Peter voor een nieuwe 
uitdaging gekozen. In de afgelopen pe-
riode heeft Peter al zitting gehad in de 
commissie ABZ/Financiën. Evenals in 
2010, is Peter ook nu weer voorzitter 
van de campagnecommissie van W70. 

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Uitbreiden 
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LON start nieuwe 
samenwerking
De Lokale Omroep Nuenen (LON) 
heeft op woensdagavond 19 februari 
een intentieverklaring ondertekend 
met de lokale omroepen uit de buur-
gemeenten Laarbeek, Veghel-Uden, 
Boekel, St.Oedenrode en  Schijndel. 
Ook de lokale omroep Son en Breugel 
i.o. heeft zich hierbij aangesloten.  De 
ondertekening vond plaats in de stu-
dio van Lokale Omroep Skyline in 
Uden. De LON verwacht op basis van 
de voorgenomen collegiale samen-
werking tot een betere dienstverlening 
te komen voor de Nuenense gemeen-
schap.

Op initiatief van Omroep Kontakt 
(Laarbeek) zijn er sinds juni 2013 ge-
sprekken gaande om tot een samen-
werkingsverband te komen. De zes 
lokale omroepen; Omroep Kontakt , 
Skyline (Veghel-Uden), Blok (Boekel), 
TV Meierij (St.Oedenrode), LOS 
(Schijndel), LON (Nuenen) en de in 
oprichting zijnde omroep Son en 
Breugel, hebben de intentie elkaar op 
het gebied van Organisatie en finan-
ciën, Nieuwsgaring en Techniek te on-
dersteunen en daarin sterker te 
maken. Het belangrijkste is daarbij dat 
elke lokale omroep haar eigen identi-
teit behoudt.
De laatste maanden heeft dit geresul-
teerd in de wil om naar de toekomst 
toe een en ander vast te leggen in een 
document. In de komende periode 
gaan drie werkgroepen aan de slag om 
op de genoemde disciplines , de moge-
lijkheden van samenwerking in kaart 
te brengen.

Structuurvisie

Inbreidingslocaties gezocht  
in Nederwetten
Door Elwien Bibbe

Tijdens een informatieavond op 18 februari in de Koppelaar in Nederwet-
ten presenteerde de gemeente Nuenen haar visie op de ontwikkelingen bin-
nen Nederwetten. Bezoekers konden op kaarten en maquettes zien, waar 
mogelijk gebouwd kan worden. Een stedenbouwkundige gaf uitleg. Bezoe-
kers konden met behulp van formulieren commentaar geven op de plannen.
Om het voorzieningenniveau zoals 
school en kinderopvang voor de toe-
komst te behouden, moet Nederwet-
ten groeien tot zo’n 1200 inwoners. 
Dit zou betekenen dat er ongeveer 135 
woningen bijgebouwd moeten wor-
den. Op dit moment wil de gemeente 
Nuenen ‘vraaggericht’ bouwen. In-
breiden en kavelsplitsen heeft de voor-
keur maar dit kent ook veel mitsen en 
maren. De huizen en de grond zijn im-
mers in bezit van particulieren. En 
volgens Wendy Renders, voorzitter 
van de dorpsraad, is inbreiden niet 
voldoende. Er moeten ook mensen 
van buiten in Nederwetten komen 
wonen, wil men de leefbaarheid van 
het dorp in de toekomst veilig stellen. 
Nederwetten kan niet zonder een gro-
ter woningbouwproject zoals bijvoor-
beeld dat van de Esrand. 

De mogelijkheden voor bouw zijn 
echter beperkt. Het door de gemeente 
ingeschakelde adviesbureau H&S 
heeft een viertal gebieden aangewe-
zen, waaronder de voetbalvelden en 
de ‘bolle akker’ aan de rand van het 
dorp. De provincie heeft dit laatste ge-
bied inmiddels als cultuurhistorisch 

waardevol bestempeld en om die 
reden kan toestemming verkrijgen om 
te bouwen moeilijk zijn. Verder zijn er 
wat kleinere stukken grond, aan de 
zuidoostzijde van Nederwetten: gara-
gebedrijf, varkenshouderij en nertsen-
farm. Op dit moment ligt de voorkeur 
van de gemeente voor het bebouwen 
van de ruimte achter het garagebedrijf 
en het intensiveren van de bestaande 
woningvoorraad binnen de dorps-
grenzen. 
De inloopavond trok zo’n 40 á 50 be-
zoekers, waaronder ook een aantal 
raadsleden en Wettense jongeren op 
zoek naar een eigen huis. De gemeente 
hoopt door middel van deze info-
avond vraag en aanbod van grond 
voor woningbouw bij elkaar te bren-
gen. De avond had verder een bijzon-
der geanimeerd verloop. Er 
ontstonden verschillende leuke ge-
sprekken tussen de over de kaarten ge-
bogen Wettenaren . Zo werd een 
particulier initiatief van 8 patiowonin-
gen op de ene kaart ingekleurd om 
even later op een andere kaart weer 
verwijderd te worden. Het beleidsdo-
cument kan men inzien via de site van 
de gemeente Nuenen.

In het dagelijks leven is Peter – als in-
novator – werkzaam bij KPN.
Een bekend gezicht op nummer 3: Ralf 
M.M. Stultiëns. Ralf heeft zitting in de 
gemeenteraad sinds 2006, en zal zich 
ook de komende periode weer na-
drukkelijk en zichtbaar inzetten voor 
met name de belangen van de vele ver-
enigingen en instellingen en jeugd en 
jongeren in het Nuenense. Ralf heeft 
onder andere zitting in de Klankbord-
groep Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., 
Son en Breugel. In het dagelijks leven 
is Ralf werkzaam als freelance journa-
list.
Patrick Swinkels beschikt – als erva-
ren raadslid tussen 2002-2006 en 
2010-2014 – over een boel politieke 
ervaring. Zijn portefeuille binnen de 
Raad is Ruimtelijke Ordening. Patrick 
is leerkracht in het basisonderwijs.
Één van de vele nieuwe gezichten op 
de kandidatenlijst van W70, vinden 
we terug op plek 5: Niels Wouters. Hij 
vertegenwoordigt de nieuwe enthou-
siaste groep jonge politici binnen onze 
partij. Niels is werkzaam bij de Belas-
tingdienst en is gespecialiseerd in on-
derwerpen op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening.
Ook Tjeerd Dickhoff geeft W70 die 
frisse jonge uitstraling. Tjeerd heeft in 
de afgelopen periode zitting gehad in 
de commissie Samenleving en is in het 
Nuenense verenigingsleven (o.a. als 
vicevoorzitter van Jongerenkoor Jo-
canto en bestuurslid van het Ierse Ses-
sie Festival) zeer actief. Tjeerd werkt 
als assistent-bedrijfsleider bij een regi-
onale vestiging van een bekende lan-
delijke opticienketen.
Gerda Hekker (Eeneind) completeert 
de top 7 van onze kandidatenlijst. 
Gerda heeft tot voor kort zitting gehad 
in de Wijkraad Eeneind, en heeft der-
halve een heleboel knowhow op het 
gebied van gemeentelijke aangelegen-
heden en het behartigen van de belan-
gen van de inwoners van Eeneind 
opgebouwd. Sinds enkele jaren is 
Gerda – als zelfstandig onderneem-
ster – actief in de (ver)huursector op 
het gebied van woningbouw. Meer in-
formatie: www.w70.nl, www.twitter.
com/W70_Nuenen

Juff rouw Marianne neemt na 
42 jaar afscheid van het onderwijs
Marianne Vogelzang-Roijakkers (63) kijkt met veel plezier terug op de ruim 
42 jaar dat ze voor de klas stond. De lerares van basisschool De Nieuwe 
Linde in Nuenen neemt woensdag 12 maart afscheid.
Ze herinnert zich nog goed die eerste 
dag, dat ze zelfstandig voor haar eigen 
groep stond. Het was 1 augustus 1971. 
”Op die eerste schooldag was ik even 
zenuwachtig als de kinderen. Maar na 
een dag werken voelde het heel  ge-
woon, alsof ik nooit anders had ge-
daan”, aldus Marianne Vogelzang. Ze 
heeft sindsdien vele Nuenenaren in 
haar schoolbankjes gehad. Aanvanke-
lijk op lagere school en later basis-
school de Refeling. ”Mijn eerste groep 
was klas twee, zoals ze dat toen noem-
den. Tegenwoordig zeggen we groep 
vier. De Refeling is later afgebroken en 
bestaat niet meer. Op die plek staan nu 
seniorenflats”, blikt ze met enige wee-
moed terug.
In het schooljaar 1995-1996 vertrok 
juf Marianne naar basisschool De 
Nieuwe Linde.
Ze heeft in haar onderwijscarrière 
voor alle klassen gestaan. Maar haar 
favoriete groep is toch groep drie. 
“Het leren lezen, schrijven  en rekenen 
was, maar blijft nog steeds, een hele 
uitdaging voor de kinderen en ouders”, 
vindt Marianne. Ook sluit ze haar 
ogen niet voor de realiteit en consta-
teert ze dat kinderen de afgelopen 42 
jaar stevig veranderd zijn. ”De huidige 
jeugd is mondiger en neemt niet alles 
meer klakkeloos aan. Kinderen krijgen 
ook veel meer informatie te verwer-
ken, waardoor ze een stuk onrustiger 
zijn.”
Juf Marianne heeft ook gezien  hoe het 
onderwijs zich ontwikkelde: De com-
puter deed zijn intrede. Een hele ver-
andering voor haar, maar nu niet meer 
weg te denken in het onderwijs.

”Ik denk aan de krijtjes, die inmiddels 
bijna helemaal verdwenen zijn. Het di-
gibord kwam ervoor in de plaats. 
Geen zoeken meer naar plaatjes in 

boeken of tijdschriften, maar een 
zoekwoord intikken op de computer 
en het is er.” 

Ze is niet bang na haar pensionering 
in het bekende ‘zwarte gat’ te vallen: 
“De vrije tijd die ik nu krijg, ga ik be-
steden aan mijn hobby’s zoals kunstge-
schiedenis, boeken lezen, zwemmen, 
fietsen en Duits. En er komt zeker ook 
meer tijd voor mijn kleinkinderen.”
Na allerlei feestelijkheden op De 
Nieuwe Linde, neemt Marianne Vo-
gelzang op woensdag 12 maart van  
12.00 tot 13.00 uur afscheid van alle 
ouders, bekenden en oud-leerlingen. 
Dat doet ze in de aula van de school 
aan de Vrouwkensakker 17.

De Lindespelers spelen:

Lang en Gelukkig
Gezien: zaterdagavond 22 februari in Het Klooster

Afgelopen weekend was het zover toen traden De lindespelers drie keer op 
met hun voorstelling Lang en Gelukkig. En drie keer kregen ze met hun 
goede spel de bijna uitverkochte theaterzaal plat.
Lang en gelukkig is een moderne in-
terpretatie van het sprookje van Rood-
kapje en Assepoester.
Twee vriendinnen die samen op zoek 
zijn naar de ware liefde in hun leven. 
Valt Roodkapje na een aantal om-
zwervingen in het bos voor de Grote 
Boze Wolf, Assepoester kiest net als 
haar prins, die van zijn moeder moet 
trouwen, voor haar dienaar, die al 
jaren ontzettend veel van haar houdt. 
De voorstelling is verweven met 
woordgrapjes die zowel voor kinderen 

als voor volwassenen erg leuk zijn om 
te horen. En het leven in de moderne 
maatschappij, met al zijn facetten 
wordt op een zeer ludieke, sprookjes-
achtige manier aan de kaak gesteld. 
Een glansrol is weggelegd voor Ger 
Bisseling die als golddigger en boze 
stiefmoeder precies laat zien en horen 
hoe het eigenlijk niet moet. Toch ga je 
een beetje van haar houden, want ze is 
eigenlijk best zielig.
Al met al een erg leuk en attractief to-
neelstuk, dat blijft boeien tot het eind.

Rond de Linde
het enige weekblad 

dat geheel door 
Nuenense ondernemers 

wordt vervaardigd



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.

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

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

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

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

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.

tE huuR: NIEuW vA-
KANtIEAppARtEMENt 
aan de Costa Blanca Span-
je, omgeving Benidorm/Al-
tea. Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl of 06 
- 51 28 27 15.

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

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

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

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.

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

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.

tE Koop: coNIfEREN 
Diverse soorten en maten. 
voor haag, tuin en terras. 
tel. 06 - 51 99 83 11.

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

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

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

2 MAARt vLooIEN-
MARKt Sporthal Tivoli, 
Geert Grootestraat, Eind-
hoven. 9-16 uur. 90 kra-
men bomvol! € 2 p.p. 06-
20299824.

CoaChing diChtbij 
Psychologische hulp aan 
huis. Voor concrete, kort-
durende, praktische hulp. 
Geen verwijzing nodig. Geen 
wachttijd. www.coaching-
dichtbij.nl info@coaching-
dichtbij.nl 06-2789 4130.

aangeboden: Huis-
houdelijke hulp. Tel: 040-
2026013.

Vrijdag 28 februari, om-
roep max bezoekt car-
naval Nuenen!

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

Wie overweegt ook om 
komend schooljaar naar 
het augustinianum 
te gaan? Graag komen we 
dan in contact met jou: 06-
29271718.

De meest effectieve 
eenvoudige opLoSSING 
vooR KALK of SchIM-
MELNAGELS!! Behande-
ling met de FOX III Laser. 
Zeer mooie resultaten.  Geen  
schadelijke medicijnen  meer 
nodig! INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

LASt vAN ovERBE-
hARING?  Ontharen mbv. 
DIoDE LASER; beste 
methode voor ontharen,  
ook   elektrisch ont-
haren. Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk.  Ook voor man-
nen!  INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

pERMANENt MAKE-
up! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte wen-
brauwen ook hairstroke me-
thode, eyeliners, lipliners. Al 
15 jaar  ervaring GGD- ge-
certificeerd. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

pLAAtSELIJK AfSLAN-
KEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alterna-
tief voor liposuctie, bel voor 
proefbehandeling met 
LIPO II. INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl.

Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Hoe uitgeslapen      
         bent u?

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Bedden testen? 
Graag!

Uw bedden 
speciaalzaak!

Voor eerlijk advies,
heldere keuzes en

duidelijke afspraken.

Kom in de ochtend;   
u het beste gevoel

en wij de meeste tijd.
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Kantoor van den Heuvel
Administratie- en Belastingadviseurs

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

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

Alle dames- 
en heren 
kadodozen

25%
korting

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 februari t/m zaterdag 8 maart. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, op=op) openingstijden | Ma. 11.00 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 21.00 | Za. 9.00 - 17.00

22.01 17.95

Collistar
2-phase oogmake-up remover, 200 ml

Excellence of
Préférence
haarkleuring 9.99

Alle Bourjois
Make-up
artikelen

50%
korting

Alle 
Biotherm
producten
+ leuke attentie
voor ieder klant

t/m20%
korting

50%
korting
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Boek 250 jaar pastorie Nuenen en haar bewoners

Een huis van     
dominees en kunstenaars
Door Edwin Coolen

Het misschien wel bekendste huis van Nuenen bestaat dit jaar 250 jaar: de 
Hervormde pastorie aan de Berg. Daarom kregen Peter van Overbruggen 
en Jos � ielemans eind 2011 vanuit de Protestantse Gemeente Nuenen het 
verzoek om over dit domineeshuis een boek te schrijven. Dat boek is er nu, 
getiteld Van Domineeshuis tot Van Goghhuis. 250 jaar pastorie Nuenen en 
haar bewoners.
‘Het verhaal van de Nuenense pastorie 
aan de Berg begint eigenlijk in Ger-
wen. De eerste predikanten van Nue-
nen woonden namelijk in de pastorie 
op het Langlaar. Na het overlijden van 
de vijfde dominee, Neomagus, werd 
dat huis eigendom van zijn familie. 
Hierdoor moest er een nieuwe pasto-
rie komen. Opvolger dominee Hane-
winckel liet die aan de Berg in Nuenen 
bouwen en hij werd in 1764 de eerste 
bewoner’, aldus Jos Thielemans.

Thielemans is oorspronkelijk archi-
tect, medeauteur Van Overbruggen 
neerlandicus. Beide hebben al ver-
schillende publicaties op hun naam. 
‘We zijn allebei geïnteresseerd in ge-
schiedenis en vulden elkaar goed aan, 
zo bleek tijdens de totstandkoming 
van het boek. We hebben daarvoor 
veel archiefonderzoek gedaan. Daar-
naast hebben we natuurlijk gesproken 
met de nog levende dominees die in 
de pastorie hebben gewoond. En in 
mijn jeugdjaren woonde ik naast de 
pastorie. Als buurman heb ik verschil-
lende bewoners meegemaakt’, zegt 
Peter van Overbruggen.

De pastorie dankt zijn bekendheid en 
tweede naam natuurlijk vooral aan de 
familie Van Gogh: predikant Theo-
dorus van Gogh, zijn vrouw en hun 
beroemde zoon Vincent die er zo’n 
twee jaar heeft gewoond en gewerkt. 

Hij maakte 22 werken rond de pasto-
rie en de tuin.
‘Maar er hebben meer bekende men-
sen gewoond. Zoals de zoon van de 
eerste bewoner, geschiedschrijver 
Stephan Hanewinckel, vredesactivist 
Bart de Ligt en dominee Willem Bege-
mann. Zijn dochter kreeg een relatie 
met Vincent. En hij liet Nune Ville 
(1874) bouwen, het huis naast de pas-
torie. Daar was van 1923 tot 1956 de 
pastorie gevestigd, de oude pastorie 
werd toen gerestaureerd. Als er tijde-
lijk geen predikant woonde, werd de 
pastorie aan ‘burgers’ verhuurd. Eén 
van die bewoners was J. Hofkes, in 
1913 de eerste voorzitter van PSV. In 
de pastorie woonden in de loop van 
250 jaar zo’n 23 predikanten met hun 
gezin. De huidige dominee, Christien 
Crouwel, sluit deze lange reeks. Iedere 
bewoner die we hebben kunnen ach-
terhalen, zit in het boek’, zegt Peter.

De auteurs vervolgen: ‘Als je het ver-
haal over de protestantse pastorie ver-
telt, gaat het automatisch over de 
verhouding tussen protestanten en 
katholieken. Daarvoor moeten we 
terug in de tijd. Met de Vrede van 
Münster in 1648 werd het protestan-
tisme staatskerk. Brabant viel onder 
het gezag van de Republiek en alle ka-
tholieke goederen, dus ook kerken, 
vervielen aan de overheid. Voortaan 
waren alle openbare bestuursfuncties 

Jos Thielemans (links) en Peter van Overbruggen voor de pastorie aan de Berg

De beroemde achtertuin 
van de pastorie. Opnieuw een Walking Dinner 

in Nuenen
Wegens het enorme succes van de eerdere versie eind vorig jaar (bijna 300 
deelnemers), zal dit voorjaar opnieuw een Walking Dinner door Nuenen 
gaan op zondag 6 april tussen 12.00 en 17.30 uur. 
Een proeverij gecombineerd met een 
frisse wandeling door de sfeervolle 
dorpskern, maar dit keer ook wat ver-
der buiten het dorp. Al wandelend 
maakt u kennis met verrassende hore-
calocaties en geniet u van de Nue-
nense sfeer. Een gezellig dagje uit!
WALKING DINNER is een activiteit 
waarbij men middels een wandeling 
kennis maakt met diverse verrassende 
horecagelegenheden. Overal genieten 
de gasten van een gerecht met een bij-
passende drankje. Het totaal aantal 
gasten wordt in verschillende groepen 
onderverdeeld waarbij elke groep bij 
een andere locatie start, maar uitein-
delijk dezelfde route af legt. WAL-
KING DINNER is geschikt voor alle 
leeftijden en gezelschappen. Maar bo-
venal is het een leuk dagje uit met het 
gezin, familie, een groep vrienden of 
collega’s. 
Deze route wordt wel een hele bijzon-

dere. Maar liefst 9 horecaondernemers 
zullen zich op deze dag aan u presente-
ren op uiteenlopende manieren. Laat u 
verwennen door de ondernemers van 
Olijf, Comigo, De Watermolen van 
Opwetten, Auberge Vincent, Sans 
Oreille, Francisco, De Bengel, John 
Geven Kookstudio en Zinn, waar de 
eindborrel plaats vindt waar alle gas-
ten samen komen om na  te genieten 
van een geweldige dag.
Entreekaarten voor WALKING DIN-
NER in Nuenen kosten € 54,50 en zijn 
enkel in de voorverkoop verkrijgbaar 
via de website. De kaart geeft recht op 
zeven gerechten met zeven bijpas-
sende drankjes. Daarnaast krijgt men 
bij de eindborrel ook een drankje naar 
keuze aangeboden. U bepaalt zelf met 
hoeveel personen u wenst deel te 
nemen. Geniet van de verschillende 
sferen en stijlen!
Meer info www.walking-dinner.nu

Nuenen

En nu vooruit. www.D66Nuenen.nl

Transparante 
begroting

Lijst 6

P. van Overbruggen, J. Thielemans, 
Van Domineeshuis tot Van Goghhuis, 

250 jaar pastorie Nuenen en haar 
bewoners, (2014) uitgegeven door 
Protestantse Gemeente Nuenen

ISBN 978909028019, 224p. € 25,-. 
Te bestellen via www.pastorieboek.nl. 
Afhalen à contant bij De Regenboog, 

Sportlaan 5 in Nuenen, aansluitend op de 
presentatie van 22 maart. Verder vanaf 

23 maart op zondagen na kerkdiensten en 
op donderdagochtenden van 10.00 uur tot 

12.00 uur. Het boek is ook verkrijgbaar 
bij boekhandel Van de Moosdijk 

en het Vincentre.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

aan protestanten voorbehouden. In 
Nuenen ontstond er daarom een pro-
testantse elite van zo’n 30 tot 40 men-
sen die meestal van elders kwamen. 
De dominees waren er voor de ere-
diensten maar ook om de ‘eigen’ men-
sen in de gaten te houden.’
 
In 1798 werd de Bataafse Republiek 
uitgeroepen en moesten de kerkelijke 
gebouwen terug naar de grootste ge-
loofsgemeenschap. Daarvoor teken-
den 970 katholieke Nuenenaren een 
petitie om zo snel mogelijk hun ge-
bouwen terug te krijgen. Mensen die 
niet konden schrijven, tekenden met 
een kruisje achter de naam. Veel van 
die namen komen ook nu nog voor in 
Nuenen. ‘Het was de eerste handteke-
ningenactie van de inwoners van Nue-
nen zou je kunnen zeggen’, aldus 
Thielemans. Men dacht toen overi-
gens ook – ten onrechte – dat de pro-
testantse pastorie van hen was. Die 
was echter van de burgerlijke ge-
meente. Later heeft de protestantse 
gemeente de pastorie van de gemeente 
gekocht. 

 ‘De verhouding tussen de katholieken 
en de protestanten in Nuenen was 
lange tijd afstandelijk, met soms wat 
treiterijen over en weer. Tot grote pro-
blemen heeft het echter niet geleid. En 
in de jaren ’50 van de negentiende 
eeuw slaat men de handen ineen en 
wordt de Nuenense openbare school 
gerealiseerd.’

Naast de predikanten, vormen de kun-
stenaars de andere bekende ‘pastorie-
tak’. In het spoor van Vincent van 
Gogh volgden de schilders Nico Eek-
man en Henri van der Waals. Domi-
nee Ruud Bartlema was tevens een 
verdienstelijk kunstenaar.

Jos: ‘We hebben ook een hoofdstuk 
opgenomen over de omgeving van de 
pastorie en enkele families. In deze 
pastorie komen vele kleine en grote 
verhalen uit het verleden van Nuenen 
samen.’

De boekpresentatie is op 22 maart in De Regen-
boog. Daarna volgt, naar aanleiding van het boek, 
de opening van de expositie ‘Kunstenaars in de 
Pastorie’, met werken van Eekman, Van der 
Waals, Hofkes, Kloppers en Bartlema. Tot oktober 
te zien in het Vincentre aan de Berg in Nuenen.

Inloopochtend 
Kiekeboe!
Op dinsdag 4 maart is er geen Kie-
keboe wegens carnavalsvakantie. 
Op dinsdag 11 maart vanaf  09.30 
uur zijn alle ouders met kindjes 
weer van harte welkom!

Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar kom dan ook eens binnenlo-
pen. Je ontmoet er andere ouders/ver-
zorgers met kleine kinderen. Koffie/
thee staat klaar en de kinderen kun-
nen er fijn spelen. Deze ochtend wordt 
verzorgd door gastvrouwen die zelf 
ook kleine kinderen hebben en is een 
initiatief van het consultatieburo 
(Zuidzorg).

Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 09.30-
11.00 uur in ruimte “de Otters”  van 
Kids Society Erica, gebouw "Dassen-
burcht”, aan de Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen.  Kiekeboe is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. Voor meer infor-
matie kun je kijken op onze website: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.com

Maak een reis langs de mooiste tuinen in Europa

Met Flip van den Elshout uit Nuenen
Flip van den Elshout neemt op donderdag 11 maart, de bezoekers mee naar  
de mooiste tuinen in Europa. Zelf heeft hij  wel  meer dan honderd tuinen 
in heel Europa bezichtigd. Dat maakt van den Elshout een deskundig reis-
leider bij Garden Tours. Hij weet zijn liefde voor tuinen goed te combineren 
met zijn hobby fotografi e. En, om anderen te inspireren en mee te laten 
genieten, heeft hij niet alleen een kleurrijke website gemaakt, maar vertelt 
hij ook graag over zijn tuinbezoeken in Europa. En toont daarbij zijn prach-
tige foto’s.
De bakermat van al dat moois ligt in 
Engeland, waar prachtige oude huizen 
en kastelen worden omringd door de 
mooiste  tuinen. Maar ook in ons 
eigen land en in de Dommeldal-regio 
zijn veel mooie tuinen te bezichtigen. 

“De mensen weten ze alleen niet te 
vinden”, zegt de  grootste tuinliefheb-
ber van Nuenen, die zelf overigens 
geen tuin heeft. 

Maar van de Elshout mist het tuinie-
ren niet, hij kan er immers vaak en 
met velen over praten. Meer informa-
tie is te vinden op  www.europesetui-
nen.nl. Inschrijven voor tuinreizen 
naar binnen- of buitenland is die 
avond ook mogelijk.

De avond wordt georganiseerd door 
Bibliotheek Dommeldal in het kader 
van de Boekenweek. 

Thema dit jaar is reizen. Kaartjes kos-
ten € 5,- en leden krijgen op vertoon 
van een geldige bibliotheekpas €  2,- 
korting. 
Aanvang 20.00 uur. Bibliotheek  Nue-
nen.

Tweede breiclub 
in centrum van 
Nuenen
Het Ouderenfonds is nu na het beëin-
digen van de actie Zomerpostzegels 
overgestapt op het organiseren van 
actieve breiclubjes.  Zo dus ook in 
Nuenen ca. Uitgangspunt is met 
breien de mensen uit de eenzaamheid 
te halen en gezellig samen  onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
leuke artikelen te breien, waarvan de 
opbrengsten weer ten goede komen 
aan andere breiclubs, zodat nog meer 
mensen, jong en oud, samen kunnen 
breien. Ook stuurt de Nuenense  afde-
ling vele thuisbreiers aan met bijvoor-
beeld de mutsjes van Innocent en 
sponsor-opdrachten.

De eerste breibijeenkomst is op don-
derdagmiddag 13 maart van 13.30 uur 
tot 15.30 uur in het pand van Zuid-
zorg, Kloosterstraat 15. Daar kunt u 
altijd zonder afspraak binnenlopen 
om te breien of te praten. Beide kan 
natuurlijk ook. 

Op de maandagmiddag kunt u op de-
zelfde tijd terecht bij de Archipel in de 
Jo van Dijkhof. Voor meer info kunt u 
bellen met Loes Hulsebos tel. 2832352 
of bij de secretaris Ruud Moviat tel. 
2835000. Zie ook www.ouderenfonds.
nl  en  www.samenbreien.nl

Lezing 
Vogelvereniging  
“De Bastaarden”
Op 6 maart a.s. wordt er door de 
voorzitter van De Bastaarden, Stan 
Dielissen, een lezing gegeven over 
zijn rondreis in de mooiste natuur-
gebieden van Brazilië.
      
Samen met zijn vrouw Marionne heeft 
hij alles opgezocht wat de moeite 
waard was om te fotograferen. Hij is 
een ware amateur-fotograaf en heeft 
dan ook hele mooie foto`s gemaakt, 
die bij de lezing te zien zijn.  Zeker de 
moeite waard.
Iedereen is van harte welkom en de 
entree is gratis.
Aanvang 20.15 uur in het clublokaal 
bij Café René, Parkstraat 3.
Tevens is er gelegenheid om u aan te 
melden als nieuw lid van de Vogelver-
eniging.
Een gezellige club met allereli activi-
teiten, het hele jaar door. Kosten: 40 
Euro per jaar.         
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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:

Woensdag 26 februari
20.00 uur Paranormale avond.

Buurthuis van Mariahout

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

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

Maand februari
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

ingang tennispaviljoen 
sportpark de Lissevoort.

Donderdag 27 februari 
09.30 uur Computercafé, XP stopt, 

alternatieven?
Bibliotheek

Donderdag 27 februari
20.00 uur lezing ‘Bazi, een geheime 

radarpost in de Peel’
Dorpshuis Lieshout

Donderdag 27 februari
20.11 uur Prima DOA-bal

Café Schafrath

Vrijdag 28 februari 
17.00-21.00 uur Seniorencarnaval 

Theaterzaal Het Klooster

Vrijdag 28 februari 
19.30 uur darten tegen de prins in 

Gerwen
De Stam

Vrijdag 28 februari
19.40 uur Bonte Avond CV De Wetters

Residentie ‘T Kleurenpallet

Vrijdag 28 februari
17.00-21.00 uur Seniorencarnaval 

Theaterzaal Het Klooster

Vrijdag 28 februari
20.00 Zwamavond De Narre-Kappen 

Residentie D’n Tent Gerwen

Vrijdag 28 februari
20.00 uur Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Vrijdag 28 februari 
20.11-02.00 uur Schon Vrouwkes avond

Centrum Nuenen

Vrijdag 28 februari
20.30 uur Concours Ludique

Tent Van Goghplein

Zaterdag 1 maart t/m 
dinsdag 4 maart

C a r n a v a l

Maandag 3 maart 
14.00 uur Carnavalskienen

Jo van Dijkhof

Woensdag 5 maart
21.11 uur Haringhappen

Het Klooster

Vrijdag 7 maart
10.30 uur Bloemschikken

Jo van dijkhof

Vrijdag 7 maart
15.00 uur Wereldgebedsdag viering

“Kapel” van D e Akkers

Zaterdag 8 maart
13.00-17.00 uur Internationale 

Vrouwendag
Vrouwencentrum “de Vlinder “

Sportlaan 12

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 1 maart 19.00 uur: Carna-
valsviering m.m.v. het kinderkoor en 
de Blaospoepers, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 2 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
dhr. P. Peters.
Woensdag 5 maart 19.00 uur: Aswoens-
dag, oecumenische gebedsdienst, voor-
gangers pastoraal werkers dhr. J. 
Deckers en dhr. P. Flach.

Misintenties
Zaterdag 1 maart 19.00 uur: Piet El-
zenga; Frans en Thera van Gent-van 
de Rijt; Ad Menheere; Koosje van der 
Wielen-van den Nieuwenhof; Wim en 
Wil Messerschmidt; Han van Gils; 
Paul Dorrestein; Sjef van der Linden; 
Tinus van Gils; Toon Hoeks; Sjaan 
Hoeks-Adriaans; Theo Rombouts; Jo 
Verhees-de Kuster.
Zondag 2 maart 11.00 uur: Noud en 
Marie van Rooij-van de Kam; Marinus 
en Petronella Donkers-Daams (van-
wege sterfdag Petronella); Arnold 
Backx; Frans Daamen; Marinus van 
Maasakkers; Diny van Zon-van de 
Ven; Harry Schmitz; Riet Slippens-
van Gils; Wil Crooymans; Leo van He-
velingen en Lotte van Rooij; Marcella 
van de Ven; Johan de Rooij; Huub 
Knegtel (vanwege sterfdag); René Ha-
vermans (vanwege verjaardag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Sjaak 
Aarts, Jo van Dijkhof 9. Wij wensen de 

familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
Op vrijdag 7 maart om 15.00 uur is in 
de Kapel in De Akkers Wereldgebeds-
dag, een viering uit Egypte (voor alle 
leeftijden). Thema is: Bron van leven. 
Tijdens het carnaval is het parochiese-
cretariaat op maandag en dinsdag ge-
sloten.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 2 maart: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. Er is 
kindernevendienst. De collecte is voor 
het Educatiefonds voor vluchtelingen 
in Nuenen. U kunt de dienst beluiste-
ren via onze website. Donderdag 6 
maart: Open Deurgesprekken vanaf 
09.45 uur. Vrijdag 7 maart is er in de 
kapel van De Akkers een viering in het 
kader van de Wereldgebedsdag. Aan-
vang: 15.00 uur. Het Open Huis is op 
donderdag van 10.00-12.00 uur. Ieder-
een 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 2 maart 10.30 uur: Carnavals-
viering, parochiekoor en Wettetetters, 
pastor F. Groot of S. Kuijpers.
 
Misintenties 
Tina van Hoof; Anneke Mouwen; 
René Raaijmakers; Tiny van Keme-
nade-van Doorn; Levende en overle-
den leden van de Carnavalsvereniging.

Mededeling
In onze parochie zijn overleden: Tiny 
van Kemenade-van Doorn en René 
Raaijmakers. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag  2 maart 11.00 uur: Carnavals-
viering, Gerwens Muziekkorps, voor-
ganger dhr. J. Deckers.

Misintenties
Jan Rooijackers; Annie Smulders; 
Christ Coolen; Piet en Miet Maas-van 
Berlo.

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 
begin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 27 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Gabriël van de 
Moeder van Smarten, belijder. 
Vrijdag 28 feb. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 1 maart. 08.30 uur H. Mis, 
Eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het Onbevlekte Hart van 
maria; na de H. Mis uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstles-
sen. 
Zondag 2 maart. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, zondag Quinquagesima; 
kinderzegen. 
Maandag 3 maart. Kloosterstilte. 
Dinsdag 4 maart. 18.30 uur H. Mis, H. 
Casimir, belijder; gedachtenis H. Lu-
cius, paus en martelaar. 
Woensdag 5 maart. 18.30 uur As-
woensdag; aswijding, askruisje; ge-
zongen H. Mis; vasten en onthouding 
verplicht.

Het doet ons erg goed zoveel warmte en medeleven te hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van mijn man, ons vader en opa

Adri Vonk
Wij willen u hiervoor bedanken.

Onze speciale dank gaat uit naar 
de medewerkers van Zorggroep Archipel buitendienst en 

de medewerkers van de Vlindertuin van Zorgcentrum de Akkers.

Familie Vonk

Nuenen, februari 2014

Tweedehands 
kledingwinkel in 
de Vlinder
Zoals velen al weten is er bij Vrouwen-
centrum de Vlinder op iedere donder-
dag een tweedehands kledingwinkel. 
De openingstijden zijn van 12.00 tot 
15.00 uur. Alleen tijdens de schoolva-
kanties is de winkel gesloten. Goede, 
gebruikte kleding is echter altijd wel-
kom.. Sinds januari is het ook mogelijk 
de ‘schone’ kleding in te leveren bij de 
Wereldwinkel op de Berg. U kunt daar 
terecht van dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. De wereldwinkel 
zorgt er dan voor dat de kleding bij het 
vrouwencentrum komt.

Wij wensen 
iedereen een 

hele fijne 
carnaval toe

‘Hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion’ in Gerwen
Op maandag 14 april zal kempenkoor in de Sint-Clemenskerk te Gerwen 
het concert ‘Hoogtepunten uit de Matthäus Passion’ uitvoeren. Aan dit con-
cert, onder leiding van Cees Wouters, zullen ook orkest Concerto Barocco 
en twee solisten meewerken. 
Elk jaar gaat Kempenkoor naar een an-
dere gemeente om mensen de gelegen-
heid te geven kennis te maken met de 
Matthäus Passion van J.S. Bach. In 
2014 is Nuenen/Gerwen aan de beurt. 
Uitgevoerd worden de koorwerken uit 
de Matthäus Passion. Bovendien wor-
den er twee aria’s en enkele recitatie-
ven gezongen. Tussen de muziek door 
geven musici en solisten uitleg over in-
strumenten, aria’s en het verhaal van 
de Matthäus Passion. Het college van 
B&W is die avond aanwezig om het 
belang van kunst en cultuur voor de 

samenleving te benadrukken. Kaarten 
voor deze uitvoering kunnen vanaf 28 
februari gekocht worden bij boekhan-
del Van de Moosdijk, Parkhof 5 en bij 
kantoorboekhandel Risjamo, Hoge 
Brake 66 te Nuenen, bij restaurant De 
Drie Gebroeders in Gerwen en bij 
Bakkerij Bertrams, Dorpstraat te Veld-
hoven. Telefonisch reserveren kan via 
telefoon 040-2543453. De kaarten kos-
ten € 12,50 per stuk. Het concert be-
gint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 
uur. 
Meer info is te vinden op de website 
www.matthauspassionoirschot.nl. 
Dit evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door Kunstbalie Fonds   Ama-
teurkunst en Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Brabant.

Politieberichten
Hennepkwekerij, 2 verdachten aangehouden
Nuenen - De politie arresteerde donderdag 20 februari rond 11.30 uur twee 
mannen (51 en 36 jaar) uit Nuenen en Geldrop in verband met het aantreffen 
van een hennepkwekerij.
Er werd een onderzoek gestart nadat bij het Cockeveld een sterke henneplucht 
werd waargenomen. Een agent zag op het dak van een bedrijfspand een man 
lopen, die mogelijk meer van de planten wist. Toen hij werd aangesproken door 
de agent bleek hij namelijk naar hennep te ruiken. Verder onderzoek leidde naar 
de kwekerij en tot de aanhouding van een tweede verdachte. In het pand werden 
ongeveer 2000 planten aangetroffen. De kwekerij wordt ontmanteld en de ver-
dachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Heemlezing over 
geheime radarpost
De Heemkundekring ’t Hof van Lies-
hout’ geeft op 27 februari een lezing 
over ‘Bazi, een geheime radarpost in 
de Peel’. De historische lezing wordt 
gehouden in het Dorpshuis door Ruud 
Wildekamp en begint om 20.00 uur. 

Paranormale avond 
Op woensdag 26 februari is er in Ma-
riahout een paranormale avond. Deze 
avond word door Jan Marsberg gege-
ven. Hij heeft helderziende waarne-
mingen a.d.h.v. foto’s en voorwerpen 
die u meeneemt. 

De avond begint om 20.00 uur en is in 
het Buurthuis van Mariahout. De en-
tree is € 6.50. Voor meer informatie 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl.

Jeugdtrio en raad Gerwen
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EMK - Den 
Dungen 0-2
EMK speelde afgelopen zondag 
tegen tegenstander Den Dungen 
waar het in het seizoen nog met 1-0 
won. In deze wedstrijd, hopelijk de 
slechtste van EMK zijde, werd het 
op alle fronten door de tegenstan-
der afgetroefd. 

Al na 10 minuten keek EMK tegen een 
0-1 achterstand aan na een afstand-
schot dat via de EMK doelman in de 
touwen verdween. Na balverlies in de 
EMK verdediging in de 42e minuut 
was het voor Den Dungen niet moei-
lijk om op een 0-2 voorsprong te 
komen. Ook na rust waren er weinig  
EMK acties  die de handen van de sup-
porters op elkaar kregen. Jammer dat 
het enthousiasme van Pupil van de 
Wedstrijd – Ties Bressers –  niet op de 
selectie spelers over was geslagen. 

Eindhoven/av - Nederwetten 2-1
Ondanks het verlies kan Nederwetten terugkijken op een verdienstelijke en 
aantrekkelijke wedstrijd. Helaas is het zeker niet zo dat hard werken altijd 
beloond wordt.
De eerste grote kans was na 10 minu-
ten voor Nederwetten-aanvaller Toon 
van Rooij. De keeper van Eindhoven 
kon echter redding brengen. Ook 
daarna kreeg Nederwetten nog een 
aantal kansjes maar zonder resultaat. 
In de 34ste minuut had Nederwetten 
pech toen de goed meegekomen 
Benny Lentze van Eindhoven de bal 
toevallig voor z’n voeten kreeg en met 
een puntertje de 1-0 binnenschoot. 

In de 42e minuut kwam Eindhoven 
door een schot van de geheel vrij-
staande Rico Hendrikx op 2-0. De 2-1 

viel in de 47ste minuut door een tref-
fer van Giel van Korven.
Daarna bleef Nederwetten Eindhoven 
een lastige 2de helft bezorgen, waarbij 
het diverse kleine en middelgrote kan-
sen kreeg. Maar het lukte maar niet 
om de gelijkmaker te scoren. Via een 
aantal counters kreeg Eindhoven ook 
een aantal kansen om de score verder 
uit te bouwen maar ook zij wisten 
geen doelpunten meer te maken. Toch 
kan Nederwetten vertrouwen putten 
uit deze wedstrijd om er na de carna-
val in de derby’s tegen EMK en Ger-
wen volop tegenaan te gaan.

RKGSV - St. Michielsgestel  2-4
RKGSV was weer gebrand om tegen St. M punten te halen. Het zag er lang 
naar uit dat Gerwen er in ieder geval een punt aan zou overhouden, zeker 
na de 2 – 2 stand. Uiteindelijk trok St. M. aan het langste einde en was de 
teleurstelling er. Jammer.
Het was heel lang een vlakke wed-
strijd, zeker de eerste helft: voldoende 
inzet,  weinig kansen, veel respect 
voor elkaar en een 1-1 ruststand.  Ger-
wen kwam goed op de 1-0. Tom van de 
Elst brak op links goed en snel uit. Via 
een strakke pass met links kon Mike 
van de Berk met het hoofd goed afron-
den.
Er zou sprake zijn van buitenspel, 
maar de scheidsrechter wuifde dit 
weg.  Na 5 minuten was het echter 
weer gelijk na een prima aanval van St. 
M. via een geplaatst en voor de keeper 
onhoudbaar schot in de bovenhoek. 
Dat waren eigenlijk ook de hoogte-
punten van de eerste helft.

In de tweede helft gebeurde er veel 
meer.  Het tempo ging omhoog en 
Gerwen voerde de druk op en er kwa-
men ook kansen. Joost Heijnen had de 
pech dat zijn strak schot goed werd 
gekeerd door de lange keeper. Vervol-
gens een aanval over rechts, waar Wal-
ther van Kuringen een paar centimeter 

te kort kwam om goed in te kunnen 
koppen. 
Daarna weer een strakke, maar te 
harde voorzet over rechts, waar nie-
mand bij kon komen om de bal in de 
goal te werken.  Ook St. M kreeg kan-
sen, maar keeper Bram van de Sande 
wist goed te redden. De drie goals die 
St. M daarna nog maakte, kwamen op 
dezelfde wijze tot stand: de bal niet 
goed wegwerken, waardoor de bal  in 
het strafschopgebied precies bij de te-
genstander belandde die zo kon sco-
ren. Het werd eerst 1-2. 
Meteen daarna maakte Gerwen weer 
gelijk door de snelheid en goede af-
werking van Tom van de Elst, na een 
goede pass van Mark Renard. Een ge-
lijkspel zou ook prima passen voor 
deze wedstrijd, maar door de twee 
momenten van onvoldoende scherpte 
werd het uiteindelijk 2-4. 
De mannen hebben wel laten zien dat 
ze strijdvaardig zijn. Gerwen gaat dus 
gewoon nog punten pakken en heeft 
alles nog helemaal zelf in de hand. 

Wie stopt de trein …. Nuenen Vrouwen 1 stoomt op naar de hoofdklasse 

Woezik VR1-Nuenen VR1   3-4
Afgelopen zondag  stond de topper tegen Woezik op het programma. De 
thuiswedstrijd was met 1-6 verloren, toen ontbraken er nog enkele speel-
sters. Dit keer was  Nuenen op volle oorlogsterkte. 
Tegenstander en koploper Woezik 
meent dat de competitie al gespeeld is 
door nu al uit te spreken dat ze vol-
gend jaar hoofdklasse spelen. Het eer-
ste gedeelte van de wedstrijd was voor 
Woezik. Nuenen kwam nog niet aan 
voetballen toe en ook was Woezik wat 
feller en won het meer duels. Britt 
voorkwam al een snelle achterstand. 
Na 10 minuten werd het toch 1-0 voor 
Woezik. Niet veel later kwam Nuenen 
goed weg toen Ingrid een bal van de 
lijn kon halen. Vanaf dat moment 
kwam Nuenen er wat meer uit en wer-
den er ook meer duels gewonnen. Dit 
resulteerde in de gelijkmaker. Jaimy 
stuurde Marloes diep en Marloes 
maakte de 1-1. Nog voor rust werd 
een poging van Marijke van de doel-
lijn gehaald. Na de rust werd het alle-
maal wat feller en ontstonden er wat 
irritaties. Woezik kwam snel weer op 
voorsprong. Britt kon de bal helaas 
niet klem houden en werd de stand 
2-1. Niet veel later was het “Ellen 
time”. Ellen had de bal en zag de 
keepster ver voor haar doel staan. Een 

mooie trap volgde en de bal viel pre-
cies onder de lat: 2-2. Enkele minuten 
daarna maakte Ellen de 2-3. Een hat-
trick hing in de lucht en die kwam er 
ook. Na een diepe bal kwam Ellen 
voor een leeg doel en dat was voor 
haar een koud kunstje 2-4. Hierna 
volgde nog 20 hectische minuten. 
Woezik drong aan. Een goal van Woe-
zik werd afgekeurd wegens buitenspel. 
Het werd nog spannend toen Woezik 
terug kwam tot 3-4. Er was nog een 
hachelijk moment voor het Nuenen 
doel maar gelukkig kon de bal van de 
lijn worden gehaald. De scheidsrech-
ter floot af en de 3 punten waren bin-
nen. 
 De vreugde bij de Nuenen dames was 
groot en terecht.  De overwinning was 
dik verdiend na een wedstrijd waarin 
alles is gegeven en waarin Nuenen 
zich niet heeft laten uitlokken door 
een  gefrustreerde tegenstander. Door 
de winst zijn de Nuenen vrouwen nu 
koploper met 1 punt meer dan Woe-
zik, maar wel met 1 wedstrijd meer 
gespeeld. Nuenen    

mist wederom scherpte
Maar weet minimaal 
verschil over de 
streep te trekken
Het is het seizoen van de kleine uit-
slagen voor de Nuenense waterpo-
loërs. Meerdere malen werd gelijk 
gespeeld of gewonnen of verloren 
met slechts een enkel doelpunt ver-
schil. Zo ook afgelopen weekend. In 
Maastricht werd met 5-6 gewonnen 
van Waterproof.

Ook de thuiswedstrijd tegen de Lim-
burgers werd met slechts een enkel 
doelpunt verschil gewonnen. Toen 
was de hele wedstrijd in controle van 
de Nuenenaren en konden de bezoe-
kers in het laatste part terug komen 
tot 9-8. Nu wisten de Limburgers al in 
het derde part tot de 5-6 terug te 
komen na een 2-5 voorsprong voor 
Nuenen.

Maar net zoals in eerdere wedstrijden 
had de uitslag voor Nuenen veel gro-
ter moeten zijn. Door sterk veldspel 
en beweging in de aanval werden veel 
kansen afgedwongen, waaronder drie 
onbenutte strafworpen. Ook de paar 
man-meers werden slecht benut.

Met enkele open kansen voor de te-
genstander die, wellicht geïnspireerd 
door de bezoekers, werden gemist, 
had Nuenen het geluk in een slopend 
laatste part de overwinning binnen te 
halen. Maar het weet dat als het niet 
meer doelpunten gaat maken, het 
dubbeltje ongetwijfeld nog een paar 
keer de andere kant op gaat vallen.

RKSV Nuenen - SV Venray  2-2
RKSV Nuenen verzuimt een driepunter te lanceren tegen middenmotor SV 
Venray. Zeker tien “100% kansen” werden door de groen witten niet benut. 
Inzet en werklust kan de Nuenenaren 
niet worden ontzegd. Toch was de be-
loning met één punt uiterst karig. 
RKSV Nuenen kwam flitsend uit de 
startblokken. Al in de 3e minuut kreeg 
Mart van de Gevel een kans om Nue-
nen op voorsprong te zetten, zijn 
schot belandde naast het doel. Twee 
minuten later is het aan de overkant 
wel raak. De achterhoede verzuimt in 
te grijpen en de Venray spits Dave 
Hendrix zet de 0-1 op het scorebord. 
Nog voor de rust krijgt Nuenen een 
aantal kansen op de gelijkmaker. Ach-
tereenvolgens Anil Gülner, Rick Wij-
nen en Richard van Malten krijgen de 
bal niet in het doel.

Tweede helft
Een furieus startend RKSV Nuenen 
draait binnen 180 seconden de score 
om van 0-1 in 2-1. Uit een ingooi van 
Mart van de Gevel controleert de voor 
de onzichtbare Anil Gülner ingevallen 
spits Noel Jansen de bal met de borst. 
Zijn schot uit de draai wordt nog ge-

Milan Meurs en Chris Verhoeven 
in top van Nederland
Milan Meurs (2002) en Chris Verhoeven (2004) vielen meerdere malen in de 
prijzen bij de Speedo Jaargang finales in het 25m bad in Leiden voor de 
jeugd onder de 12 jaar.

keerd maar in de rebound scoort Joep 
van Maasakkers de meer dan ver-
diende gelijkmaker. Amper 60 tellen 
later is Venray keeper Niels Nielen 
weer gepasseerd. Rick Wijnen die de 
rechtsachter van Venray een lastige 
middag bezorgde besluit zijn rush met 
een geplaatste schuiver 2-1.

In het vervolg tot aan de 65ste minuut 
zet RKSV Nuenen SV Venray met de 
rug tegen de muur. De mooiste kansen 
werden door de Groen – Witten om 
zeep geholpen. Als de aanvalsfurie bij 
Nuenen stokt komt Venray weer eens 
over de middenlijn en Luuk Snijders 
scoort prompt de gelijkmaker. Ook 
nadien heeft Nuenen kansen om de 
verdiende overwinning naar zich toe 
te trekken maar in de afwerking falen 
de gastheren. A.s. Weekend in ver-
band met de carnaval geen pro-
gramma. De eerstvolgende wedstrijd 
wordt gespeeld op zondag 9 maart op 
sportpark Pronsenbroek in Heerlen 
tegen Groene Ster.   

Alarmfase in het strafschopgebied van Venray. 

Een spannend moment tijdens de  strijd om de bovenste plaats.

Trainster Saskia met Milan en Chris in Leiden

Om mee te mogen doen aan de jaar-
gang finales moet je bij de beste 18 
zwemmers van je leeftijd horen en dat 
deden Milan en Chris totaal 10 keer. 
Milan pakte op de 50m vrijeslag een 
mooie bronzen medaille in een per-
soonlijk record van 29.56, om vervol-
gens de titel te grijpen op de 100m 
rugslag. Na een 4e tussentijd halver-
wege (36.30) wist hij in de 2e 50m zijn 
tegenstanders 1 voor 1 in te halen en 
tikte hij na 1.13.25 als 1e aan. Dit bete-
kende de eerste titel voor Milan op 
een Nationaal toernooi, een schitte-
rend resultaat.
Chris Verhoeven verbeterde op de 
50m vrijeslag zijn tijd van  34.41 naar 

32.82 en pakte daarmee zilver. Een 
uurtje later voegde hij daar wederom 
zilver aan toe, dit keer op de 100m 
schoolslag met wederom een per-
soonlijk record (1.31.13). Op de 100m 
wisselslag maakte hij er daarna 3 uit 3 
van met brons in een pr van 1.23.57. 
Met brons op de 100m vrijeslag en de 
100m rugslag in opnieuw persoonlijke 
records zwom Chris een prachtig 
toernooi.

Lijkt zwemmen bij Z&PV Nuenen je 
ook wel wat ? Kijk dan op www.zpvnu-
enen.nl voor meer info of stuur een 
mailtje naar wedstrijdzwemmen@zp-
vnuenen.nl

Waterpolo

Wijziging 
startplaats bij  
WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
genwandeling bij de Nuenense wan-
delsportverenging WSV is in de 
maand maart de ingang van het ten-
nispaviljoen op sportpark de Lisse-
voort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. Voor nadere informa-
tie: www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt 
u mailen naar het secretariaat, joke_
wsv@hotmail.com
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