
W E E K D I E N S T E N
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

In de voetsporen 
van André 
van der Maat

Gevecht 
tegen 
onrecht

 Team 
Haarkazerne 
heeft het weer 
voor elkaar!
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

OpenIngsFestIjn
15 T/M 18 MAART  

Coppelmans Nuenen

Kapperdoesweg 8, 5674 AJ Nuenen

Nu met restaurant, Jumper, 
snijbloemenafdeling en dierenkliniek

 

Wij gaan voor:

Verbetering van het
vestigingsklimaat voor
bedrijven

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Kwiek beweegroute  brengt 
plezier in bewegen naar buiten
Op donderdag 15 maart om 15.00 uur wordt de Kwiek beweegroute in Nue-
nen officieel geopend. De route loopt door het centrum van Nuenen. De 
route nodigt uit om te bewegen door slim gebruik te maken van straatmeu-
bilair en andere elementen in de openbare ruimte. 

De afwisselende oefeningen onder-
steunen dagelijkse functionaliteiten 
als balans, mobiliteit, kracht en uit-
houdingsvermogen. De route kan al-
leen worden gedaan, maar nog veel 
leuker is om deze met een groep te 

lopen. De route  begint en eindigt bij 
Akkers zodat je bij aankomst verdiend 
kan uitrusten met een kop koffie of 
thee bij Akkers.
De gemeente Nuenen en Archipel 
Akkers hebben de handen ineen ge-
slagen om de aanleg van de Kwiek be-
weegroute te realiseren. We willen de 
Nuenenaren uitnodigen om meer te 
bewegen. De route is bedoeld voor 
alle inwoners van Nuenen, dus ook de 
bewoners van Akkers.
De route is uitgestippeld met veel par-
tijen in Nuenen, onder andere met de 
Lev-groep, de ouderenbonden en met 
de fysiotherapeuten van Kwiek. Die 
partijen maken zelf plannen om de 
beweegroute te gebruiken. Zo neemt 
Akkers de beweegroute op in het 
weekprogramma en zetten de fysio-
therapeuten de route in voor hun pa-
tiënten.
De route is mede mogelijk geworden 
door een financiële bijdrage van het 
BanFonds.

Inschrijven ORANJEmarkt
Online inschrijvingen voor een kraam op de Oranje Markt zijn gestart en 
kan op facebook.com\oranjecomitenuenen, via de knop ‘Nu Boeken.’ De 
inschrijving sluit op vrijdag 13 april.

Aan de hand van de inschrijvingen 
wordt de kraamindeling gemaakt en 
via facebook gepubliceerd. Inschrijf- of 
eventbrite nummer wordt dan aan een 
kraam gekoppeld. Het inschrijfnum-
mer is dus niet het kraamnummer.
Persoonlijk inschrijven kan op 6 april 
van 19.00  uur tot 21.00 uur en op 7 
april van 15.30 uur tot 16.30 uur bij 
Auberge Vincent. Een hele kraam kost 

€ 25,- een halve kraam € 15,-. Bij on-
line boeken komt daar een kleine toe-
slag bij. 
De organisatie zoekt voor de Oranje-
markt nog sportclubs en creatievelin-
gen die workshops en demonstraties 
willen geven. Het Oranje Comité 
deelt dan mee in de kosten. Email 
naar bestuur@oranjecomite-nuenen.
nl of een PB via onze facebookpagina.

 

         

Kwiek beweegroute Nuenen 
 

ee te i ke opening op on er g  rt  

 

 
 
 
 
 
Programma: 
14.30 uur  ontvangst met koffie/thee 

14.45 uur  welkom door Lisette van Druenen (Archipel) en  

Martien Jansen (gemeente Nuenen) met oefeningen 

met Olga Commandeur op muziek 

15.00 uur officiële openingsmoment 

15.15 uur start wandeling 

16.00 uur aankomst wandelaars 

16.00 uur napraten met een hapje en drankje 

 
 
Adres: 
Archipel Akkers 
Margot Begemannstraat 9 

5671 CW Nuenen 
 

Opening Kwiek beweegroute Nuenen 

 
Bewegen is belangrijk. We weten het allemaal. Het is het fijnste om 

lekker in de buitenlucht te bewegen. Dat kan in Nuenen nu ook met 

behulp van de Kwiek beweegroute. Kwiek maakt gebruik van 

bestaand straatmeubilair. Rondom het meubilair is een hele serie 

oefeningen ontwikkeld zoals: 

• met behulp van de lantaarnpaal rekken en strekken,  

• de beenspieren laten werken door meermalen te gaan zitten 

en staan bij een bankje,  

• recht over een lijn lopen om het evenwicht te trainen. 

Oefeningen kunnen zelfstandig worden uitgevoerd of onder 

begeleiding van een fysiotherapeut. Gezellig met elkaar en in 

combinatie met een kopje koffie als afsluiting in Akkers.  

  
Samen met veel belanghebbenden is de route uitgestippeld. Denovo 

Design heeft de route vormgegeven en de stoeptegels met uitleg 

over de oefening geplaatst. De route met de oefeningen staat op een 

groot buitenbord bij het start- en eindpunt Akkers. 

 
Met dank aan alle partijen die de Kwiek beweegroute in Nuenen 

hebben mogelijk gemaakt, in het bijzonder de Lev-groep en het 

BanFonds. Daarbij veel dank aan alle partijen die mee hebben 

gedacht zodat we de Kwiek beweegroute in Nuenen intensief kunnen 

gebruiken.  
 
We verwelkomen u graag op 15 maart a.s., vanaf 14.30 uur bij Akkers 

om samen de Kwiek beweegroute officieel te openen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Lisette van Druenen   Martien Jansen  

Initiatiefnemer vanuit Archipel Wethouder gemeente 

Gemeente Nuenen 

Open dag St. Anna 
Zorggroep afgelast
Afgelopen week is besloten de open 
dag van de St. Anna Zorggroep af te 
gelasten. Deze stond gepland op 
zaterdag 17 maart.

Ingrid Wolf, voorzitter raad van be-
stuur, licht toe: “De griepepidemie 
heerst nog steeds. Dit merken wij in 
een sterke toename van het aantal pa-
tiënten. Tegelijkertijd zien we ook dat 
medewerkers ziek zijn. Onze open dag 
trok de afgelopen jaren gemiddeld 
3.000 bezoekers, in verband met be-
smettingsgevaar vinden wij het op dit 
moment onverantwoord veel mensen 
in ons ziekenhuis te ontvangen. De 
veiligheid van onze patiënten én van 
onze medewerkers staat voorop.”
www.st-anna.nl

Cultuur Overdag:

Succes bij   
Jan Linders
Cultuur Overdag organiseerde zater-
dag 10 maart  een Rad van Fortuin bij 
Jan Linders. Het was een succesvolle 
actie. Niet alleen steunden vele men-
sen Cultuur Overdag door het Rad te 
laten draaien, maar het gaf de vrijwil-
ligers ook de kans de klanten die Cul-
tuur Overdag nog niet kenden iets te 
vertellen over hun succesvolle, cultu-
rele initiatief.
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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GEMEENTEHUIS NUENEN
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 de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

      
 
COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Reumafonds.

AANVRAGEN LINTJES 2019
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Verraste blije gezichten. Spontane reacties en mooie herinneringen. 
De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding blijft een bijzonder 
moment. Ken jij iemand die waardering verdient, omdat hij of zij 
zich al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? Meld deze kanjer 
dan nu aan voor een lintje. Aanvragen voor de Lintjesregen 2019 
moeten 1 augustus 2018 bij de gemeente Nuenen binnen zijn.

 

Een Koninklijke onderscheiding is 
een blijk van waardering voor ja-
ren van intensieve maatschappe-
lijke inzet. Concreet moet iemand 
minimaal vijftien jaar, minimaal 
zes uur in de week vrijwilligers-
werk verrichten. Deze verdiensten 
moeten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? Er komt 
nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel informatie verzamelen. 
Die info kan via de burgemeester, de Commissaris van de Koning, 
het Kapittel als adviesorgaan, de betrokken minister en uiteindelijk 
Zijne Majesteit zelf leiden tot de ondertekening van het Koninklijk 
Besluit.

Begin tijdig
Ken je iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer informatie over 
het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding? Neem dan tijdig 
contact op met de medewerkster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 
of mail: b.schulkes@nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan komen. 
En op welke manier de aanvraag het beste kan worden ingediend. 
Het aanvragen van een lintje is gratis. 

Bijzondere gelegenheid
Je kunt ook een lintje aanvragen dat tijdens een bijzondere gelegen-
heid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor moet zes maanden van 
tevoren binnen zijn bij de gemeente. Er zijn wel regels aan verbonden. 
Neem voor de zekerheid even contact op met de gemeente.

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie. Bij het tabblad Voordra-
gen vindt je ook het aanvraagformulier.

IDENTITEITSFRAUDE IN HORECA  
ONDER JONGEREN
Veel jongeren gaan graag op stap. Regelmatig horen wij van inci-
denten waarbij een (minderjarige) jongere, een horecagelegenheid 
probeert binnen te komen met een vals of vervalst legitimatiebewijs. 
Het gaat hierbij om jongeren die een identiteitsbewijs lenen of uit-

AFVALWEETJE

Melk- en sappakken hebben een folielaag aan de 
binnenkant en horen in de (gratis) PMD zak, het 
mag NIET in de papiercontainer.

lenen zodat minderjarigen bijvoorbeeld een horecagelegenheid bin-
nen kunnen komen. Deze jongeren plegen identiteitsfraude. Dit is 
strafbaar. Zij riskeren dat ze enkele jaren niet over een paspoort 
kunnen beschikken vanwege de fraude. Er mag bijvoorbeeld geen 
paspoort worden verstrekt en al eerder afgegeven paspoorten kun-
nen worden ingenomen. Hierdoor is bijvoorbeeld een buitenlandse 
vakantie met ouders of een studiereis voor school niet mogelijk. 
Jongeren of hun ouders zijn niet op de hoogte van deze mogelijke 
gevolgen.

Wat mag dus niet: 
- gebruik maken van een vals of vervalst legitimatiebewijs, zoals 

ID-kaart, paspoort, rijbewijs (gebruiker) 
- een valse naam opgeven
- jezelf als iemand anders uitgeven
- jouw legitimatiebewijs aan iemand anders geven (verstrekker).

Als de gemeente op de hoogte wordt gesteld van een zogenaamde 
identeitsfraude dan worden beide jongeren opgeroepen voor een 
gesprek. Zowel de gebruiker als de verstrekker. De gemeente neemt 
van beide jongeren hun verklaring op en stuurt deze door naar de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG). De Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens beoordeelt de verklaringen en besluit de jonge-
ren al dan niet op de signaleringslijst te plaatsen. Dit RPS (Register 
paspoortsignaleringen) is een registratie van personen aan wie een 
paspoort kan worden geweigerd. En van wie een al verstrekt pas-
poort vervallen kan worden verklaard.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 04-03-2018 EN 11-03-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Voirt 47 Uitbreiden van woning 
Gerwenseweg 8 Oprichten woonhuis 
Park 7 Oprichten woonhuis 
Park 9 Oprichten woonhuis 
Nieuwe Dijk 1 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Opwettenseweg 111 Wijzigen gebruik bijgebouw tbv dagbe-
 steding aan mensen met een beperking 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven 148 Plaatsen dakkapel
 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park en 
aangrenzende straten Koningsdagactiviteiten 27 april 2018 
Lankveld 10 Gerwen Kofferbakverkoop september 2018 
De Huikert 3 Gerwen Harleyweekend 31 aug. – 2 sep. 2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
09-03-2018 Nuenen c.a. Bouwverordening (dorpsbouwmeester
  in plaats van welstandscommissie) 
08-03-2018 Nuenen c.a. Algemene plaatselijke verordening
  gemeente Nuenen c.a. 2018 
08-03-2018 Nuenen c.a. Vaststelling Beheersverordening 
  deelgebied 1 en 2 Nuenen-West 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl       

KBO Lieshout

Reizen vanuit je luie stoel
Dinsdag 27 maart 13.30 uur in het Dorpshuis. Tijdens bijeenkomsten van 
mensen, jong en oud, wordt nogal eens gesproken over reizen die ze ge-
maakt hebben of van plan zijn te gaan maken, over bijzondere dingen die ze 
gezien en meegemaakt hebben. Niet iedereen kan zelf die reizen maken, 
maar is wel geïnteresseerd in de verhalen en beelden van anderen. Daarom 
kunt u op dinsdag 27 maart vanuit uw stoel meegaan met twee reizen. Met 
Jaap Wijdenes gaat u het veld in om een idee te krijgen van weidevogelbe-
scherming. Lenie Huijbers en Ton Sonneveldt nemen u mee naar de Himala-
ya. De organisatie van deze middag is in handen van de werkgroep educatie 
van KBO Lieshout.

Jaap Wijdenes: 
Vrijwillige Weidevogelbescherming.
Door met name het veranderende ge-
bruik van landbouwgronden is het 

voor onze weidevogels eigenlijk on-
mogelijk hun legsels uit te broeden. De 
tijd die nodig is om te broeden en de 
kuikens vliegvlug te krijgen is zodanig 

lang dat er al verschillende bewerkin-
gen door de boer moeten worden uit-
gevoerd op de percelen. Door nu de 
nesten te zoeken en met de boer af-
spraken te maken om binnen zijn be-
drijfsvoering maatregelen te treffen 
wordt geprobeerd de nesten te redden. 
In de lezing wordt met zelfgemaakte 
filmbeelden getoond hoe de bescher-
ming in Laarbeek wordt uitgevoerd. 
Ook ziet men het hele broedproces 
van de weidevogels in beeld gebracht. 
Dat geldt voor de kievit, de scholek-
ster, de wulp en de grutto. Daarnaast 
krijgt u meer informatie over het waar-
om en hoe die weidevogelbescherming 
wordt uitgevoerd en Jaap vertelt over 
zijn belevenissen in het veld.

Lenie Huijbers en Ton Sonneveldt: 
Wandelingen en ontmoetingen in 
de Himalaya
In 2009 maakte Lenie en Ton hun eerste 
reis naar het ‘dak van de wereld’. Aanlei-
ding was het boek Seven years in Tibet. 
Hierdoor ontstond de wens om voor de 
Potala in Lhasa te staan. Via China reis-
den ze met de Hemeltrein naar Tibet. 
Daarna keerden ze nog vijf keer terug 
naar die regio met zijn boeddhistische 
cultuur en vriendelijke mensen, die onder 
moeilijke omstandigheden leven. Onder 
leiding van gidsen wandelden ze op grote 
hoogte. Fotograferen is een grote hobby 
van Lenie en Ton. Vanmiddag kunt u ge-
nieten van een prachtige fotoserie door 
Tibet, Ladakh. Oost Tibet en Nepal.

Inloop 
Hebt u interesse in onze actieve senio-
renvereniging? Loop dan eens binnen 
bij de Inloop in het Dorpshuis. Iedere 
dinsdagochtend van tien uur tot half 
twaalf.  

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Overheerlijke vleeswaren 
op de barbeque klaar gemaakt!!!

4 Magere stoofl apjes 7,45 
4 Kalfs
gehakt schnitzels ....7,50
Oriëntaalse Rol
100 gram .................................................1,95
100 gr. Katenspek +
100 gr. Gebraden Kipfi let .......3,75 
Italiaanse biefstukrol
100 gram .................................................1,95
Caprese al forno
100 gram .................................................2,45
Champignon iedere 2e 
roomsoep ....................halve prijs

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 15 t/m woensdag 21 maart

Spinazie
 panklaar, per zak  1,79
Zoete aardappelen       
pan klaar   hele kilo 1,99

Kidneybonen  salade     
 250 gram 1,99

Clementine     
 hele kilo 1,99

Galia meloen         
 per stuk1,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

  Volop paaslekkers !!!!!

SOEP VD
WEEK!

Acties week 11 : geldig maandag 12 t/m zaterdag 17 maart_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood
Donker meergranenbrood in ronde vorm
2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Kruimel roomvlaai
Zachte bodem royaal gevuld met room  € 200
en kruimels. Halve € 1,00 korting  KORTING_____________________________________________________

Paastulbandcake
Malse cake met stukjes 
sinaasappel en chocolade, afgewerkt 
met gele dip en paasdecoratie   € 695_____________________________________________________

Koffi ebroodjes 
 3 VOOR € 400_____________________________________________________

Half paasbrood     
Royaal gevuld met stukjes 
hazel- en cashewnoot en 
uiteraard zuivere amandelspijs NU € 495_____________________________________________________

Mini paasstolletjes     4+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienbavaroistaartje     
Harde wener bodem met aardbeien-
bavarois en verse aardbeien NU € 895

W70

Lijst 1

21. Bart van de Ven

49. Kees Rovers35. Wally de Louw 47. Hennie Merks

11: Jan Bekkers 13: Fons Linders

17: Mariëlle Schepers

38. Jan Busser

1: Ralf M.M. Stultiëns

14: Margriet Huijbregts 22. Jessica van de Wiel

4: John Geven

”Zelfstandig Dwèrs”
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EHBO   
Nuenen
 
Op woensdagavond 21 maart organi-
seren wij weer een herhalingsles EH-
BO aan kinderen. Laat uw diploma 
niet verlopen! U kunt zich hiervoor in-
schrijven bij de EHBO-vereniging 
Nuenen c.a.: ehbo.nuenen@onsnet.nu 
of even een belletje naar onze secreta-
ris: 06-5390 6863. Kosten € 30,- p/p. 
We beginnen om 19.00 uur.

Graag wijzen wij u tevens op de inte-
ressante lezing over hartklachten bij 
vrouwen die gegeven wordt door de 
Nederlandse Hartstichting op maan-
dagavond 9 april.
Deze lezing begint om 20.00 uur, de 
toegang is gratis. Wél even opgeven 
dat u komt, per mail of per telefoon.

Beide activiteiten vinden plaats in het 
Dorpshuis ‘De Koppelaar’, Koppel 1 in 
Nederwetten.

Gipsyjazz in de Stam Gerwen

Paulus en Noah Schäfer met duo Eva Scholten 
& Thomas Baggerman op podium 
Het duo Eva Scholten & Thomas Baggerman is te gast in de serie ‘Paulus 
Schäfer invites…’ op maandagavond 26 maart in café de Stam Gerwen. De 
combinatie van de jazzy stem van Eva Scholten en de swingende gipsyjazz 
van de gitaristen Thomas Baggerman en Paulus en Noah Schäfer staat ga-
rant voor een verrassende concertavond. 

Zangeres Eva Scholten en gitarist Thomas Baggerman treden op in concert-café de Stam 

Thomas Baggerman en Eva Scholten 
treden als duo regelmatig op. Het re-
pertoire bestaat uit eigentijdse uitvoe-
ringen van de gipsymuziek van Djan-
go Reinhardt en ook van Franse chan-
sons. Het duo komt nu naar Gerwen 
om op te treden met de virtuoze Ger-
wense gitaristen Paulus en Noah 
Schäfer. 

Eva sur Seine
Thomas Baggerman (1988) wordt ge-
zien als een van de beste hedendaagse 
gipsyjazzgitaristen. Eva Scholten (1986) 
studeerde af aan de jazzafdeling van het 
conservatorium Amsterdam. Zij weet 
met haar timing en improvisatie op ar-
tistieke wijze (gipsy)jazzmuziek te ver-

tolken. Met de formatie Eva Sur Seine 
traden Thomas en Eva op tijdens 
gipsyjazzfestivals in Frankrijk, België 
en Duitsland. En nu dus op het intieme 
podium in de Stam Gerwen met de 
plaatselijke virtuoze muzikanten Pau-
lus (sologitaar) en Noah (staande bas) 
Schäfer. 

Kaarten reserveren
In de serie  ‘Paulus Schäfer invites..’ op 
maandagavond 26 maart met als 
gastartiesten zangeres Eva Scholten en 
gitarist Thomas Baggerman. Het con-
cert begint om acht uur in café de Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen. Kaarten à 
tien euro reserveren via SintiMusic op 
info@sintimusic.nl of 06 8193 5569.

Dialect Rockband Roaw Vlis 
De Nuenense singer/songwriter Frans Smits geeft met zijn ‘dialect-rockband’ 
Roaw Vlis op zaterdag 17 maart aanstaande een aantal akoestische pop-up optre-
dens in Helmond, gevolgd door een full-concert aan het eind van de middag. 
De pop-ups vinden tussen 10.00 en 16.00 uur plaats in verschillende Helmondse 
wijken en in het stadscentrum. Om 17.00 geeft de Brabants talige rockband een 
volledig concert in Lokaal 42 dat gevestigd is aan de Markt in Helmond.
Uiteraard zullen de hits ‘Allennig Is Mar Allein’ en ‘Fist In Ut Zoidè’ worden uit-
gevoerd, maar ook een flink aantal nieuwe songs zal de revue passeren, zoals de 
onlangs uitgekomen single ‘Gruuner Gras’. De toegang is gratis.

Gewoon doen, samen sterker…..
Tien partijen zijn in de slag voor de 19 zetels in de nieuwe gemeenteraad 
voor Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Woensdag 21 maart kan iedere kies-
gerechtigde inwoner een stem uitbrengen. Weet jij al wie jouw stem krijgt? 
De meeste stemmen gelden.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Gewoon doen, samen sterker…..

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Zijn er verschillen tussen de tien par-
tijen die hier meedoen? Alle partijen 
zijn voor goede zorg, goed wonen, 
goede bereikbaarheid en goed on-
derwijs. Om eerlijk te zijn, ik zie geen 
grote verschillen. 

Ik ben nog geen partij tegen geko-
men die zegt: wij zijn voor slecht wo-
nen, slechte zorg en slechte mobili-
teit. Er bestaan nauwelijks verschillen 
tussen de partijen. Iedereen is toch 
voor behoud of verbetering van de 
leefbaarheid, ook in de kleine kernen 
Eeneind, Nederwetten en Gerwen. En 
iedereen is nu ook voor een uitvaart-
huis in het dorpscentrum van Nue-
nen. De plannen voor een crematori-
um in onze gemeente zullen wellicht 
niet door alle partijen van een positief 
advies voorzien worden. 

Onlangs vroeg een Nuenense nieuw-
komer zich hardop af of iemand hem 
duidelijk kon maken wat de verschil-
len zijn tussen Nuenens Belang, Com-
binatie Nuenen c.a., W70 en Lijst Pijs. 
Tussen twee haakjes zei hij: Het ver-
schil tussen VVD en SP is mij wel dui-
delijk. Dat was tijdens een van de vele 
schorsingen in een gemeenteraads-
vergadering. De diverse omstanders 
bleven hem het antwoord schuldig…..

Hebt u de kandidatenlijst voor de 
verkiezing van de leden van onze ge-
meenteraad al eens goed bekeken? 
Wat meteen opvalt is de lange lijst 
van vijftig W70-kandidaten onder 
lijst 1. Met op de 50ste plaats als lijst-
duwer Martien Jansen, één van de 
vier wethouders van onze gemeen-
te. Ook zijn collega-wethouder Henk 
Pero is lijstduwer bij zijn partij D66, 
hij staat op de 12de plek van lijst 2. 
Wethouder Joep Pernot staat bij de 
elf Groenlinks-kandidaten als vierde 
genoteerd op lijst 7. En wethouder 
Caroline van Brakel van het CDA, 
staat die ook op de CDA-kandidaten-
lijst? Zij woont niet in onze gemeen-
te en toch had zij wel op de lijst mo-
gen staan. Kijk maar eens bij lijst 1, 
daar staan drie kandidaten die ook 
niet in onze gemeente wonen. Zijn 
er toch verschillen tussen de partij-
en…. 

Na 21 maart moeten de gekozen 
raadsleden gaan samenwerken voor 
het algemeen belang van onze ge-
meente. Het gaat dan niet om politie-
ke kleur, het gaat om Gewoon en …
doen (Lijst Pijs), Samen doorpakken 
(VVD), Samen sterk (Combinatie) en 
Samen sterker (PvdA). Veel samen 
doen. Doe dat dan ook samen. 

 

 

Muziek op 
Weverkeshof: 
George Miller 
Combination 
De George Miller Combination is 
een band met ervaren musici rond-
om de bekende Eindhovense zanger 
Wim van de Ven die in de zestiger ja-
ren reeds furore maakte.
 
Het belooft zondag 18 maart een swin-
gende en nostalgische middag te wor-
den. Het orkest heeft een uitgebreid 
repertoire met songs vanuit de derti-
ger - tot tachtiger jaren. Zeker zullen 
er ook stukken van latere datum ge-
speeld worden. 
De bandleden stellen zich aan u voor: 
Bandleider George van de Molengraft 
op de saxofoon; Friso van Terwisga op 
de gitaar & banjo; Louis Richard con-
trabas; Bert Gerbrands drums; en zo-
als geschreven Wim van de Ven zang. 
Oude tijden zullen herleven. En voor 
de jongere toehoorders gaat er een we-
reld open.

Zondagmiddag 18 maart 14.00 uur 
George Miller Combination 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Hugo 
van Berckellaan 4 te Nuenen
www.weverkeshof.nl

Van Duynhovenlaan 15
5673 AP Nuenen

Medewerkers en kinderen van 
Kindcentrum de Nieuwe Linde 
nodigen alle belangstellenden 

uit voor hun kijkavond ter 
afsluiting van het project 

Geschiedenis.
Deze kijkavond vindt plaats 

op woensdag 21 maart 
aanstaande 

van 18.00 tot 19.30.
Kom gerust een kijkje nemen 
op de Van Duynhovenlaan 15 

in Nuenen

UI
TNODIGING
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Uitnodiging  
De Nieuwe Linde
Medewerkers en kinderen van Kind-
centrum de Nieuwe Linde nodigen alle 
belangstellenden uit voor hun kijk-
avond ter afsluiting van het project 
Geschiedenis. Deze kijkavond vindt 
plaats op woensdag 21 maart aan-
staande van 18.00 tot 19.30.

Kom gerust een kijkje nemen:
Kindcentrum De Nieuwe Linde. Van 
Duynhovenlaan 15, 5673 AP Nuenen.

PAAS-ART
2018

Atelier NuenenAtelier Nuenen

EERSTE EN TWEEDE PAASDAG 2018

11.00 - 16.00 UUR

BERKENBOS 8 - 5672 AK NUENEN

GRATIS ENTREE

60 schilders  -  hun schilderijen  -  hun atelier60 schilders  -  hun schilderijen  -  hun atelierSpelen in de Spotlights
Iedereen in groep vier tot en met acht kan zondag 25 maart in H et Klooster in 
Nuenen van 10.00 uur tot 14.30 uur weer snuffelen en plukken aan, blazen op en 
slaan op het instrument van je dromen of op het podium van het theater gaan 
staan tijdens Spelen in de Spotlights van Kunstkwartier. Voor groep één tot en 
met drie is er de Muziekclub van 11.00 uur tot 14.30 uur.
Zie ook het boekje van Sjors Sportief of op www.sjorssportief.nl

‘Paas-Art’, een nieuw geluid?
Helemaal niet, want ‘Paas-Art’ mag inmiddels een boeiende culturele tradi-
tie in Nuenen heten. Sinds de oprichting in 2009 immers exposeren om het 
andere jaar de schilders van Atelier Nuenen recent werk tijdens een ten-
toonstelling op beide paasdagen. Elke keer trekt de tentoonstelling geluk-
kig honderden bezoekers, die de werken willen komen bekijken.

de tentoonstelling van zoveel gepre-
senteerde doeken spat. De schilders 
durven te geloven dat Vincent met ple-
zier een paar uur van zijn paasdagen 
zou hebben besteed aan het rondwan-
delen door dit atelier in Nuenen, waar 
zoveel mensen die de schilderkunst 
zijn toegedaan, heel hun ziel en zalig-
heid steken in het scheppen van boei-
ende schilderijen. Tot ziens, kunstlief-
hebber, bij dit kleurrijke lentefeest 
‘Paas-art’ in Atelier Nuenen.

Daarom zetten de schilders en teke-
naars van Atelier Nuenen op eerste en 
tweede Paasdag, 1 en 2 april, van 11.00 
tot 16.00 uur hun atelierdeuren aan de 
Berkenbos 8 in Nuenen weer wagen-
wijd open, om iedereen die weet te ge-
nieten van schilderkunst weer hartelijk 
en gastvrij te ontvangen. Na een be-
langrijke uitbreiding van het aantal le-
den zo’n twee jaar geleden telt Atelier 
Nuenen inmiddels circa 60 gerouti-
neerde kunstschilders en tekenaars uit 
de Nuenense regio.

Na een succesvolle ‘Art on the Move’ 
expositie in het najaar van 2017 in een 
autosalon in het centrum van Gerwen, 
kiest Atelier Nuenen voor Pasen 2018 
weer voor het informele concept van 
open atelier dagen in de eigen werk-
ruimte. Op beide dagen kunt u rond-
dwalen langs alle werkplekken van de 
schilders om met eigen ogen te zien, 
waar zoveel enthousiaste kunstbeoefe-
naars hun werken tot stand brengen. 
De Vereniging Atelier Nuenen onder-
steunt en inspireert de leden op allerlei 
manieren om tot nog mooiere resulta-
ten te komen. 

Bezoekers van ‘Paas-Art’ geven telkens 
weer aan getroffen te worden door de 
explosie aan kleur en dynamiek, die in 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

De Combinatie Nuenen c.a. vindt de basisonderwijs-
voorzieningen in de kerkdorpen Gerwen en Nederwetten
vanzelfsprekend. De bereikbaarheid van deze
basisonderwijsvoorzieningen is op loopafstand.

STEM LIJST 8 voor realistische politiek in Nuenen c.a. 

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Medische acupunctuur:     
vaak verrassende resultaten    
bij (ontstekings)reuma
Volgende week is het weer de jaarlijkse Reumaweek. Reuma is een verza-
melnaam voor meer dan 100 reumatische aandoeningen, waaronder een 
groot aantal vormen van ontstekingsreuma. Medische acupunctuur helpt 
dikwijls  uitstekend bij de pijn-, ontstekings-, vermoeidheids- en slaapklach-
ten, waarmee (ontstekings)reuma vaak gepaard gaat. 

tuur bij vormen van reuma als reuma-
toïde artritis en fibromyalgie advi-
seert. Dat doet zij overigens op basis 
van veel, moderne wetenschappelijke 
studies. 
Nogal wat mensen denken dat je erg 
moedig moet zijn om aan acupunc-
tuur te beginnen. Dat is niet zo. De 
naaldjes zijn zo klein dat je ze niet of 
nauwelijks voelt, als ze kundig wor-
den aangebracht. Daar kunt u bij me-
dische acupunctuur, die alleen door 
een arts uitgevoerd mag worden, na-
tuurlijk wel op rekenen. 
Ik kan acupunctuurtechnieken mét 
en zonder de pijnloze naaldjes of 
combinaties daarvan, inzetten. Bij-
voorbeeld klassieke Chinese acu-
punctuur (met naaldjes) en laser- en 
elektro-acupunctuur (zonder naald-
jes). Medische acupunctuur heeft 
geen vervelende bijwerkingen. De 
belangrijkste ‘bijwerking’ is dat je van 
acupunctuur zo heerlijk ontspannen 
raakt. Mijn patiënten zijn vaak ver-
baasd omdat: ‘ik van de behandeling 
zo lekker soezerig wordt.’ Veel patiën-
ten vallen namelijk in slaap op de 
heerlijk zachte, verwarmde bedden in 
de rustige behandelkamers.

Opschoondag 

In de voetsporen van   
André van der Maat
Je herinnert je hem vast nog wel, op zijn � ets tussen Gerwen, Lieshout, Ne-
derwetten en Nuenen in. Plastic zakken aan het stuur, een petje op zijn 
hoofd en een regenjas aan. André van der Maat had één missie: hij maakte 
Gerwen en omgeving schoon van zwerfvuil.

’s Middags verzamelen de kinderen het 
zwerfvuil uit de wijken, om het vervol-
gens op de juiste wijze weg te gooien. 
Het mes snijdt op deze manier aan 
twee kanten, het dorp wordt weer 
schoon en de kinderen leren om geen 
afval op straat te gooien.

Hulp nodig!
Deze dag kan alleen een groot succes 
worden als er veel vrijwilligers zijn. Zo 
kunnen we ons met zijn allen inzetten 
om straten, bermen, goten en sloten 
weer schoon te maken. Hoe meer han-
den, hoe minder werk! Dus geef je op 
en kom 24 maart om 13 uur naar de ki-
osk op het Heuvelplein in Gerwen. 
Hier worden de routes verdeeld en het 
materiaal uitgereikt. En dan aan het 
werk, zoals André van der Maat het ja-
renlang deed, maar nu dan samen.

Het afval verzamelen we in zakken en 
brengen we naar ’t Huysven, daarvan-
daan zal onze gemeente het afval af-
voeren. Rond 15.30 uur eindigen we 
gezamenlijk met een kop koffie en 
soep in ’t Huysven.

Help je ook mee? Geef je even op door 
naar de website te gaan: www.digitaal-
dorpsplein-gerwen.nl en klik daar op 
André van der Maatdag.
Heb je nog vragen, neem contact op 
met Toon Raaijmakers: 06-31178266 
of email r.raaijmakers@onsnet.nu. Ho-
pelijk zien we elkaar zaterdag 24 maart 
en maken we samen heel Gerwen en 
omgeving weer schoon!
 

Ieder snoeppapiertje, plastic flesje, bo-
terhamzakje raapte hij op en stopte hij 
in zijn afvalzak. Jarenlang was hij een 
bekend gezicht rondom Gerwen, tot 
hij, in 2011, overleed, op tachtigjarige 
leeftijd.
Zijn werk mag, net als onze mooie om-
geving, niet verloren gaan en daarom 
organiseren de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen en de dorpsraad van 
Gerwen samen ‘de André van der 
Maatdag’. Dit wordt tegelijk gehouden 
met de landelijke Opschoondag op za-
terdag 24 maart.
Donderdag 22 maart begint deze actie 
al voor de basisschool Heuvelrijk te 
Gerwen. In de ochtend krijgen de kin-
deren een presentatie, over de wereld 
van het afval, georganiseerd door de 
gemeente. 

In de voetsporen van   

Ophaaldagen Neuzelmarkt 2018 
Op zaterdag 17 maart en zaterdag 24 maart zullen de scouts van Scouting 
Rudyard Kipling uit Nuenen tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs de deuren 
komen om neuzelwaar bij u op te halen. Neuzelwaar is allerlei kleingoed dat 
niet kapot is, zoals elektrische apparatuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en � etsen. U kunt de scouting erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen zoals kasten, tafels, stoelen maar ook witgoed en matras-
sen zal de scouting niet meenemen. Het zou � jn zijn als de spullen al bij el-
kaar zitten, dat scheelt de scouting wat uitzoekwerk! 

Bent u 24 maart niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: dinsdag 27 maart en woens-
dag 28 maart van 19.00 uur - 21.00 uur, 
de dagen erna neemt de scouting geen 
spullen meer aan. 

Op maandag 2 april, Tweede Paasdag, 
zal de Neuzelmarkt worden gehouden 
in de blokhut van scouting Rudyard 
Kipling zelf op de Papenvoortse Heide 
5B in Nuenen. Kijk voor meer infor-
matie op de internetpagina van de 
Neuzelmarkt: www.neuzelmarkt.nl 

Bent u niet thuis, dan laten de leden 
een briefje achter met daarop de data 
en tijden waarop u zelf de spullen naar 
de blokhut kunt brengen. Ook kunt u 
bij één van de scouts steunbonnen ko-
pen. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt, wordt besteed aan activiteiten 
voor de leden. De scouting hoopt op 
uw steun en bijdrage. 

Zaterdag 17 maart halen de leden 
Neuzelwaar op in Nuenen-centrum, 
alle huizen ten noorden van de Euro-
palaan en ten oosten van de Smits van 
Oyenlaan. Zaterdag 24 maart worden 
de spullen opgehaald in Nuenen-zuid, 
alle huizen ten zuiden van de Europa-
laan en Eeneind. Bent u 17 maart niet 
thuis, dan kunt u ook de neuzelwaar 
spullen naar de blokhut brengen tij-
dens de volgende avonden: dinsdag 20 
maart, woensdag 21 maart of donder-
dag 22 maart van 19.00 uur- 21.00 uur. 

Bij een aantal vormen van reuma is 
ons afweersysteem in de war: het is té 
actief. 
Ons lijf ziet goede cellen namelijk aan 
voor kwade indringers. Ons te actieve 
afweersysteem onderschept deze ‘in-
dringers’ en probeert ze onschadelijk 
te maken. Dat kan vermoeidheid, 
slaapproblemen, pijnen en ontstekin-
gen veroorzaken. Ontstekingen zijn 
pijnlijk en kunnen vergroeiingen ver-
oorzaken. 
Remmen uw reumamedicijnen uw té 
actieve afweersysteem onvoldoende 
af?
Of geven uw medicijnen bijwerkin-
gen? Dan zou medische acupunctuur 
zo maar een goede keuze voor u kun-
nen zijn. Overigens is voor de werking 
van medische acupunctuur niet no-
dig dat u stopt met uw medicatie. Me-
dische acupunctuurbehandelingen 
kunnen ook gegeven worden naast 
uw huidige medicatie. Medische acu-
punctuur werkt dus gewoon: of je nu 
medicatie gebruikt of niet, of je er nu 
voor open staat of niet en of je erin 
gelooft of niet.
Het is niet voor niets dat de WHO 
(World Health Organisation) acupunc-
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VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

Hermes:  gevonden voorwerpen 
te vinden via iLost.nl 
Het wordt voor reizigers steeds makkelijker om een verloren voorwerp terug 
te krijgen; zelfs zonder dat ze de deur uit hoeven! Vanaf 19 maart start Her-
mes in Zuidoost-Brabant met een nieuw systeem voor de gevonden voorwer-
pen, namelijk iLost.

IVN Laarbeek in april en mei 

Wilde 
plantencursus
Een van de nieuwe activiteiten van 
dit jaar bij het IVN is een wilde plan-
tencursus. Het doel van deze cursus 
is om de cursisten te leren planten 
te herkennen. Ook zal de waarde 
van deze planten voor insecten als 
(solitaire) bijen en vlinders worden 
behandeld.

De cursus bestaat uit vier theorielessen 
en vier praktijklessen. De theorielessen 
vinden plaats in het IVN gebouw aan 
de Beekseweg in Aarle-Rixtel van 20.00 
tot 22.00 uur. De les data zijn 4 en 18 
april en 16 en 23 mei. De praktijklessen 
worden in de weekenden daarop vol-
gend gehouden. De kosten van de cur-
sus bedragen € 25,00 inclusief cursus-
boek en koffie en thee. Het minimum 
aantal inschrijvingen is 12, het maxi-
mum aantal inschrijvingen 24.  Opge-
ven kan via het volgende email-adres: 
bert.ljp.lemmens@gmail.com.

De foto bij deze aankondiging is van de 
wilde cichorei, een van de vele wilde 
planten die je in Laarbeek kunt aantref-
fen. Evenals vele andere wilde planten 
wordt wilde cichorei voor allerlei doel-
einden door de mens geteeld. In geroos-
terde vorm is de wortel een vervan-
gingsmiddel voor koffie. De in het don-
ker geteelde jonge spruiten komen als 
witlof vaak op onze eettafel terecht. Ook 
andijvie stamt af van de wilde cichorei.

iLost is een online platform waar reizi-
gers direct kunnen zien of hun verloren 
eigendom is gevonden. Een nieuwe 
werkwijze én de innovatieve software-
oplossing van iLost maken het mogelijk 
dat reizigers voortaan snel en makkelijk 
hun verloren voorwerpen terug hebben. 

Het werkt eenvoudig: Hermes plaatst 
een gevonden voorwerp op ilost.nl 
waar verliezers zelf kunnen zoeken. 
Gevonden voorwerpen zijn over het 
algemeen binnen 48 uur online te 
vinden op iLost.nl. Vindt iemand 
zijn/ haar voorwerp, dan kan men die 
claimen. Door het beantwoorden van 
een paar vragen wordt beoordeeld of 
het gevonden voorwerp bij de aange-
geven reiziger hoort. De gevonden 
voorwerpen kunnen opgehaald wor-
den bij de opgegeven locatie of wor-
den tegen een vergoeding thuis be-
zorgd.

Als een reiziger geen internet of com-
puter heeft dan kan er contact worden 
opgenomen met het loket voor gevon-
den voorwerpen in Eindhoven. Tele-
foonnummer: 040 235 8650 op maan-
dag t/m vrijdag bereikbaar tussen 
09.00-16.00 uur. www.ilost.nl



Wij staan klaar voor U 

met onze kennis en ervaring!

STEM LIJST 8 

VOOR REALISTISCHE

POLITIEK IN NUENEN C.A.

STUNTWEEK!
VAN 12 T/M 18 MAART

MEDIUM PIZZA’S
BIJ AFHALEN

OPEN
VOOR
LUNCH

VANAF

NA 16:00 UUR3.99 2.99
 Domino's Nuenen • Parkhof 24 • 040 410 01 90 

   MA - VRIJ VAN 11:00 TOT 22:00, ZAT EN ZO VAN 13:00 TOT 22:00  #3
07

87
 

20180228113544_5086.adpro.indd   1 2/28/2018   11:35:46 AM

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

 

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

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

PASEN BIJ OLIJF
lunch & diner

PAASLUNCH € 40
- mousserend aperitief
- 3 gangen verrassingsmenu
- koffie / thee compleet

PAASDINER € 50
- mousserend aperitief
- 4 gangen verrassingsmenu
- 4 slokjes begeleidende wijn
- koffie / thee compleet

NIEUWE MENUKAART
Vanaf donderdag 15 maart is er een nieuwe 
kaart bij Olijf. Naast alle klassiekers zijn er 
heerlijke gerechten die de lente eer aan doen.

Nieuwsgierig? Check onze website.
www.restaurantolijf.nl
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Natuur� lm 
in kader van Boekenweek
Donderdagochtend 15 maart (10.30 
uur) wordt in de IVN-ruimte van Het 
Klooster de natuurfilm ‘De Groote 
Peel’ van Cor Speek vertoond. Vooraf-
gaand aan de film houdt hij een korte 
inleiding. De film geeft een mooi beeld 
van het kleinste nationale park van 
Nederland. 
Cultuur Overdag organiseert deze 
filmvertoning in het kader van de Boe-
kenweek met als thema ‘Natuur’.
Toegangskaarten kosten € 5,50 (inclu-
sief een kopje koffie/thee) en zijn te 
koop aan de balie van Het Klooster of 
via www.cultuuroverdag.nl. Opgelet: 
het aantal toegangskaarten is beperkt, 
vol=vol!

Theaterconcert ‘Kracht’ van Simone 
van den Eertwegh
Dinsdagmiddag 20 maart (14.00 uur) 
presenteert Simone van den Eertwegh 
in de Raadszaal van Het Klooster haar 
nieuwe, derde theatershow Kracht. 
Onder begeleiding van topmuzikanten 
Pedro van Meel, Frans van Ginneken 
en Miriam Op de Beek speelt Simone 
repertoire afkomstig uit Amerika, Ne-
derland, België en Ierland. Krachtige 
nummers van o.a. Barbra Streisand, 

Bette Midler, Trijntje Oosterhuis, Ka-
rin Bloemen en Leonard Cohen passe-
ren de revue.
Kom genieten en laat u meenemen 
door een inspirerend muzikaal pro-
gramma: een rollercoaster van emoties 
tijdens een krachtige show van een 
zangeres die het verdient om gehoord 
te worden!
Simone hield zich van kinds af aan al 
bezig met muziek. Geïnspireerd door 
zangeres Marie-Cécile Moerdijk be-
gon ze rond haar 16e haar stem te ont-
dekken en te ontwikkelen. Haar eerste 
demo leidde tot de verkiezing van ta-
lent van de maand bij Sterren.nl van de 
TROS. Het lied leidde tot een samen-
werking met tekstschrijvers Herman 
Pieter de Boer en Micky Otterspoor. 
Na succesvol twee singles te hebben 
uitgebracht, haalde haar derde single 
in 2012 de finale van de talentenjacht 
‘538 voor War Child’. In april 2013 
stond Simone in de finale van het pres-
tigieuze Concours de la Chanson en 
won De Aanmoedigingsprijs, een van 
de drie vakjury-prijzen.
Meer informatie over de voorstelling, 
inclusie een trailer, is te vinden op www.
cultuuroverdag.nl. Toegangskaarten 
kosten € 15,- en zijn te koop aan de ba-
lie van Het Klooster of via de website.

Cultuur Overdag
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60 jaar Rond de Linde
Van wit zand en bierviltje
Excuus: Verwacht niet van mij dat ik als 75plusser nu nog in de dossiers 
duik van Rond de Linde of zoek in de archieven van de gemeente. Dat werk 
is te sto�  g en ik gebruik al pu� es. Bovendien, daar heb ik ook echt geen 
zin in. Op verzoek schrijf ik redactionele herinneringen aan RdL. Daar wil 
ik het bij laten, bese� end dat herinneringen mogelijk vertekende waar-
heid zijn. Maar als wereldleiders zulks mogen uitbraken, wat let het me 
dan om dat ook te doen. En dus ongefundeerde uitschriften te doen.

De Berg een aan� uiting
Vele raadsperioden heb ik mogen 
horen hoe de oppositie zich ergerde 
aan de coalitie in de Raad, die er niet 
in slaagde om de braakliggende 
grond aan de Berg (o.a. sloop kou-
senfabriek van Weick). Breng uw 
stem uit op …. . Wij pakken dat aan. 
Nou, niet dus!
Loop over de Berg en constateer zelf 
hoe onpassend het straatbeeld in-
middels is geworden. Kan de verant-
woordelijke zich even bij mij komen 
melden?

Verkleinde bevindingen
Vuilstort op Eeneind. Gif in de grond! 
De bewoners mogen geen groente 
meer eten uit eigen tuin en zeker 
geen grondwater pompen ter be-
sproeiing. Een afwatering zou ge-
legd worden, die uitkomt in de plas 
van zwembad Enode. 
Vaak die grote broek aan, de beter we-
ter van Nuenen, maar oh wat diep ga 
je, als LON jou in beeld zet op het mo-

ment dat je enveloppen openscheurt 
met raadsstukken, die weken eerder 
al waren toegestuurd. Met je achter-
ban of thuis had je die bestudeerd, ter 
vorming van een mening.
De vervuilde grond van voormalig 
tankstation aan de Berg moet gerei-
nigd. Wie weet hoe lang aldaar die 
zuiveringsinstallatie heeft gestaan? 
Is die grond dan nu geschikt om een 
hagelwit strand met Caribische uit-
straling te maken bij Enode.

Bierviltjes verslag
Na StudioSport op zondagavond op 
de typemachine klimmen. Binnen 
geschoven berichten vanuit de brie-
venbus lezen/ontcijferen, Neder-
landse taal van maken, inkorten of 
juist wat breder uitschrijven. Pracht 
hobby, Rond de Linde. 
Soms was de aangeleverde copij ge-
typt en dan kon ik met rode pen redac-
tionele wijzigingen makkelijk aanbren-
gen. Op maandagavond ging de stapel 
van eigen teksten en geredigeerd ma-

teriaal naar de functionaris, die alles 
keurig uitwerkte en passend maakte 
voor de drukkerij. Mijn incasserings-
vermogen en vriendelijkheid werden 
vriespuntig als iemand ’s avonds laat 
belde of ik het wedstrijdverslag op 
bierviltje in de brievenbus gevonden 
had en of dat ook nog in het blad kon. 
Wat een gemak in deze tijd: vanaf elke 
locatie op de wereld met één muisklik 
alles bij de typograaf.

Windvaantjes politiek
Jammer toch, dat ik geen Rond de 
Linde pen heb. Dan zou ik over de 
huidige Nuenense situatie een 
mooie prik kunnen publiceren. Nee, 
geen ingezonden mededeling, dat 
doen anderen wel.
Uitvaartcentrum in centrum. Wat een 
gedoe. Politiek/bestuurlijk: Goed idee. 
Oh nee, toch niet. Ja maar er zijn al toe-
zeggingen gedaan door een mond die 
te snel open ging en voorbij ging pra-
ten. En die bezwaar maakster dan. En 
die grote groeiende groep, die juist vóór 
is. En dan de komende verkiezingen. 
Stemmen winnen, stemmen tellen. Het 
ED lezend, is kennelijk binnen de partij-
en een draagvlak ontstaan voor het cen-
trum in centrum. Alle bestuurlijk/poli-
tieke afwijzing is met de laatste sneeuw 
gesmolten. Argumenten bestaan niet, 
de wind doet het werk.

NL doet 't, Nuenen doet 't en 
ook ons hobbycentrum doet ’t!
  Zaterdag 10 maart was de dag waarop vrijwillig Nederland opnieuw de han-
den uit de mouwen stak. Zo ook bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. In het 
kader van de jaarlijkse actie van het Oranjefonds NLdoet, zetten zo'n tiental 
vrijwilligers zich in om samen met mensen van de dorpswerkplaats het ge-
bouw eens � ink onder handen te nemen; een echte voorjaarsschoonmaak.

Zo werd het magazijn opgeknapt en 
bijgeschilderd, werd er een inrichting 
gemaakt voor de grafische activiteiten-
groep en werd de verfopslag eens goed 
uitgemest en georganiseerd. Verder 
zijn de bomen op de oprijlaan ge-
snoeid en de terrassen schoon gespo-
ten. Halverwege de ochtend was er een 
gezamenlijke koffiepauze met gebak, 
waarna voorzitter René Jansen eenie-
der verraste met een prachtige kor-

tingscheque van GAMMA bouw-
markten, een geste van het Oranje-
fonds dat bij de vrijwilligers in goede 
aarde viel.

Lions voor NL doet
Ook dit jaar heeft Lionsclub Nuenen 
zijn handen weer � ink uit de mou-
wen gestoken voor NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland die jaarlijks wordt georga-
niseerd door Het Oranje Fonds in 
samenwerking met duizenden orga-
nisaties in het land.

Dit evenement past goed bij de ser-
vicegedachte van de Lionsclub en 
daarom waren afgelopen zaterdag net 
als vorig jaar zo’n 15 Lions druk in de 
weer bij Dorpsboerderij Weverkeshof 
met speeltoestellen poetsen, zand bij-
vullen en losse takken en andere spo-
ren van de februaristormen opruimen.
Dat zien werken, doet werken, bleek 
toen een jong gezin spontaan begon 
mee te helpen. Moeder ging poetsen, 
vader ging kruien. Het zoontje speelde 
rustig verder of nam plaats in een krui-
wagen voor een leuke rit van de con-
tainer naar zijn moeder bij de speel-
toestellen.
Rond het middaguur stond in de huis-
kamer een heerlijke lunch klaar, met 
een schaal vol ‘appeltjes van oranje’, een 
cadeautje van de LEVgroep. En Liones 
Karin (van het Boordhuis) bracht ook 
nog een heerlijke pan eigengemaakte, 
verse soep. Daarna werden met nieuwe 
energie en versterking van nog een 
paar Lions ook de laatste klussen nog 
geklaard, om vervolgens te genieten 
van een welverdiend drankje op het 
overdekte terras. Het was mede dank-
zij het goede weer een welbestede dag 
met een activiteit die door de Wever-
kershof zeer gewaardeerd werd.

Laatste nieuws:      
Eindhoven komt bij Nuenen
De raadsverkiezingen komen er aan dus worden burgers van Nuenen bestookt met folders, pos-
ters en allerlei leuzen in politieke programma's. Opeens gaat het blijkbaar zo uitstekend met 
Nuenen dat die gemeente geheel op eigen benen de toekomst in kan. Dat er twee enquêtes zijn 
gehouden onder een fors aantal inwoners, één vanuit het ED en één vanuit de provincie, met 
een niet mis te verstane uitslag, deert blijkbaar het merendeel van de huidige politieke partijen 
in Nuenen niet. Integendeel: Nuenen Dwers gaat er van uit dat voorstanders van herindeling het 
spoor volledig bijster zijn. Nuenen kan immers geheel zelfstandig blijven. De fraaie folder van 
W70 in de bus laat daarover geen twijfel bestaan. Sterker nog: gezien het grote aantal kandida-
ten op de lijst, maar liefst 50, doet mij geloven dat men er ernstig rekening mee houdt dat Eind-
hoven daadwerkelijk bij Nuenen komt. Vandaar deze uitgebreide lijst, rekening houdend met 
ook de zetels van Eindhoven. De Nuenense burger weet waarop hij of zij kan stemmen. 

Theo Bemelmans, Loenijs van Lancveltlaan 8,  5671CN Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Drie keer genomineerd voor Coiffure Award 2018

 Team Haarkazerne     
heeft het weer voor elkaar!
Na maanden van spanning viel dan afgelopen vrijdag de lang verwachte 
brief op de mat, met daarin de verlossende woorden: beide ingestuurde fo-
toseries zijn genomineerd voor een Coi� ure Award. Michelle Beerten voor 
de categorie Heren en Kelly Verkuijlen zelfs in twee categorieën, Young Ta-
lent en Pers. Dit is de meest prestigieuze haarmode fotogra� ewedstrijd voor 
creatieve kappers in Nederland. Door haarstylisten uit binnen- en buiten-
land omschreven als dé belangrijkste wedstrijd op hun vakgebied. 

Op dinsdag 20 maart van 13.00 tot 14.00 uur doen kinderen van 
basisschool De Mijlpaal mee aan de Landelijke actie SCHOON. Op de-
ze manier houden ze Nuenen Zuid SCHOON. Een mooi initiatief waar 
ze trots op mogen zijn. 

In Londen vond de laatste ronde van 
de jurering plaats voor de Nederland-
se verkiezing voor de Coiffure Award. 
De gala-uitreiking volgt zondag 22 
april in Studio 21 te Hilversum en 
wordt deze keer gepresenteerd door 
niemand minder dan Jort Kelder. 

Haarstylisten uit het hele land werden 
gevraagd een professionele fotoserie 
van vier foto's in te sturen waarop het 
vakmanschap optimaal tot zijn recht 
zou komen. Een ware stormloop van 
zeer creatieve inzendingen was het 
gevolg en het team van Haarkazerne 
kreeg de erkenning waar zij op ge-
hoopt hadden. De beelden laten zien 
waar het team goed in is: prachtige 
coupes en kleuren, van inspiratie tot 
creatie. 

Het is niet de eerste keer dat het no-
minaties regent in Nuenen. In 2014 en 
2015 ging het team zelfs met een 
award naar huis. “Deze keer voelt het 
extra bijzonder”, zegt Dagmar Goede, 
eigenaresse van Haarkazerne. “Ik kan 
een keer vanaf de zijlijn meekijken, 
maar dat is misschien nog zenuwslo-
pender dan zelf mee doen. Ik weet wat 
die meiden in hun mars hebben en 
dan zien dat ze de waardering van an-
dere kapper collega’s krijgen maakt 
me super trots!” 
Voor meer informatie: 
www.haarkazerne.nl

Resultaten bevol-
kingsonderzoek 
borstkanker in 
Nuenen
Van  12 september tot  half november 
2017 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid 
in  Nuenen het bevolkingsonderzoek 
borstkanker uitgevoerd. Voor dit on-
derzoek werden alle vrouwen tussen 
50 en 75 jaar uitgenodigd. Er zijn  4124 
vrouwen uit  Nuenen uitgenodigd en er 
hebben  3351 vrouwen deelgenomen 
aan het onderzoek. Dit betekent een 
opkomstpercentage van  81,26%. Er 
zijn  84 vrouwen doorverwezen voor 
nader onderzoek.  Pas na verder onder-
zoek in het ziekenhuis zal blijken of 
het gaat om een goedaardige of kwaad-
aardige afwijking. 
Door het bevolkingsonderzoek kan 
borstkanker in een vroeg stadium ont-
dekt worden. Dit verhoogt de kans op 
genezing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
 



Geachte dorpsgenoten, 

Vier jaar geleden heb ik alle Nuenenaren een persoonlijke brief gestuurd 
over mijn ambitie om voor GroenLinks in de Nuenense politiek te gaan. 

HET MOET ANDERS 

Dit was het motto waarmee we er in maart 2014 in geslaagd zijn om in 
de Nuenense raad te komen. Als (mede)winnaar kwamen we daarna in 
de coalitie in ik werd zelfs wethouder in mijn eigen gemeente Nuenen 
c.a. 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wil ik met deze brief 
graag een terugkoppeling geven. Wat heeft GroenLinks samen met de 
GroenLinks wethouder de afgelopen periode bereikt?  
 
BEREIKTE DOELEN 
 
Als wethouder ben ik belast geweest met financiën, subsidie- en accommodatiebeleid en 
maatschappelijk vastgoed. Belangrijke en complexe onderwerpen waarop grote stappen zijn 
gemaakt. 

• De financiën van de gemeente zijn structureel op orde. Er is weer ruimte voor nieuwe 
investeringen en ook voor daling van de woonlasten door vermindering van de OZB. 

• Alle dossiers uit het verleden met woningbouwcorporatie Helpt Elkander zijn opgelost. Zo 
ontstond ruimte om een scholenspreidingsplan, de dorpswerkplaats en de huisvesting Sinti 
aan te pakken. Hierdoor is de relatie met Helpt Elkander sterk verbeterd. 

• Een initiatiefvoorstel van GroenLinks leidde na jarenlange discussies eindelijk tot een 
(ruimhartig) subsidiebeleid. Zo hebben we sportverenigingen kunnen helpen met nieuw 
kunstgras of hybride velden. 

DUURZAAM BETROKKEN BETROUWBAAR 

Ik denk dat onze aanpak en resultaten vertrouwen hebben gewekt. Het besturen van de gemeente 
Nuenen is bij ons in goede handen. Stem daarom bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
(weer) op mij of op een andere kandidaat van GroenLinks. Met als motto “Duurzaam, Betrouwbaar, 
Betrokken” willen we inzetten op zaken als een nieuwe sporthal De Hongerman en op een nieuwe 
opzet voor Het Klooster. 

Nuenen is een hechte gemeenschap. De zelfstandigheid van de gemeente hoeft niet op korte termijn 
opgeheven te worden.  We hebben zelf nog alle mogelijkheden om Nuenen op de toekomst voor te 
bereiden. 

Met vriendelijke groeten, 

Joep Pernot, wethouder GroenLinks Nuenen c.a. 

P.S. Stem daarom op 21 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen. 

Onze standpunten vindt u op: www.nuenen.groenlinks.nl 

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN &
 LIESHOUT 

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Kan ik het geld dat in mijn huis zit   
niet op een of andere manier gebruiken?
Die vraag wordt mij vaak gesteld en dat is niet raar. Veel mensen, vooral se-
nioren, willen dit graag. Toch lees ik regelmatig artikelen waarin het lijkt als-
of het niet meer mogelijk is de ‘overwaarde’ in je huis te gebruiken. De 
praktijk is anders, dit kan nog steeds! 

Wat is dat ‘overwaarde’? Dit is het ver-
schil tussen je hypotheekschuld en de 
waarde van je huis. Vooral bij senioren 
die al lang een koopwoning hebben, 
kan dit verschil flink oplopen. Dat 
geld komt vrij bij de verkoop van je 
huis. Maar ja, veel mensen willen niet 
verkopen. Dan zit deze waarde vast ‘in 
de stenen’ en daar kun je dan hele-
maal niets mee, toch? Wat zou het 
toch mooi zijn als je dat geld kunt ge-
bruiken voor die wereldreis waarover 
je al zo lang droomt of om je kinderen 
op gang te helpen met hún droom-
huis of gewoon als aanvulling op je 
pensioen om wat gemakkelijker rond 
te komen, of…,vul het maar in. 
Niet heel romantisch maar vooral aan-
vulling op het pensioen is vaak een 
reden om na te denken over het ge-
bruiken van de overwaarde. Het pen-
sioeninkomen is in lang niet alle ge-
vallen riant. En al kwam je er wel mee 
uit, dan kan dat de afgelopen jaren 
wel anders zijn geworden. Maar, hoe 
krijg je die overwaarde uit de stenen?

Verhuizen 
De gemakkelijkste manier (in theorie) 
om je overwaarde te benutten is door 
te verhuizen. Verkoop je woning en ga 
in een goedkopere woning wonen. 
Het blijkt echter lang niet altijd ge-
makkelijk om een leuke en betaalbare 
woning te vinden. En ook al is de wo-
ningmarkt krap in delen van het land, 
dat wil nog niet zeggen dat jouw huis 
meteen wordt verkocht. Je huis verko-
pen en gaan huren kan ook een goe-
de optie zijn, dan staat de overwaarde 
bijvoorbeeld op een spaarrekening 
bij een bank. Over dat geld kan je dan 
vrij beschikken. Een gedeelte gaat 
dan natuurlijk wel op aan de hogere 
woonlasten die je waarschijnlijk krijgt 
in dit geval. Een mooi huis huren is 
vaak duur als je al je smaak kunt vin-
den. Uit onderzoek blijkt ook dat veel 

senioren helemaal niet willen verhui-
zen. Het liefste willen ze zo lang mo-
gelijk in hun huidige woning blijven 
wonen. Leuke theorie maar toch maar 
niet, hoor ik dan vaak als antwoord als 
ik dit alternatief op tafel leg. 

Overwaarde opeten 
met een ‘opeethypotheek’?
Een tijd geleden was de ‘opeethypo-
theek’ bekend en populair. Op basis 
van de waarde van de woning ver-
strekte de bank dan een hypotheek. 
Waar je normaal gesproken aflost op 
een hypotheek, neem je in dit geval 
maandelijks geld op als aanvulling op 
je inkomen. De rente die je moet beta-
len wordt ook uit je hypotheek vol-
daan. Je hypotheekschuld loopt dus 
óp in plaats van áf. Zo benut je de 
overwaarde in je huis. 
Enkele geldverstrekkers bieden deze 
mogelijkheid voor senioren ook actief 
aan. Daarom zeg ik al in het begin van 
deze column dat de praktijk anders is. 
De ‘Opeethypotheek’ is nog steeds 
mogelijk. Die wereldreis, je kinderen 
helpen, die aanvulling op het (vroeg)
pensioen is gewoon verkrijgbaar en 
tegen alleszins  redelijke en betaalba-
re voorwaarden. 
Het is wel verstandig een onafhankelijk 
financieel adviseur in te schakelen voor 
een goed advies over de korte én de 
lange termijn consequenties. Zo haal je 
het maximale plezier uit je ‘overwaar-
de’. Kort opgesomd de hoofdpunten: 
• ver aarde is et vers il t ssen 

je hypotheekschuld en de waarde 
van je huis. 

• e k nt de ver aarde te elde 
maken door te verkopen en ver-
huizen, of

• Gebruik maken van je overwaarde 
door een ‘Opeethypotheek’ kan ook.

• Schakel een onafhankelijk financieel 
adviseur in voor een goed advies als 
je een ‘Opeethypotheek’ wilt.

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

Kan ik het geld dat in mijn huis zit   

Internationale vrouwendag  bij 
Vrouwencentrum de Vlinder
Op donderdag 8 maart werd ook bij het Vrouwencentrum in Nuenen de In-
ternationale Vrouwendag gevierd. De opkomst was groot. Vele nationalitei-
ten waren aanwezig (denk o.a. aan Ecuador, Syrië, Portugal, Ghana, Libië).

delijk maken door een hand op te ste-
ken. Daarna ging men in kleine groep-
jes verder.

Er werd gepraat over:
• Rechten en plichten zowel voor 

vrouwen en voor mannen, maar 
ook kinderen hebben plichten

• geweld tegen vrouwen en hoe denk 
je hierover

• hoe is de situatie in je eigen land en 
hoe was de situatie, is er iets veran-
derd?

• waar kun je naartoe om hulp te vragen
• durf te praten
• emancipatie
Nog veel meer onderwerpen kwamen 
er al pratend aan de orde.
Na afloop was iedereen er van over-
tuigd dat Internationale Vrouwendag 
altijd gevierd moet worden.
8 maart blijft een belangrijke dag.

Na een welkomst rondje en het aan el-
kaar voorstellen, vele van deze vrou-
wen kenden elkaar nog niet, werd er 
gestart met een programma.
De leiding had een aantal stellingen 
opgeschreven. Was je het eens of on-
eens met de stelling dan kon je dat dui-

Vrijwilligers Terminale Zorg 
weer op volle sterkte
Dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente Helmond was LEVgroep in 
de gelegenheid eind 2017 een groep nieuwe vrijwilligers op te leiden voor 
de Vrijwillige Terminale Zorg. Na een vijfdaagse scholing ontvingen zij hun 
certi� caat. 

LEVgroep is een organisatie voor wel-
zijn en zorg die informatie, advies, be-
geleiding en ondersteuning biedt aan 
mensen met vragen op maatschappe-
lijk, psychosociaal en welzijnsgebied. 
De LEVgroep is actief in de gemeenten 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen, Oirschot, Son en Breugel en 
Someren. Centraal kantoor: Penning-
straat 55 Helmond, (0492) - 59 89 89.

www.levgroep.nl
www.facebook.com/LEVgroep

Inmiddels zijn ze hun eerste ervarin-
gen aan het opdoen. De Vrijwillige 
Terminale Zorg biedt zorg, tijd, aan-
dacht en ondersteuning in de thuissi-
tuatie van mensen in de laatste levens-
fase. Door een paar uurtjes de zorg 
over te nemen komt de familie even tot 
rust en houden ze de zorg langer vol. 

Vrijwillige Terminale Zorg van LEV-
groep is beschikbaar in Helmond, 
Mierlo, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deur-
ne, Asten en Someren. De zorg kan 
worden aangevraagd via het algemene 
telefoonnummer van LEVgroep, 0492 - 
59 89 89, of via de website www.lev-
groep.nl. De coördinatoren streven er-
naar om binnen 24 uur na de aanvraag 
langs te komen en een start te maken 
met de inzet van de vrijwilligers.

“Ik heb schulden. 
Wat kan ik doen?”
Soms loopt het in je leven net even an-
ders dan je had gewild en kom je met 
vragen te zitten. Het is dan niet altijd 
makkelijk om hierbij hulp te vragen. 
Toch willen we je van harte uitnodigen 
dit wel te doen. Als je deze hulp niet 
kunt vinden in jouw omgeving dan 
kun je contact opnemen met de LEV-
groep. Wij kunnen je helpen met vra-
gen op het gebied van echtscheiding, 
opvoeding, wonen, financiën en wel-
zijn. Wij hebben tevens de mogelijk-
heid je te woord te staan tijdens onze 
avondopenstelling op de dinsdag-
avond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Wij 
zijn bereikbaar in het CMD aan de 
Berg 22 in Nuenen.

Stormloop aan inschrijvingen Sjors 

Na 1 week al ruim    
1000 inschrijvingen
Het sport- en cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in 
de gemeente Nuenen heeft een vliegende start gemaakt. Sjors blijkt enorm 
populair onder de basisschooljeugd, want vanaf het start schot op woens-
dag 28 februari om 15.00 uur was het een drukte van jewelste op de website 
www.sjorssportief.nl. Binnen een uur waren er al 350 kinderen die zich had-
den opgegeven voor hun favoriete activiteit en na een dag inschrijven stond 
de teller al op 750 inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten. Wat 
een succes! 

Na 1 week al ruim    

Populair
Heel veel sporten waren erg in trek, 
vooral paardrijden, synchroonzwem-
men, judo en bruisballen maken wa-
ren het populairst! 
Kinderen krijgen het advies om de 
website www.sjorssportief.nl goed in 
de gaten te houden, want verenigin-
gen bieden in verband met door-
slaand succes nieuwe cursussen aan. 
Cursussen die dus al vol zitten hebben 
vaak een wachtlijst. Bij voldoende ani-
mo mogen de kinderen die op de 
wachtlijst staan ook gewoon nog gaan 
‘proeven’ aan de activiteit van hun 
eerste keus.

Laagdrempelig en toegankelijk 
voor alle basisschoolkinderen
Via Sjors Sportief kunnen basis-
schoolkinderen op een laagdrempeli-
ge manier kennismaken met een grote 
verscheidenheid aan sportieve activi-
teiten, zonder meteen lid te hoeven 
worden. De gemeente Nuenen heeft 

samen met de verenigingen haar 
krachten gebundeld en het resultaat is 
te zien in het overvolle ‘Sjors Sportief/
Creatief boekje’, waarin meer dan 70 
activiteiten worden aangeboden. Alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8 van de ba-
sisscholen uit de gemeente hebben 
een exemplaar ontvangen. Het boekje 
is ook op de website www.sjorsspor-
tief.nl te downloaden. Kinderen mo-
gen zich nog het gehele schooljaar en 
voor net zoveel activiteiten inschrij-
ven als ze willen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de 
website www.sjorssportief.nl. Of 
stuur een e-mail naar michelle.dries-
sen@levgroep.nl.

Optreden Klooster

25 jaar Maxpoint
Eind 1992 besloot Nuenenaar Frans van Kasteren, toenmalig zanger/gitarist 
van de sixties-gitaarband Sedpoint, een lang gekoesterde wens in vervul-
ling te laten gaan en richtte, samen met de drummer en de bassist, een nieu-
we solo-gitarist en toetsenist een eigen band op: Matchpoint. 

De band werd een succes en speelde 
op bruiloften, feesten en diverse 
openbare gelegenheden, zoals de Van 
Goghmert in Nuenen. Vele jongeren 
die eind jaren ’70 en ’80 in Nuenen 
uitgingen, kennen Frans van Kasteren 
wellicht nog als bedrijfsleider van 
‘Club Vincent’ en ‘Bar van Gogh’.
Toen bleek dat er nog een band actief 
was onder dezelfde naam, werd de 
naam veranderd in Maxpoint. Onder 
die naam is een goede reputatie opge-
bouwd als allround-band met de na-
druk op dansbare muziek voor alle 

leeftijden. Vele optredens volgden, in 
de regio maar ook ver daar buiten. 
Met de opkomst van dj’s en de afne-
mende vraag naar grote orkesten, 
werd besloten de band om te vormen 
naar een 4-mansformatie, gespeciali-
seerd in muziek uit de jaren ’60, ’70 en 
’80. Een goede zet, zo is gebleken.
Maxpoint speelt op zaterdag 31 maart 
vanaf 21.00 uur in Het Klooster in 
Nuenen, in een duo-optreden met de 
Sixties Tribute Band. De gehele avond 
zal non-stop live-muziek te horen 
zijn. Zie ook www.maxpoint.nu
 

Informatieavond 
Herenboeren Rijk 
van Dommel en Aa
Herenboeren Rijk van Dommel en 
Aa organiseert in samenwerking 
met Herenboeren Nederland een in-
formatieavond op maandag 26 
maart van 20.00 t ot 22.00 uur in de 
dorpsboerderij Weverkeshof aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, 
Nuenen. Deze organisatie onder-
steunt projecten waarbij burgers 
zelf een duurzame Herenboerderij 
beginnen.

Een Herenboerderij is een kleinscha-
lige coöperatieve boerderij in eigen-
dom van 200 huishoudens die hen 
voorziet van groente, fruit, aardappe-
len, vlees en eieren. Samen hebben ze 
één boer in dienst die op een duurza-
me manier kwalitatief hoogwaardig 
voedsel produceert dat de leden-He-
renboeren willen eten. De Stichting 
Herenboeren Rijk van Dommel en Aa 
wil onderzoeken of het haalbaar is om 
in de eigen regio ook te komen tot een 
Herenboerderij.
Zie ook www.herenboeren.nl

50% korting 
in Restaurant  
Holland Casino 
Eindhoven   
op vertoon van  
de advertentie 
Begin december 2017 werd het res-
taurant van Holland Casino Eindho-
ven bekroond met plaats 104 in de 
IENS TOP 1000 beste restaurants 
van Nederland en binnen de stad 
Eindhoven zelfs op de derde plek. 
Tijd dus om onze gasten, aan wie we 
deze notering te danken hebben, te 
belonen.

Op pagina 6 van dit weekblad treft u 
een advertentie aan van Holland Casi-
no Eindhoven. Als u een reservering 
maakt via 040-2357 357 in de periode 
van 12 t/m 31 maart 2018 én de adver-
tentie meeneemt, ontvangt u 50% kor-
ting op uw  restaurantrekening.
Deze actie wordt u aangeboden door 
dit weekblad in samenwerking met 
Holland Casino Eindhoven.
 



Rond de Linde  Nr. 11 Donderdag 15 maart 2018

 60 

 Truus Houtepen Kees Houtepen Henk Pero 
  was Raadslid   was Wethouder  was Raadslid
 en Statenlid   en is wethouder  

Deze drie lijstduwers zijn erg trots op een D66 lijst met zeer deskundige kandida-
ten.
De D66ers gaan met hun veelzijdige en brede werkervaring bijdragen aan het re-
alistische programma voor Nuenen.
D66 heeft duidelijk gekozen voor echte doorstroming en hecht niet aan ‘pluche’.
Deze drie lijstduwers rekenen op uw keuze en uw stem.

     KIES VOOR 
 

 W70Nuenen   W70_Nuenen   w70nuenen 

secretariaat@w70.nl

www.nuenensbelang.nl 

cdanuenen@onsnet.nu
 040  283 42 41

www.D66Nuenen.nl

bjvanstiphout@gmail.com
 06-15 36 56 14

Nuenen.sp.nl

nuenen@sp.nl
 040 284 04 04

www.vvdnuenen.nl 
  vvdnuenen   VVDNuenen

vvd-nuenen@onsbrabantnet.nl | gaby.scholder@onsnet.nu
 06 53 37 67 04

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu
 040 2833537 

www.groenlinksnuenen.nl 

nuenen.groenlinks@gmail.com
 040 283 50 64

  Lijst Pijs

j.pijs01@onsnet.nu | nuenentom@gmail.com  

Speerpunten 

Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind blijven zelfstandig. W70 was, ís en blijft 
tegen een fusie of herindeling met welke gemeente dan ook. Er ligt, blijkens een recent 
onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, nog (steeds) geen enkel 
inhoudelijk argument op tafel waarom Nuenen c.a. niet langer zelfstandig kan blijven. De 
totale woonlasten dalen al jaren, we houden jaarlijks miljoenen euro’s over, zijn in de gehele 
regio een voorbeeld op het gebied van zorg en alle reserves en (risico)voorzieningen 
zijn tot vér boven de wettelijke vereisten gevuld. Wél zal W70 inzetten op (verdere) 
samenwerking met gemeenten in de regio.

Minder partijen in de raad. Raadsleden geven hun zetel terug aan de partij als er frictie 
ontstaat binnen de eigen partij (W70 vraagt alle nieuwe raadsleden hiertoe een verklaring te 
ondertekenen). De raad telt teveel eenmansfracties. Daarom kunnen zij na de verkiezingen 
(mits programmatische overeenkomsten) samen met W70 fractioneren.

Gerwen, Nederwetten, het Eeneind. De dorpsraden in Gerwen en Nederwetten krijgen 
een (voor de leefbaarheid) vrij te besteden jaarbudget van 10.000 euro. Hetzelfde geldt voor 
de wijkraad op het Eeneind. De jaarlijkse gemeentelijke bijdragen in de exploitatielasten van 
gemeenschapshuis D’n Heuvel (Gerwen) en De Koppel (Nederwetten) worden ‘bevroren’ 
(en dus niet verlaagd). Een directe busverbinding tussen Gerwen en Nederwetten en 
Geldrop (o.a. ziekenhuis) wordt onderzocht. De problemen rondom het spoor op het 
Eeneind worden aangepakt.

Top kandidatenlijst
 
1. Ralf M.M. Stultiëns (m). Raadslid sinds 2006, vanaf 2015 fractievoorzitter. Freelance 
(schrijvend) journalist. Behoorde in 2014 tot de 12 beste gemeenteraadsleden van Nederland 
(Pauw & Witteman, Volkskrant). Speerpunten: verenigingen, jeugd en jongeren en Gerwen, 
Nederwetten en het Eeneind. Samenwonend, 2 kinderen. 2. Peter van Leeuwen (m). 
Gemeenteraadslid sinds 2014. Daarvoor commissielid. Strategisch Business Developer 
en innovatiemanager bij KPN. Voorheen vrijwilliger bij de Lokale Omroep Nuenen (LON). 
Speerpunten: fi nanciën. Getrouwd, 2 kinderen. 3. Joost Vereijken (m). Raadslid sinds 
2014, voorheen jarenlang commissielid. Bekend in Nuenen c.a. vanwege zijn maandelijkse 
inloopspreekuur voor senioren in de Jo van Dijkhof. Speerpunten: senioren, jeugd/jongeren. 
4. John Geven (m). Raadslid sinds 2014. Zelfstandig ondernemer (eigenaar foto- en 
kookstudio John Geven Studio’s en initiatiefnemer Bloem & Tuin). Speerpunten: zorg (o.a. 
Wmo) en bedrijfsleven. Getrouwd. 5. Erik-Jan Post (m). Enkele jaren commissielid. Zelfstandig 
ondernemer in de ICT. Speerpunten: ruimtelijke ordening. 6. Patrick Swinkels (m)

Speerpunten 

Nuenens Belang is een echte lokale partij. We zijn niet gebonden aan de regels van 
landelijke partijen. We hebben korte lijnen naar de burger en zijn diep geworteld in de 
Nuenense samenleving. Nuenens Belang behartigt de belangen van alle inwoners van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. We luisteren naar de mensen, nemen hen 
serieus en vertalen hun inbreng in beleid. We werken samen op basis van integer handelen.

1. Uitvaarthuis dicht bij kerk en kerkhof. Niet op een industrieterrein.
2. Woonlasten, waaronder ozb voor huiseigenaren en ondernemers, drastisch omlaag. 

Nuenen moet verdwijnen uit de top tien van Nederlandse gemeenten met de hoogste 
woonlasten.

3. Meer levensbestendige woningen voor mensen met een beperking.
4. Overwegvrij spoor Collsehoefdijk Eeneind. Doorstroming zowel op de weg als op het 

spoor verbeteren door middel van tunnel. 
5. Nuenen-Zuid Geldropsedijk verkeersluw.

Top kandidatenlijst
 
1. Jacques Leemans (m) maakte van 1998 – 2014 al deel uit van de Nuenense gemeenteraad. 
Hij was al die jaren fractievoorzitter. Jacques is jurist en oprichter van de Nuenense 
wetswinkel met gratis wekelijks spreekuur voor de gewone man. Voorzitter van de stichting 
Behoud Erfgoed Nuenen. Actief lid van de Belangenvereniging Nuenen Groen. Jacques 
woont op het Eeneind. 2. Marijke Moviat (v) is voorzitter van de Gehandicaptenvereniging 
Nuenen. Marijke is oud-wethouder van Welzijn en Sociale Zaken en was zeven jaar raadslid. 
Ze was 12 jaar voorzitter van de Zonnebloem en ging langs de deuren voor onder meer het 
Astmafonds en de Dierenbescherming. Marijke woont in Nuenen-Centrum. 3. Fouad Yehia 
(m.). 4. Gladys Triebel (v). 5. Je�  Pereira (m). 6. Robert Swinkels (m). 7. Petra Merks (v). 8. 
Tony Mijnsbergen

Speerpunten 

Kansen zien

Omzien naar elkaar. Het zorgloket en CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) 
werden mede door het CDA een voorbeeld voor de regio. We willen zorgaanbod  
professionaliseren en toegankelijker maken. En we willen meer! Zoals een snellere opvang 
van vergunninghouders. Of het stimuleren van vrijwilligerswerk om deze vluchtelingen te 
helpen integreren. Ten slotte: een huisartsenpost in Nuenen-Zuid, zeker nu de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen ter discussie staat!

Verschillende woonvormen. Er wordt gebouwd en de woningbehoefte verandert. Het CDA 
streeft naar de balans tussen sociale woningbouw en vrije sector huur- en koopwoningen 
verdeeld over de kernen. Nuenen vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Realisatie 
van woonvormen voor senioren zorgt voor doorstroming voor jongere generaties. 
Verduurzaming van het woningbestand is noodzakelijk. CDA wil dit stimuleren door WOZ-
verlaging voor energie neutrale woningen.

Actief verenigingsleven. Hoe? Door Het Klooster verder geschikt te maken als sociaal en 
cultureel centrum. Verspil geen subsidiegeld aan versnippering van locaties! Nieuwbouw 
voor sporthal De Hongerman. Afspraken met zwembadexploitant zorgen dat deze 
voorzieningen beschikbaar blijven in Nuenen.

Top kandidatenlijst
 
1. Erik Grootho�  (m). Zelfstandig ondernemer. Sportief, respectvol en met aandacht 
voor de maatschappij. 2. Cees Meijvis (m). Voormalig hoofd openbare werken Geldrop. 
Voorzieningen voor inwoners op peil te houden. Betaalbare huur- en koopwoningen 
realiseren. 3. Peter Hendrickx(m). Consultant duurzaam transport. Terugdringen doorgaand 
verkeer en betere bereikbaarheid naar de regio. Verduurzaming woningbestand. 4. Karlijn 
van Kesteren(v). Zelfstandig ondernemer. Inzetten voor leefbaarheid kleinere kernen 
(Gerwen, Nederwetten). Jongeren meer betrekken bij de politiek. 5. Raymond Hurks (m). 
Fysiotherapeut. Cliëntencontact geeft helder beeld te realiseren zorgbehoeftes. 

Speerpunten 

Behoud van kenmerkende dorpse karakter van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de 
daarbij behorende voorzieningen. Ook in een gefuseerde gemeente!

Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Een fi nancieel gezonde gemeente 
met een sluitende meerjarenbegroting en voldoende algemene reserve en 
weerstandsvermogen zijn absolute voorwaarde. De te hoge schuldenlast moet omlaag.

Voorzieningen en zorg voor onze ouderen en senioren komen prominent op de agenda. 
Langer thuiswonen moet maximaal worden ondersteund en gefaciliteerd. Mantelzorg 
vervult daarbij een belangrijke rol.

De Soeterbeek en Soeterbeekseweg blijven onvoorwaardelijk open voor alle verkeer. Dit 
is in het belang van de leefbaarheid en toegankelijkheid van Nederwetten

De basisonderwijsvoorzieningen in de kerkdorpen Gerwen en Nederwetten zijn 
vanzelfsprekend. De bereikbaarheid van deze basisonderwijsvoorzieningen is op 
loopafstand. 

Top kandidatenlijst
 
1. Monique Donkers (v). Door mijn jarenlange ervaring als raadslid heb ik een brede kennis 
op diverse beleidsterreinen. Mijn interesse ligt bij fi nanciën. 2. Chris Eeuwhorst (m). Raadslid 
voor De Combinatie Nuenen c.a. sinds 11 december 2017. Daarvoor 11 jaar fractievoorzitter 
van VVD Nuenen c.a.. Voorzitter van de commissie Ruimte. Mijn aandachtspunten zijn 
door kennis, ervaring en dossierkennis breed georiënteerd op alle beleidsterreinen. 3. Toine 
Raaijmakers (m). Geboren en getogen Gerwenaar. Geïnteresseerd in de ontwikkelingen in 
het buitengebied op agrarisch en ruimtelijk terrein. Vier jaar raadslid. Bouwen in Gerwen 
en Nederwetten is een must voor de leefbaarheid. Behoud de groene gebieden. 4 Carel 
la Grouw (m). Geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. De 
gemeentelijke politiek volg ik op de voet. Met een realistische kijk op de samenleving streef ik 
naar fatsoenlijke huisvesting, zorg en inkomen voor iedere Nuenenaar. Met namen het sociaal 
domein heeft mijn aandacht.

Speerpunten 

Goed wonen. Bij (ver)bouw minimaal 30% betaalbare huurwoningen/appartementen 
voor Nuenenaren, met behoud dorpskarakter. Kloostertuin en Emmastraat, Nuenen Zuid /
Kernkwartier benutten voor woningen/appartementen voor jongeren, alleenstaanden en/of 
senioren. Bij particuliere en sociale bouw voor senioren (bouwen in eigen beheer) rekening 
houden met sociale functies (bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes). Zowel in huur- als 
koopsector duurzaam (ver)bouwen. Nabijheid van (zorg)voorzieningen, waaronder huisarts 
en apotheek. 

Goed onderwijs. Behoud van basisonderwijs in iedere kern. Het onderwijs laten profi teren 
van het op Brainport georiënteerde bedrijfsleven door vormgeven van Brainport-scholen; 
het Nuenens College past als Excellente School goed in een dergelijk concept. Een 
actief regionaal stagebeleid onder regie van Brainport dat leidt tot meer en passender 
stageplaatsen voor de Nuenense jeugd. Duurzame nieuwbouw sporthal De Hongerman op 
de huidige plaats en met eenzelfde omvang. 

Goed bestuur. Transparant, verantwoordelijk, sturen op resultaat, gericht op (regionale) 
samenwerking, integer, verantwoorde fi nanciën. 

Top kandidatenlijst
 
1. Bertje van Stiphout (v). Jurist en bestuurder. Ik sta voor de belangen van Nuenen in 
de fusie, voor transparant bestuur en verantwoord fi nancieel beleid. 2. Anneke Coolen-
Pero (v). Verbinder, overheid, planoloog, sociaal. Ik sta voor goed onderwijs, nabijheid 
van voorzieningen en duurzame nieuwbouw van De Hongerman. 3. Paul Smilde (m). 
Bedrijfsleven, econoom, bruggenbouwer. Ik sta voor goed wonen en goed werken vanuit 
duurzaam ondernemerschap en regionale samenwerking. 4. Willemijn van Werkum (v). 
Ervaren raadslid, sociaal bewogen en betrokken, met speciale aandacht voor het sociale 
domein.
 

Speerpunten 

Voor elkaar, voor Nuenen

Een betrouwbaar gemeentebestuur. De SP staat voor een betrouwbare gemeente. 
Openheid en integriteit zijn leidend. Er is een prima (digitale) dienstverlening. Regionale 
samenwerking is heel belangrijk bij zaken die verder reiken dan de gemeentegrens. De SP is 
voor fusie met Son en Breugel. Zo behouden beide gemeenten hun unieke karakter.

Mens en leefomgeving in balans. Bij alle projecten wordt rekening gehouden met de 
leefomgeving. Geen nieuw asfalt in het buitengebied. De kwaliteit van groenvoorziening en 
-onderhoud verbetert. Meer aandacht voor verduurzaming. Bij nieuwbouwprojecten is nul-
op-de-meter het uitgangspunt .

Zorg voor wie zorg nodig heeft. Nuenen kent de inwoners met een zorgvraag. Wie zorg 
nodig heeft, moet deze ook krijgen. Eerlijk beloonde en kleinschalige thuiszorg wordt 
zo veel mogelijk per wijk georganiseerd. Huisartsenposten en apotheken worden beter 
verdeeld. Nuenen is één van de snelst vergrijzende gemeenten van Brabant en maakt werk 
van het inrichten van ons dorp als een dementie-vriendelijke gemeente.

De buurt is de schaal voor de toekomst. Stimuleer deelname aan de maatschappij en 
bevorder wijkgericht werken. Dat betekent: het realiseren van buurthuizen, behouden van 
het rijke Nuenense verenigingsleven en vergroten van het gevoel van veiligheid. Er zijn 
voldoende geschikte woningen voor alle doelgroepen en leeftijden. Bij nieuwbouwprojecten 
wordt ten minste 40% voor sociale woningbouw gereserveerd. 

Top kandidatenlijst
 
1. Hein Kranen (m). Als gemeente moeten we meer taken in huis houden en zeer kritisch 
staan tegenover het afstaan van taken aan de vrije markt. Dan blijft de democratische 
controle in stand. Solidariteit en gelijkwaardigheid moeten in onze gemeente nog meer 
het uitgangspunt zijn. 2. Bas Smouter (m). Het dorpse karakter van Nuenen - met oog voor 
elkaar en een rijk verenigingsleven - moeten we koesteren en uitbouwen. Dat kan het beste 
door een fusie met Son en Breugel. Zo’n fusie mag alleen plaatsvinden met toestemming 
van de inwoners via een referendum. 3. Dick Boonman (m). Voor iedereen, jong en oud, 
moet er in Nuenen een fi jne betaalbare woning beschikbaar zijn. Bij nieuwbouwprojecten 
minstens 40% sociale woningbouw. 4. Diona Kolen (v). Ik knok voor een solidaire 
samenleving waar we naar elkaar omkijken en waar winst niet het allerbelangrijkste is. 
Schouder aan schouder voor elkaar, voor Nederland en voor Nuenen.
 

Speerpunten 

Samen doorpakken voor ons Nuenen c.a. 

De VVD zet zich in om het unieke karakter van Nuenen c.a. veilig te stellen. Toegankelijke 
sport en cultuur voor iedereen. Privatiseren van bestaande sport- en culturele verenigingen 
en accommodaties door samen met de gebruikers nieuwe beheervormen te onderzoeken. 
Verankeren van het dorpse karakter van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Tegelijkertijd de 
kansen die een fusie met Eindhoven biedt: lastenverlaging, bestuurskracht versterken. 

Goed leefklimaat. Naast bestaande voorzieningen wil de VVD een bejaardenhuis realiseren. 
Levensloopbestendige woningen voor jong en oud. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Duurzaam bouwen is uitgangspunt. Particuliere initiatieven stimuleren 
via Right to Challenge. Veiligheid als speerpunt. Handhaven van wet en regelgeving zijn 
noodzakelijk. Zichtbaarheid van politie en boa’s. 

Betere bereikbaarheid. Voor iedereen die in Nuenen c.a. woont of werkt is goede 
bereikbaarheid belangrijk. Willen we onze bedrijven aan ons binden en ons centrum 
aantrekkelijk houden dan moeten we werken aan verlagen van de verkeersdruk. Verbetering 
van het openbaar vervoer. Het toegankelijk houden van ons winkelhart. 

Top kandidatenlijst
 
1. Gaby Scholder (v). Raadslid, fractievoorzitter. Niet blijven hangen in wat niet kan, 
maar vooruitkijken naar wat wel kan. 2. Hans Spijkerman (m). Raadslid. Ik ben een 
pragmaticus, met drang tot samenwerken: het beste voor Nuenen c.a. 3. Judith Tesser (v). 
Campagneleider. Niet roepen vanaf de zijlijn, maar meedenken en meedoen. 4. Lars van 
Roosmalen (m). Burgercommissielid. Ik wil mij blijven inzetten voor bereikbaarheid van ons 
mooie Nuenen. 5. Hans Bonnier (m). Oud-voorzitter VVD Nuenen. Nuenen moet goed 
geleid worden. Het behoud van onze eigen identiteit is cruciaal. 
 

Speerpunten 

Zorg en welzijn. Wmo-gelden inzetten waarvoor ze zijn bedoeld. Werken aan 
rolstoeltoegankelijk, voetgangers- en dementievriendelijk dorp.

Wonen: passend, betaalbaar en duurzaam. Renteloze leningen voor woningaanpassingen. 
Levensloopbestendige woningen. Startersleningen voor jongeren. Veel huurders krijgen 
geen huursubsidie meer en komen in fi nanciële problemen. Dit moet om. Woningvoorraad 
in huursector moet energiezuinig, zonder huurverhoging. Streven naar CO

2
-neutrale 

gemeente.

Belangrijke accommodaties en voorzieningen. PvdA wil investeren in Het Klooster, het 
kloppend hart van Nuenen. Accent op sociaal-culturele activiteiten. Nieuwbouw Hongerman 
op huidige locatie, met mogelijkheid voor zwembad. Uitvaartcentrum in Nuenen is voor 
PvdA vanzelfsprekend.

Top kandidatenlijst
 
1. Jan Wesenbeek (m). Nuenenaar in hart en nieren. Zet zich in voor sterker en beter 
bestuur, gericht op een toekomst met Eindhoven. Maar: er is meer dan de bestuurlijke 
toekomst. 2. Theo Albers (m). Woont sinds 2002 in inmiddels zijn Nuenen. Ziet zich als 
pragmatische idealist of idealistische pragmaticus. Zijn motto: samen sterker en verder met 
hart voor het dorp Nuenen! 3. Frank Huijink (m). Bevlogen raadslid. Al bijna 20 jaar in dit 
mooie groene dorp. Een echte gemeenschap. Veel voor elkaar en met elkaar. Dat maakt 
Nuenen. 4. Jetty Brouwer (v). Al 20 jaar in Nuenen. Geboren in Friesland, in verschillende 
provincies gewoond. Nuenen, prettige plek om te wonen. Groen, gemoedelijk, veel 
gemeenschapszin. Dit moet in stand blijven, ook nu we onderdeel worden van een grote 
gemeente. 5. Ronald Thomassen (m). Geboren en getogen in Brabant. Sinds 1990 in 
Nuenen. Hier zijn niet alleen mijn kinderen geboren, maar heb ik ook van mijn vrouw 
afscheid moeten nemen. Ondanks dat is Nuenen mijn thuis en veilige haven geworden. Ik 
sta voor nieuwe inzichten en een nieuw geluid.
 

Speerpunten 

Herindeling. Wij streven nog steeds naar een fusie met Son en Breugel. Plannen van de 
provincie worden beoordeeld beoordelen aan de hand van de criteria draagvlak, interne 
samenhang/dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen 
en duurzaamheid. 

Economie. De omschakeling naar een duurzame economie is voor GroenLinks de uitdaging 
bij uitstek. Van fi nancieel bepaald naar waarde bepaald.

Zorg, groen en cultuur. Kansen op werk met een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare 
woning, uitstekend onderwijs, goede zorg, een gezonde leefomgeving en een bruisend 
cultureel leven. Passende zorg, zonder bezuinigingen op zorg aan huis. Goed toegankelijke 
en aangepaste seniorenwoningen. Vrijwilligers (mantelzorgers) helpen hun werk voor de 
senioren te doen. Niet bezuinigen op opvoedingsondersteuning, preventie en vroeg- en 
voorschoolse opvang. ‘Groen’ is het leveren van een duurzame bijdrage aan leefklimaat 
en biodiversiteit, gebruikmakend van al aanwezige deskundigheid en initiatieven. Kunst en 
cultuur blijven toegankelijk, ook voor gezinnen met een laag inkomen. Het subsidiebeleid 
voor bijdragen aan de culturele saamhorigheid wordt ondersteund.

Top kandidatenlijst
 
1. Boudewijn Wilmar (m). Woont in Gerwen. Achtergrond in de zakelijke dienstverlening. 
Ruime bestuurlijke ervaring in onderwijs en (gehandicapten)zorg. Was fractievoorzitter en 
in die hoedanigheid lid van de coalitie. Staat voor ‘positieve politiek’. 2. Tineke Wieringa 
(v). Woont in Nederwetten. Door vormingswerk bij de boerderij aan de Beekstraat en werk 
in pleegzorg en voor Leergeld Nuenen betrokken bij de sociale kant. Burgercommissielid 
Samenleving. 3. Nico Pijnacker Hordijk (m). Woont in het Kernkwartier. Ondernemer 
en democraat. Zoekt de balans tussen enerzijds een sociale, groene en duurzame 
samenleving, anderzijds betaalbaarheid. Specialiteiten: zorg, sociale zekerheid, welzijn, 
economie en fi nanciën. 4. Joep Pernot (m). Woont in de Lissevoort. Ondernemer en 
verenigingsbestuurder. Wil niet alleen consumeren, maar ook bestuurlijk iets teruggeven. 
De afgelopen raadsperiode wethouder fi nanciën, subsidie- en accommodatiebeleid, sport, 
kunst en cultuur, gemeentelijke eigendommen, ICT en digitale dienstverlening.
 

Speerpunten 

Samengaan met Eindhoven in goede harmonie. Een eerlijke, eigen plek voor de 
leefgemeenschappen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind met behoud van onze 
eigen identiteit. Speciale aandacht gaat uit naar natuurbehoud, goede bereikbaarheid 
(openbaar vervoer & fi etsnetwerk) en sportvoorzieningen.    

Wonen. In Nuenen-West komen ook woningen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden. 
Het sociale quotum gaat omhoog naar minstens 40%! Nuenense ouderen kunnen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.    

Natuur en milieu. Goede bereikbaarheid voor de mooie natuurgebieden zoals het Dak 
van Brabant en Landgoed de Gulbergen. Deze gebieden worden verder ontwikkeld zodat 
iedereen er kan recreëren. Uitbreiding van het recreatieve fi etspadennetwerk is essentieel.  

Top kandidatenlijst
 
1. Hans Pijs (m). Voormalig beroepsmilitair. Geboren en getogen Nuenenaar. Al jaren 
actief in de Nuenense raad. Streeft naar een goede, volwaardige plek voor Nuenen binnen 
de nieuwe gemeente Eindhoven. Wil het unieke van Nuenen behouden zonder zich 
te onttrekken van de verantwoordelijkheden van de grote gemeente. 2. Tom van den 
Boomen (m). Bedrijfskundig ir., Universiteit Eindhoven. Geboren en getogen Nuenenaar. 
Al vele jaren actief in de plaatselijke, regionale en provinciale politiek. Vindt dat raadsleden 
moeten luisteren en bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Maakt zich sterk dat Nuenen 
goed omgaat met belastinggeld. Heeft speciale aandacht voor verkeer. 3: Theo van der 
Linden (m). Voormalig verzekeringsmedewerker. Vrijwilliger bij Lev (maatschappelijk werk), 
mentorschap Oost-Brabant en het Vincentre. Maakt zich sterk voor heldere regelgeving 
zodat iedereen krijgt waarop hij of zij recht heeft. Speciale aandacht voor zorg, sociale 
zekerheid en welzijn. 4. Erwin Boot (m). 5. Henk Coolen (m). 6. Peter Regli (m).
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Voor ons Nuenen c.a.

Gemeenteraadsverkiezingen  21 maart 2018 
www.nuenen.nl 

Stem W70 (lijst 1) en voorkom 
zo verkwanseling van onze 
prachtige gemeente!

Samen Sterker     
met PvdA Nuenen c.a.
We zien ons qua bestuurlijke toekomst fuseren met Eindhoven. Daarnaast willen 
we meer uitgeven aan cultuur. We hebben cultuur hoog in het vaandel staan en 
ook het behoud van onze dorpscultuur. Maar we moeten in onze ogen cultuur 
niet verwarren met bestuur. Wanneer we fuseren met Eindhoven veranderen we 
niet als inwoners. De voetbalclub blijft, de scouting blijft, Het Klooster met de 
KBO blijft, het Park met haar evenementen blijft, etc. Maar alleen zolang we daar 
zelf de schouders onder blijven zetten. Zolang we het samen doen, blijven we een 
sterke gemeenschap, ongeacht of het bestuur in Nuenen of in Eindhoven cen-
trum zetelt. Met het verleggen van de gemeentegrens nemen we geen afstand van 
onze Nuenense cultuur, of onze gezamenlijke waarden en normen. Sterker nog, 
het zou ons zomaar nog eens meer dan voorheen kunnen binden! Je moet het zelf 
samen doen!
Dus stem voor PvdA Nuenen c.a. als u proactief vertegenwoordigd wilt worden 
en uw belangen in Eindhoven vanaf nu behartigd wilt zien. Beter voor de muziek 
uit, dan achteraf vechten tegen de bierkaai om te redden wat er te redden valt. 
Stem lijst 6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) voor behoud van de Nuenense dorps-
cultuur in stedelijk verband.

Lijst Pijs Gewoon…… en doen! 
De punten waarin wij ons onderscheiden:

Fusie met Eindhoven. 
Het samengaan van Nuenen met Eindhoven moet in goede harmonie verlopen. 
Het is belangrijk dat de leefgemeenschappen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind daar een eerlijke plaats krijgen. Wij maken ons er sterk voor dat onze ei-
gen identiteit behouden blijft en het gezamenlijk belang “een sterke gemeente 
waar iedere burger zich thuis voelt” werkelijkheid wordt. 

Wij nodigen u uit te gaan stemmen!
U bepaalt 21 maart  met uw stem hoe de nieuwe gemeenteraad en het colle-
ge eruit gaan zien na de verkiezingen.

 W70Nuenen   W70_Nuenen   w70nuenen 

secretariaat@w70.nl

www.nuenensbelang.nl 

cdanuenen@onsnet.nu
 040  283 42 41

www.D66Nuenen.nl

bjvanstiphout@gmail.com
 06-15 36 56 14

Nuenen.sp.nl

nuenen@sp.nl
 040 284 04 04

www.vvdnuenen.nl 
  vvdnuenen   VVDNuenen

vvd-nuenen@onsbrabantnet.nl | gaby.scholder@onsnet.nu
 06 53 37 67 04

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu
 040 2833537 

www.groenlinksnuenen.nl 

nuenen.groenlinks@gmail.com
 040 283 50 64

  Lijst Pijs

j.pijs01@onsnet.nu | nuenentom@gmail.com  

Speerpunten 

Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind blijven zelfstandig. W70 was, ís en blijft 
tegen een fusie of herindeling met welke gemeente dan ook. Er ligt, blijkens een recent 
onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, nog (steeds) geen enkel 
inhoudelijk argument op tafel waarom Nuenen c.a. niet langer zelfstandig kan blijven. De 
totale woonlasten dalen al jaren, we houden jaarlijks miljoenen euro’s over, zijn in de gehele 
regio een voorbeeld op het gebied van zorg en alle reserves en (risico)voorzieningen 
zijn tot vér boven de wettelijke vereisten gevuld. Wél zal W70 inzetten op (verdere) 
samenwerking met gemeenten in de regio.

Minder partijen in de raad. Raadsleden geven hun zetel terug aan de partij als er frictie 
ontstaat binnen de eigen partij (W70 vraagt alle nieuwe raadsleden hiertoe een verklaring te 
ondertekenen). De raad telt teveel eenmansfracties. Daarom kunnen zij na de verkiezingen 
(mits programmatische overeenkomsten) samen met W70 fractioneren.

Gerwen, Nederwetten, het Eeneind. De dorpsraden in Gerwen en Nederwetten krijgen 
een (voor de leefbaarheid) vrij te besteden jaarbudget van 10.000 euro. Hetzelfde geldt voor 
de wijkraad op het Eeneind. De jaarlijkse gemeentelijke bijdragen in de exploitatielasten van 
gemeenschapshuis D’n Heuvel (Gerwen) en De Koppel (Nederwetten) worden ‘bevroren’ 
(en dus niet verlaagd). Een directe busverbinding tussen Gerwen en Nederwetten en 
Geldrop (o.a. ziekenhuis) wordt onderzocht. De problemen rondom het spoor op het 
Eeneind worden aangepakt.

Top kandidatenlijst
 
1. Ralf M.M. Stultiëns (m). Raadslid sinds 2006, vanaf 2015 fractievoorzitter. Freelance 
(schrijvend) journalist. Behoorde in 2014 tot de 12 beste gemeenteraadsleden van Nederland 
(Pauw & Witteman, Volkskrant). Speerpunten: verenigingen, jeugd en jongeren en Gerwen, 
Nederwetten en het Eeneind. Samenwonend, 2 kinderen. 2. Peter van Leeuwen (m). 
Gemeenteraadslid sinds 2014. Daarvoor commissielid. Strategisch Business Developer 
en innovatiemanager bij KPN. Voorheen vrijwilliger bij de Lokale Omroep Nuenen (LON). 
Speerpunten: fi nanciën. Getrouwd, 2 kinderen. 3. Joost Vereijken (m). Raadslid sinds 
2014, voorheen jarenlang commissielid. Bekend in Nuenen c.a. vanwege zijn maandelijkse 
inloopspreekuur voor senioren in de Jo van Dijkhof. Speerpunten: senioren, jeugd/jongeren. 
4. John Geven (m). Raadslid sinds 2014. Zelfstandig ondernemer (eigenaar foto- en 
kookstudio John Geven Studio’s en initiatiefnemer Bloem & Tuin). Speerpunten: zorg (o.a. 
Wmo) en bedrijfsleven. Getrouwd. 5. Erik-Jan Post (m). Enkele jaren commissielid. Zelfstandig 
ondernemer in de ICT. Speerpunten: ruimtelijke ordening. 6. Patrick Swinkels (m)

Speerpunten 

Nuenens Belang is een echte lokale partij. We zijn niet gebonden aan de regels van 
landelijke partijen. We hebben korte lijnen naar de burger en zijn diep geworteld in de 
Nuenense samenleving. Nuenens Belang behartigt de belangen van alle inwoners van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. We luisteren naar de mensen, nemen hen 
serieus en vertalen hun inbreng in beleid. We werken samen op basis van integer handelen.

1. Uitvaarthuis dicht bij kerk en kerkhof. Niet op een industrieterrein.
2. Woonlasten, waaronder ozb voor huiseigenaren en ondernemers, drastisch omlaag. 

Nuenen moet verdwijnen uit de top tien van Nederlandse gemeenten met de hoogste 
woonlasten.

3. Meer levensbestendige woningen voor mensen met een beperking.
4. Overwegvrij spoor Collsehoefdijk Eeneind. Doorstroming zowel op de weg als op het 

spoor verbeteren door middel van tunnel. 
5. Nuenen-Zuid Geldropsedijk verkeersluw.

Top kandidatenlijst
 
1. Jacques Leemans (m) maakte van 1998 – 2014 al deel uit van de Nuenense gemeenteraad. 
Hij was al die jaren fractievoorzitter. Jacques is jurist en oprichter van de Nuenense 
wetswinkel met gratis wekelijks spreekuur voor de gewone man. Voorzitter van de stichting 
Behoud Erfgoed Nuenen. Actief lid van de Belangenvereniging Nuenen Groen. Jacques 
woont op het Eeneind. 2. Marijke Moviat (v) is voorzitter van de Gehandicaptenvereniging 
Nuenen. Marijke is oud-wethouder van Welzijn en Sociale Zaken en was zeven jaar raadslid. 
Ze was 12 jaar voorzitter van de Zonnebloem en ging langs de deuren voor onder meer het 
Astmafonds en de Dierenbescherming. Marijke woont in Nuenen-Centrum. 3. Fouad Yehia 
(m.). 4. Gladys Triebel (v). 5. Je�  Pereira (m). 6. Robert Swinkels (m). 7. Petra Merks (v). 8. 
Tony Mijnsbergen

Speerpunten 

Kansen zien

Omzien naar elkaar. Het zorgloket en CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) 
werden mede door het CDA een voorbeeld voor de regio. We willen zorgaanbod  
professionaliseren en toegankelijker maken. En we willen meer! Zoals een snellere opvang 
van vergunninghouders. Of het stimuleren van vrijwilligerswerk om deze vluchtelingen te 
helpen integreren. Ten slotte: een huisartsenpost in Nuenen-Zuid, zeker nu de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen ter discussie staat!

Verschillende woonvormen. Er wordt gebouwd en de woningbehoefte verandert. Het CDA 
streeft naar de balans tussen sociale woningbouw en vrije sector huur- en koopwoningen 
verdeeld over de kernen. Nuenen vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde. Realisatie 
van woonvormen voor senioren zorgt voor doorstroming voor jongere generaties. 
Verduurzaming van het woningbestand is noodzakelijk. CDA wil dit stimuleren door WOZ-
verlaging voor energie neutrale woningen.

Actief verenigingsleven. Hoe? Door Het Klooster verder geschikt te maken als sociaal en 
cultureel centrum. Verspil geen subsidiegeld aan versnippering van locaties! Nieuwbouw 
voor sporthal De Hongerman. Afspraken met zwembadexploitant zorgen dat deze 
voorzieningen beschikbaar blijven in Nuenen.

Top kandidatenlijst
 
1. Erik Grootho�  (m). Zelfstandig ondernemer. Sportief, respectvol en met aandacht 
voor de maatschappij. 2. Cees Meijvis (m). Voormalig hoofd openbare werken Geldrop. 
Voorzieningen voor inwoners op peil te houden. Betaalbare huur- en koopwoningen 
realiseren. 3. Peter Hendrickx(m). Consultant duurzaam transport. Terugdringen doorgaand 
verkeer en betere bereikbaarheid naar de regio. Verduurzaming woningbestand. 4. Karlijn 
van Kesteren(v). Zelfstandig ondernemer. Inzetten voor leefbaarheid kleinere kernen 
(Gerwen, Nederwetten). Jongeren meer betrekken bij de politiek. 5. Raymond Hurks (m). 
Fysiotherapeut. Cliëntencontact geeft helder beeld te realiseren zorgbehoeftes. 

Speerpunten 

Behoud van kenmerkende dorpse karakter van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de 
daarbij behorende voorzieningen. Ook in een gefuseerde gemeente!

Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. Een fi nancieel gezonde gemeente 
met een sluitende meerjarenbegroting en voldoende algemene reserve en 
weerstandsvermogen zijn absolute voorwaarde. De te hoge schuldenlast moet omlaag.

Voorzieningen en zorg voor onze ouderen en senioren komen prominent op de agenda. 
Langer thuiswonen moet maximaal worden ondersteund en gefaciliteerd. Mantelzorg 
vervult daarbij een belangrijke rol.

De Soeterbeek en Soeterbeekseweg blijven onvoorwaardelijk open voor alle verkeer. Dit 
is in het belang van de leefbaarheid en toegankelijkheid van Nederwetten

De basisonderwijsvoorzieningen in de kerkdorpen Gerwen en Nederwetten zijn 
vanzelfsprekend. De bereikbaarheid van deze basisonderwijsvoorzieningen is op 
loopafstand. 

Top kandidatenlijst
 
1. Monique Donkers (v). Door mijn jarenlange ervaring als raadslid heb ik een brede kennis 
op diverse beleidsterreinen. Mijn interesse ligt bij fi nanciën. 2. Chris Eeuwhorst (m). Raadslid 
voor De Combinatie Nuenen c.a. sinds 11 december 2017. Daarvoor 11 jaar fractievoorzitter 
van VVD Nuenen c.a.. Voorzitter van de commissie Ruimte. Mijn aandachtspunten zijn 
door kennis, ervaring en dossierkennis breed georiënteerd op alle beleidsterreinen. 3. Toine 
Raaijmakers (m). Geboren en getogen Gerwenaar. Geïnteresseerd in de ontwikkelingen in 
het buitengebied op agrarisch en ruimtelijk terrein. Vier jaar raadslid. Bouwen in Gerwen 
en Nederwetten is een must voor de leefbaarheid. Behoud de groene gebieden. 4 Carel 
la Grouw (m). Geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. De 
gemeentelijke politiek volg ik op de voet. Met een realistische kijk op de samenleving streef ik 
naar fatsoenlijke huisvesting, zorg en inkomen voor iedere Nuenenaar. Met namen het sociaal 
domein heeft mijn aandacht.

Speerpunten 

Goed wonen. Bij (ver)bouw minimaal 30% betaalbare huurwoningen/appartementen 
voor Nuenenaren, met behoud dorpskarakter. Kloostertuin en Emmastraat, Nuenen Zuid /
Kernkwartier benutten voor woningen/appartementen voor jongeren, alleenstaanden en/of 
senioren. Bij particuliere en sociale bouw voor senioren (bouwen in eigen beheer) rekening 
houden met sociale functies (bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes). Zowel in huur- als 
koopsector duurzaam (ver)bouwen. Nabijheid van (zorg)voorzieningen, waaronder huisarts 
en apotheek. 

Goed onderwijs. Behoud van basisonderwijs in iedere kern. Het onderwijs laten profi teren 
van het op Brainport georiënteerde bedrijfsleven door vormgeven van Brainport-scholen; 
het Nuenens College past als Excellente School goed in een dergelijk concept. Een 
actief regionaal stagebeleid onder regie van Brainport dat leidt tot meer en passender 
stageplaatsen voor de Nuenense jeugd. Duurzame nieuwbouw sporthal De Hongerman op 
de huidige plaats en met eenzelfde omvang. 

Goed bestuur. Transparant, verantwoordelijk, sturen op resultaat, gericht op (regionale) 
samenwerking, integer, verantwoorde fi nanciën. 

Top kandidatenlijst
 
1. Bertje van Stiphout (v). Jurist en bestuurder. Ik sta voor de belangen van Nuenen in 
de fusie, voor transparant bestuur en verantwoord fi nancieel beleid. 2. Anneke Coolen-
Pero (v). Verbinder, overheid, planoloog, sociaal. Ik sta voor goed onderwijs, nabijheid 
van voorzieningen en duurzame nieuwbouw van De Hongerman. 3. Paul Smilde (m). 
Bedrijfsleven, econoom, bruggenbouwer. Ik sta voor goed wonen en goed werken vanuit 
duurzaam ondernemerschap en regionale samenwerking. 4. Willemijn van Werkum (v). 
Ervaren raadslid, sociaal bewogen en betrokken, met speciale aandacht voor het sociale 
domein.
 

Speerpunten 

Voor elkaar, voor Nuenen

Een betrouwbaar gemeentebestuur. De SP staat voor een betrouwbare gemeente. 
Openheid en integriteit zijn leidend. Er is een prima (digitale) dienstverlening. Regionale 
samenwerking is heel belangrijk bij zaken die verder reiken dan de gemeentegrens. De SP is 
voor fusie met Son en Breugel. Zo behouden beide gemeenten hun unieke karakter.

Mens en leefomgeving in balans. Bij alle projecten wordt rekening gehouden met de 
leefomgeving. Geen nieuw asfalt in het buitengebied. De kwaliteit van groenvoorziening en 
-onderhoud verbetert. Meer aandacht voor verduurzaming. Bij nieuwbouwprojecten is nul-
op-de-meter het uitgangspunt .

Zorg voor wie zorg nodig heeft. Nuenen kent de inwoners met een zorgvraag. Wie zorg 
nodig heeft, moet deze ook krijgen. Eerlijk beloonde en kleinschalige thuiszorg wordt 
zo veel mogelijk per wijk georganiseerd. Huisartsenposten en apotheken worden beter 
verdeeld. Nuenen is één van de snelst vergrijzende gemeenten van Brabant en maakt werk 
van het inrichten van ons dorp als een dementie-vriendelijke gemeente.

De buurt is de schaal voor de toekomst. Stimuleer deelname aan de maatschappij en 
bevorder wijkgericht werken. Dat betekent: het realiseren van buurthuizen, behouden van 
het rijke Nuenense verenigingsleven en vergroten van het gevoel van veiligheid. Er zijn 
voldoende geschikte woningen voor alle doelgroepen en leeftijden. Bij nieuwbouwprojecten 
wordt ten minste 40% voor sociale woningbouw gereserveerd. 

Top kandidatenlijst
 
1. Hein Kranen (m). Als gemeente moeten we meer taken in huis houden en zeer kritisch 
staan tegenover het afstaan van taken aan de vrije markt. Dan blijft de democratische 
controle in stand. Solidariteit en gelijkwaardigheid moeten in onze gemeente nog meer 
het uitgangspunt zijn. 2. Bas Smouter (m). Het dorpse karakter van Nuenen - met oog voor 
elkaar en een rijk verenigingsleven - moeten we koesteren en uitbouwen. Dat kan het beste 
door een fusie met Son en Breugel. Zo’n fusie mag alleen plaatsvinden met toestemming 
van de inwoners via een referendum. 3. Dick Boonman (m). Voor iedereen, jong en oud, 
moet er in Nuenen een fi jne betaalbare woning beschikbaar zijn. Bij nieuwbouwprojecten 
minstens 40% sociale woningbouw. 4. Diona Kolen (v). Ik knok voor een solidaire 
samenleving waar we naar elkaar omkijken en waar winst niet het allerbelangrijkste is. 
Schouder aan schouder voor elkaar, voor Nederland en voor Nuenen.
 

Speerpunten 

Samen doorpakken voor ons Nuenen c.a. 

De VVD zet zich in om het unieke karakter van Nuenen c.a. veilig te stellen. Toegankelijke 
sport en cultuur voor iedereen. Privatiseren van bestaande sport- en culturele verenigingen 
en accommodaties door samen met de gebruikers nieuwe beheervormen te onderzoeken. 
Verankeren van het dorpse karakter van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Tegelijkertijd de 
kansen die een fusie met Eindhoven biedt: lastenverlaging, bestuurskracht versterken. 

Goed leefklimaat. Naast bestaande voorzieningen wil de VVD een bejaardenhuis realiseren. 
Levensloopbestendige woningen voor jong en oud. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Duurzaam bouwen is uitgangspunt. Particuliere initiatieven stimuleren 
via Right to Challenge. Veiligheid als speerpunt. Handhaven van wet en regelgeving zijn 
noodzakelijk. Zichtbaarheid van politie en boa’s. 

Betere bereikbaarheid. Voor iedereen die in Nuenen c.a. woont of werkt is goede 
bereikbaarheid belangrijk. Willen we onze bedrijven aan ons binden en ons centrum 
aantrekkelijk houden dan moeten we werken aan verlagen van de verkeersdruk. Verbetering 
van het openbaar vervoer. Het toegankelijk houden van ons winkelhart. 

Top kandidatenlijst
 
1. Gaby Scholder (v). Raadslid, fractievoorzitter. Niet blijven hangen in wat niet kan, 
maar vooruitkijken naar wat wel kan. 2. Hans Spijkerman (m). Raadslid. Ik ben een 
pragmaticus, met drang tot samenwerken: het beste voor Nuenen c.a. 3. Judith Tesser (v). 
Campagneleider. Niet roepen vanaf de zijlijn, maar meedenken en meedoen. 4. Lars van 
Roosmalen (m). Burgercommissielid. Ik wil mij blijven inzetten voor bereikbaarheid van ons 
mooie Nuenen. 5. Hans Bonnier (m). Oud-voorzitter VVD Nuenen. Nuenen moet goed 
geleid worden. Het behoud van onze eigen identiteit is cruciaal. 
 

Speerpunten 

Zorg en welzijn. Wmo-gelden inzetten waarvoor ze zijn bedoeld. Werken aan 
rolstoeltoegankelijk, voetgangers- en dementievriendelijk dorp.

Wonen: passend, betaalbaar en duurzaam. Renteloze leningen voor woningaanpassingen. 
Levensloopbestendige woningen. Startersleningen voor jongeren. Veel huurders krijgen 
geen huursubsidie meer en komen in fi nanciële problemen. Dit moet om. Woningvoorraad 
in huursector moet energiezuinig, zonder huurverhoging. Streven naar CO

2
-neutrale 

gemeente.

Belangrijke accommodaties en voorzieningen. PvdA wil investeren in Het Klooster, het 
kloppend hart van Nuenen. Accent op sociaal-culturele activiteiten. Nieuwbouw Hongerman 
op huidige locatie, met mogelijkheid voor zwembad. Uitvaartcentrum in Nuenen is voor 
PvdA vanzelfsprekend.

Top kandidatenlijst
 
1. Jan Wesenbeek (m). Nuenenaar in hart en nieren. Zet zich in voor sterker en beter 
bestuur, gericht op een toekomst met Eindhoven. Maar: er is meer dan de bestuurlijke 
toekomst. 2. Theo Albers (m). Woont sinds 2002 in inmiddels zijn Nuenen. Ziet zich als 
pragmatische idealist of idealistische pragmaticus. Zijn motto: samen sterker en verder met 
hart voor het dorp Nuenen! 3. Frank Huijink (m). Bevlogen raadslid. Al bijna 20 jaar in dit 
mooie groene dorp. Een echte gemeenschap. Veel voor elkaar en met elkaar. Dat maakt 
Nuenen. 4. Jetty Brouwer (v). Al 20 jaar in Nuenen. Geboren in Friesland, in verschillende 
provincies gewoond. Nuenen, prettige plek om te wonen. Groen, gemoedelijk, veel 
gemeenschapszin. Dit moet in stand blijven, ook nu we onderdeel worden van een grote 
gemeente. 5. Ronald Thomassen (m). Geboren en getogen in Brabant. Sinds 1990 in 
Nuenen. Hier zijn niet alleen mijn kinderen geboren, maar heb ik ook van mijn vrouw 
afscheid moeten nemen. Ondanks dat is Nuenen mijn thuis en veilige haven geworden. Ik 
sta voor nieuwe inzichten en een nieuw geluid.
 

Speerpunten 

Herindeling. Wij streven nog steeds naar een fusie met Son en Breugel. Plannen van de 
provincie worden beoordeeld beoordelen aan de hand van de criteria draagvlak, interne 
samenhang/dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen 
en duurzaamheid. 

Economie. De omschakeling naar een duurzame economie is voor GroenLinks de uitdaging 
bij uitstek. Van fi nancieel bepaald naar waarde bepaald.

Zorg, groen en cultuur. Kansen op werk met een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare 
woning, uitstekend onderwijs, goede zorg, een gezonde leefomgeving en een bruisend 
cultureel leven. Passende zorg, zonder bezuinigingen op zorg aan huis. Goed toegankelijke 
en aangepaste seniorenwoningen. Vrijwilligers (mantelzorgers) helpen hun werk voor de 
senioren te doen. Niet bezuinigen op opvoedingsondersteuning, preventie en vroeg- en 
voorschoolse opvang. ‘Groen’ is het leveren van een duurzame bijdrage aan leefklimaat 
en biodiversiteit, gebruikmakend van al aanwezige deskundigheid en initiatieven. Kunst en 
cultuur blijven toegankelijk, ook voor gezinnen met een laag inkomen. Het subsidiebeleid 
voor bijdragen aan de culturele saamhorigheid wordt ondersteund.

Top kandidatenlijst
 
1. Boudewijn Wilmar (m). Woont in Gerwen. Achtergrond in de zakelijke dienstverlening. 
Ruime bestuurlijke ervaring in onderwijs en (gehandicapten)zorg. Was fractievoorzitter en 
in die hoedanigheid lid van de coalitie. Staat voor ‘positieve politiek’. 2. Tineke Wieringa 
(v). Woont in Nederwetten. Door vormingswerk bij de boerderij aan de Beekstraat en werk 
in pleegzorg en voor Leergeld Nuenen betrokken bij de sociale kant. Burgercommissielid 
Samenleving. 3. Nico Pijnacker Hordijk (m). Woont in het Kernkwartier. Ondernemer 
en democraat. Zoekt de balans tussen enerzijds een sociale, groene en duurzame 
samenleving, anderzijds betaalbaarheid. Specialiteiten: zorg, sociale zekerheid, welzijn, 
economie en fi nanciën. 4. Joep Pernot (m). Woont in de Lissevoort. Ondernemer en 
verenigingsbestuurder. Wil niet alleen consumeren, maar ook bestuurlijk iets teruggeven. 
De afgelopen raadsperiode wethouder fi nanciën, subsidie- en accommodatiebeleid, sport, 
kunst en cultuur, gemeentelijke eigendommen, ICT en digitale dienstverlening.
 

Speerpunten 

Samengaan met Eindhoven in goede harmonie. Een eerlijke, eigen plek voor de 
leefgemeenschappen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind met behoud van onze 
eigen identiteit. Speciale aandacht gaat uit naar natuurbehoud, goede bereikbaarheid 
(openbaar vervoer & fi etsnetwerk) en sportvoorzieningen.    

Wonen. In Nuenen-West komen ook woningen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden. 
Het sociale quotum gaat omhoog naar minstens 40%! Nuenense ouderen kunnen zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.    

Natuur en milieu. Goede bereikbaarheid voor de mooie natuurgebieden zoals het Dak 
van Brabant en Landgoed de Gulbergen. Deze gebieden worden verder ontwikkeld zodat 
iedereen er kan recreëren. Uitbreiding van het recreatieve fi etspadennetwerk is essentieel.  

Top kandidatenlijst
 
1. Hans Pijs (m). Voormalig beroepsmilitair. Geboren en getogen Nuenenaar. Al jaren 
actief in de Nuenense raad. Streeft naar een goede, volwaardige plek voor Nuenen binnen 
de nieuwe gemeente Eindhoven. Wil het unieke van Nuenen behouden zonder zich 
te onttrekken van de verantwoordelijkheden van de grote gemeente. 2. Tom van den 
Boomen (m). Bedrijfskundig ir., Universiteit Eindhoven. Geboren en getogen Nuenenaar. 
Al vele jaren actief in de plaatselijke, regionale en provinciale politiek. Vindt dat raadsleden 
moeten luisteren en bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Maakt zich sterk dat Nuenen 
goed omgaat met belastinggeld. Heeft speciale aandacht voor verkeer. 3: Theo van der 
Linden (m). Voormalig verzekeringsmedewerker. Vrijwilliger bij Lev (maatschappelijk werk), 
mentorschap Oost-Brabant en het Vincentre. Maakt zich sterk voor heldere regelgeving 
zodat iedereen krijgt waarop hij of zij recht heeft. Speciale aandacht voor zorg, sociale 
zekerheid en welzijn. 4. Erwin Boot (m). 5. Henk Coolen (m). 6. Peter Regli (m).
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Voor ons Nuenen c.a.

Gemeenteraadsverkiezingen  21 maart 2018 
www.nuenen.nl 

Wil jij een frisse wind door de Nuenense politiek?
Wil je dat het debat professioneel gevoerd wordt, zonder persoonlijke 
agenda’s?
Wil je dat wij de fusiegesprekken met Eindhoven open en constructief ingaan?
Stem dan op 21 maart op D66, lijst 2!
 
D66 heeft een nieuwe, verjongde lijst met op de eerste drie plaatsen allemaal 
nieuwkomers. Een krachtig en veelzijdig team dat stevig verankerd is in de maat-
schappij. Een team dat kijkt vanuit regionaal perspectief en dit vertaalt naar lo-
kaal maatwerk. 
D66 staat voor: 
Goed onderwijs, goed wonen en goed bestuur. 
Serieuze verbetering van de bereikbaarheid van Eindhoven in de spits.
Actuele metingen, van zowel doorstroming als fijnstof. 
Het treffen van maatregelen tegen het sluipverkeer in Nuenen.
Behoud van basisonderwijs in elke kern. 
Duurzame nieuwbouw van de Hongerman op dezelfde plek. 
Meer woningen voor starters en senioren.
Bij bouw minstens 30% bestemmen voor betaalbare huur. 
Ondersteuning van mantelzorgers en bestrijden van eenzaamheid.
Transparant en integer samenwerken met de fusiepartner. 
Behoud van het landschappelijke karakter.
Nabijheid van sport-, onderwijs- en zorgvoorzieningen.
 
Kies voor professionaliteit. Kies voor openheid. Kies voor de toekomst.

D66 is er voor jou!

Wat betekent een stem op de VVD 
Nuenen? 
Op onze website www.vvdnuenen.nl 
kunt u ons verkiezingsprogramma le-
zen.

Een paar van onze speerpunten noe-
men we hier:
• Behoud van de Nuenense identiteit 

op weg naar de fusie met Eindhoven 
en daarna

• Een prettige, veilige leefomgeving 
voor jong en oud 

• Zorg op maat minimaal op het hui-
dige niveau

• Behoud van culturele voorzieningen 
en toegankelijke breedtesport

• Geen lastenverzwaring
• Goede bereikbaarheid van en naar 

Nuenen c.a. voor inwoners, bedrij-
ven en ondernemers

• Een goed toegankelijk centrum 
• Doorgaand verkeer uit de bebouwde 

kom houden

Maar wat uw stem op de VVD Nuenen 
bijzonder maakt is, dat u stemt op een 
partij die sterk aanwezig is, zowel in 
Eindhoven, de regio, de Provincie als 
in Den Haag. 
Dat betekent dat we aan de onderhan-
delingstafel zitten als het gaat om het 
maken van afspraken die voor Nuenen 

c.a. echt belangrijk zijn. Over het fu-
sieproces met Eindhoven en over de 
bereikbaarheidsagenda voor Nuenen 
c.a. 
VVD’ers zijn doeners. Kies voor 
DOEN. 

Stem VVD - Lijst 4 
Voor ons Nuenen c.a

Verkeer, politieke partijen en 
gemeenteraadsverkiezingen 
in Nuenen
Sinds enige jaren volgt de Belangenvereniging Nuenen Groen (BVNG) de 
ontwikkeling van het Nuenense verkeersbeleid op de voet.

Met de Gemeenteraadsverkiezingen in 
het vooruitzicht is het interessant te 
zien hoe de verkiezingsprogramma’s 
van de deelnemende partijen zich ver-
houden tot de belangrijkste knelpun-
ten in de Nuenense verkeerssituatie. 
Wij hebben het merendeel van de par-
tijen over het onderwerp Mobiliteit 
ook benaderd en gesproken. We pik-
ken er een viertal belangrijke punten 
uit: 
Het terugdringen van de groeiende 
stroom doorgaand verkeer (incl. sluip-
verkeer) over het Nuenense hoofdwe-
gennet (Smits van Oyenlaan, Europa-
laan, A270, Geldropsedijk) met de 
daarmee gepaard gaande geluids- en 
gezondheidsbelasting.
Standpunt BVNG: in regionaal ver-
band streven naar omleiding om de 
‘noord’, eventueel in combinatie met 
een omleiding om de ‘oost’.
De toenemende verkeers- en milieu-
hinder van de A 270 voor heel Nuenen 
Zuid.
Standpunt BVNG: overheveling van 
het beheer van deze weg van Provincie 
naar Gemeente, zodat Nuenen zelf de 
gewenste maatregelen kan nemen in-
zake snelheid, geluidswering en ver-
keersintensiteit.
De dreigende openstelling busbanen 
Geldropsedijk/A270 voor alle verkeer, 
alsmede de ontsluiting Nuenen West 
via rotonde Arnold Pootlaan/
Geldropsedijk.

 

Standpunt BVNG: Geen openstelling. 
Zou leiden tot onaanvaardbare ver-
keerstoename op de toch al drukke 
Geldropsedijk, alsmede extra sluipver-
keer door Nuenen Zuid.
De BVNG pleit met de Wijkraad Een-
eind voor realisering van een tunnel 
onder het spoor Collse Hoefdijk.

Bij beschouwing van de partijpro-
gramma’s blijkt dat die van het CDA, 
Nuenens Belang en De Combinatie in 
belangrijke mate in lijn zijn met de 
standpunten van de BVNG. Die van 
PvdA en de SP daarentegen delen op 
een aantal hoofdpunten het streven 
van de BVNG niet. Groen Links is in 

het eerdergenoemd nader overleg on-
ze uitgangspunten dicht genaderd; 
hetzelfde geldt voor de VVD.
De BVNG standpunten worden overi-
gens gedeeld door de Wijkverenigin-
gen in Nuenen Zuid en Eeneind, verte-
genwoordigers van een aanzienlijk 
deel van de 7000 inwoners aldaar.
Of en op wie u stemt behoort uiteraard 
tot uw persoonlijke verantwoordelijk-
heid. Echter, indien de toekomstige 
Nuenense verkeersproblematiek u ter 
harte gaat, kunt u rekening houden 
met vorenstaande. Voor meer infor-
matie zie onze website www.nuenen-
groen.nl

Bestuur 
Belangenvereniging Nuenen Groen

Wonen. 
In Nuenen moet meer diversiteit ko-
men in het woningaanbod. Bouwen 
voor jongeren, ouderen en alleen-

staanden. Ook renovatie van slechte 
woningen (zoals de oranjebuurt) moet 
geregeld worden. 

Mobiliteit.
Wij willen minder druk van autover-
keer in onze dorpen. Wij maken ons 
sterk voor goed openbaar vervoer en 
goede fietspaden. Autoverkeer zoveel 
mogelijk om Nuenen leiden (de ruit) 
hierdoor minder overlast van verkeer 
en fijnstof in de kernen. 

Natuur en milieu
Onze mooie natuurgebieden moeten 
goed bereikbaar zijn zodat het voor ie-
dereen goed recreëren wordt. Open-
baar vervoer en nieuwbouwplannen 
moeten worden getoetst op alternatie-
ve energie en energiebesparing. 

Spelen en bewegen. 
Wij willen aandacht voor ouderen en 
jongeren om aan hun conditie te wer-
ken. Denk aan de “Kwiekroute”(bij de 
Akkers) en Urban sportveldjes. Bewe-
gen en sporten zorgt voor conditie en 
contact. 

Transparantie
Openbaar bestuur moet voor iedereen 
duidelijk zijn. Het nemen van beslui-
ten buiten het zicht van de burger keu-
ren wij af. 

• Nuenen c.a. wordt niet verkwanseld 
aan Eindhoven (wij zijn de politieke 
spelletjes van de provincie en de ge-
meente Eindhoven spuugzat);

• Er zijn te veel afsplitsingen geweest: 
W70 vraagt alle nieuwe raadsleden 
te verklaren zijn/haar zetel terug te 
geven aan de partij als er frictie ont-
staat;

• Eenmansfracties kunnen na de ver-
kiezingen samen met W70 vergade-
ren;

• Anoniem meldpunt gemeentelijke 
misstanden;

• Digitaal opiniepanel belangrijke za-
ken) voor inwoners;

• Ozb: verlagen van 431 in 2013 nog 
532 euro) naar 350 euro;

• Afvalstoffenheffing verlagen
• Meer woonvormen voor senioren, 

dementerenden en jeugd en jonge-
ren;

• Van Hovengaarde niet bebouwen
• Geen crematorium in Nuenen-Oost
• aarlijks overleg met wijk- en buurt-

verenigingen;
• Gratis rookmelders en toegang tot 

EHBO-cursus voor senioren en jon-
geren;

• Aanpak verkeerssituatie rondom ba-
sisscholen;

• Betaalbare woningen voor jongeren 
door erfpachtconstructie;

• Tegemoetkoming kosten voorschool-
se opvang;

• Instellen jongerenraad en jeugdlint-
jes;

• Soeterbeek en Soeterbeekseweg blij-
ven open;

• 10.000 euro per jaar voor dorpsra-
den Gerwen en Nederwetten en 
wijkraad Eeneind;

• Gemeentelijke bijdrage d n Heuvel 
(Gerwen) en De Koppel (Nederwet-
ten) wordt niet verlaagd; 

• Onderzoek naar directe busverbin-
ding tussen Gerwen en Nederwet-
ten het het ziekenhuis in Geldrop;

• Aanpak geluids-, trillings- en ver-
keersoverlast rondom het spoor op 
Eeneind (o.a. onderzoek naar onder-
tunneling);

• De gemeente werkt op proactieve 
wijze mee aan de realisatie van een 
uitvaarthuis;

• Realisatie openbaar toilet in het cen-
trum;

Het volledige verkiezingsprogramma 
van W70: 
tinyurl.com/ya4odfba
of www.facebook.com/W70Nuenen 

Verkiezingen   
in beeld bij LON
De Lokale Omroep Nuenen besteedt 
uitgebreid aandacht aan de gemeente-
raadsverkiezingen. De LON heeft 
zendtijd ter beschikking gesteld aan al-
le 10 politieke partijen en het resultaat 
daarvan is nu te zien in de uitzendin-
gen van ons magazine ‘Nuenen Nú’ en 
op www.youtube.com/lokaleomroep-
nuenen.

Op zaterdag 17 maart organiseert de 
LON een politiek debat in de Raadzaal 
van Het Klooster. Het debat, waaraan 
alle 10 politieke partijen deelnemen, 
begint om 16.00 uur en wordt recht-
streeks uitgezonden door LON TV.
Op woensdag 21 maart, de dag van de 
verkiezingen, zal de LON in een recht-
streekse uitzending vanaf 22.30 uur 
aandacht besteden aan de uitslagen 
van de diverse stembureaus en de 
einduitslag.

   

   

Tweede Paasdag 

Neuzelmarkt 

Van 11.00 uur tot 16.30 

Blokhut scouting Rudyard Kipling 
Papenvoortse Heide 5B 

www.neuzelmarkt.nl 
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KANSEN ZIEN voor Nuenen, 
stem juist nu op het CDA!
De bestuurlijke toekomst van ons dorp is vooralsnog onzeker. Als inwoner van 
Nuenen c.a. heeft u nu de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstel-
ling van de raad. Uw keuze op 21 maart bepaalt mede de toekomst van ons mooie 
dorp en haar kernen. CDA Nuenen, is een partij die zich de afgelopen raadsperio-
de positief heeft ingezet en heeft bewezen het verschil te kunnen maken.

Het CDA is de afgelopen raadsperiode ‘ingestapt’ in een aangepaste coalitie. On-
ze wethouder Caroline van Brakel heeft de transitie maatschappelijke dienstver-
lening (CMD) goed voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op. Het functione-
ren van het ‘Zorgloket’ in Nuenen is een voorbeeld voor de regio!
Het CDA is een middenpartij die verbinding heeft kunnen leggen tussen partijen 
met soms uiteenlopende politieke standpunten. Daardoor heeft deze coalitie in 
weerwil van veel negatieve beeldvorming en moeilijke besluitvorming laten zien 
dat ze er met elkaar konden uitkomen. Dit is in de komende raadsperiode belang-
rijker dan ooit!
In een raadsperiode komen veel verschillende onderwerpen aan bod. Een partij 
die alleen inzet op enkele thema’s bijv. (OZB of Mobiliteit) is een te smalle basis 
om elkaar te vinden. Want lokale politiek betekent vier jaar lang gedegen voorbe-
reiding, keuzes maken en standpunten verantwoorden. Hiervoor is inzet en be-
trokkenheid nodig. Wij als CDA hebben dit laten zien! 
 

Stem dus op 21 maart op CDA lijst 5 ! 

De speerpunten van W70   
voor Nuenense senioren
Vorige week hebben de Nuenense ouderenbonden - KBO en PVGE - een over-
zicht van speerpunten voor senioren uit de diverse verkiezingsprogramma's 
gepubliceerd. Dit naar aanleiding van gesprekken die voornoemde organi-
satie recent hebben gevoerd van vertegenwoordigers van politieke partijen. 
Als vanzelfsprekend heeft ook W70 toentertijd gehoor gegeven aan het ver-
zoek in gesprek te gaan met de ouderenbonden. Helaas is ons gebleken, dat 
enkel uit de speci�eke paragraaf 'Senioren' uit ons verkiezingsprogramma is 
geciteerd. Echter, ons programma bevat veel en veel meer voornemens en 
initiatieven welke gericht zijn op de Nuenense senioren. Dan valt te denken 
aan onderwerpen die in het programma bijvoorbeeld onder de kopjes 'Wo-
nen', 'Verkeer' en 'Het Klooster' vallen. Voor de volledigheid daarom hierbij 
het volledige overzicht van W70-speerpunten die ons inziens van belang zijn 
voor de senioren uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten en van het Eeneind.

      Nuenen 
overweegt een referendum 
Zaterdag heb ik geflyerd. Het was zacht lenteweer en hoewel elke vezel in mijn li-
chaam zich tegen dit vroege maar flyer-effectieve tijdstip verzette, stond ik om 
acht uur ’s ochtends voor de supermarkt met in mijn hand zakjes met bijen bloe-
menzaad en onze prachtige folder. Een folder die behalve een inspirerende inlei-
ding van Jesse Klaver uitsluitend Nuenense thema’s bevat. De meeste mensen ne-
men blij verrast de zakjes (en de folder op de koop toe) in ontvangst en lopen 
door. Een enkeling weigert vriendelijk doch beslist. Maar ik heb ook vijf gesprek-
ken gevoerd. En wat krijg je dan veel te horen! Met name de eventuele zelfstan-
digheid van Nuenen is een onderwerp dat bij velen leeft.
Ik moet dan niet in de val trappen wat veel landelijke politici doen die zeggen: “Ik 
sprak gisteren met iemand uit Terneuzen, die zei…..”, om daarmee een hele poli-
tieke stelling te onderbouwen als ware deze breed gedragen. Vijf is natuurlijk geen 
representatieve steekproef. Maar wat dan?
 De enquêtes waarop de provincie haar mening baseert dat er in Nuenen een 
voorkeur voor een fusie met Eindhoven zou bestaan zijn van diverse zijden volle-
dig onderuitgehaald, maar wat is er tegenover gesteld? In hoeverre weten wij wél 
wat er op dit moment echt onder de Nuenense bevolking leeft?
 Er wordt gesteld dat de verkiezingen duidelijkheid zullen geven. Maar daar gelooft 
GroenLinks Nuenen niet in. Het onderscheid tussen mensen die op onze partij 
stemmen gezien ons standpunt “Geen fusie met Eindhoven” en zij die dat doen om-
dat zij zich herkennen in onze uitgangspunten “groen, sociaal en duurzaam”, is dif-
fuus en niet te trekken. Het lijkt mij een goede gedachte dat iedere Nuenenaar die 
zich bij dit onderwerp betrokken voelt de kans krijgt zich ook daadwerkelijk hier-
over uit te laten. Ik heb nu, al flyerend, mogen vaststellen dat het voor menigeen 
een heftig onderwerp is, dat uitnodigt tot het geven van je mening.
Een referendum ligt dan voor de hand, maar wij moeten ons goed realiseren dat 
daar veel haken en ogen aan zitten. Om te beginnen blijkt dat Nuenen geen refe-
rendumverordening heeft en voor een verordening zal een politieke meerderheid 
gevonden moeten worden. En dan vraagt een referendum een uiterst zorgvuldige 
voorbereiding en vraagstelling om brexit-achtige taferelen te voorkomen. Ten-
slotte werkt een referendum angst in de hand, want er zou wel eens een uitslag uit 
kunnen komen die niet in onze kraam te pas komt. Maar vooralsnog bestaat er 
geen beter alternatief en daarom overweegt GroenLinks Nuenen toe te werken 
naar het houden van een referendum voor alle Nuenenaren om daarmee de wer-
kelijke mening van “heel Nuenen” over de toekomst te kunnen peilen.
Komende zaterdag flyer ik weer en ik hoop opnieuw vijf goede gesprekken te voe-
ren.

GroenLinks Nuenen c.a.
Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter en lijsttrekker

SP ook voor ouderen beleid
Opiniestuk       
‘Op weg naar een Ruit 2.0 ?!’
‘De Ruit rond Eindhoven’ weer op de politieke agenda? ‘Ja!’ zeggen de Eind-
hovense en Nuenense VVD. Op de Kennedylaan en de rondweg staat het 
verkeer steeds vaker vast. De Smits van Oyenlaan, de Europalaan en de 
A270 zijn in beide richtingen overvol. 

onze kernen door een gezamenlijke re-
gionale aanpak, waar mogelijk met de 
Provincie. 

Gelukkig kunt u kiezen op 21 maart! 
Geef de VVD een plek aan de onder-
handelingstafel. Dan zorgen wij dat 
mobiliteit hoog op de agenda komt en 
meteen het gesprek met de provincie 
gaat plaatsvinden.

Monique List, raadslid VVD Eindho-
ven . Tom Meylink, kandidaat-raadslid 
VVD Eindhoven. Gaby Scholder, lijst-
trekker VVD Nuenen. Hans Spijker-
man, raadslid VVD Nuenen 

Voor ons Nuenen c.a.

In 2014 sneuvelde de beste oplossing 
voor het toen al bestaande probleem: 
de noordoost randweg ‘De Ruit’.
In Nuenen komt de leefbaarheid 
steeds meer onder druk. Het door-
gaande (sluip-)verkeer splitst het dorp 
als het ware. Voor de Nuenense VVD 
heeft het prioriteit het doorgaande 
verkeer buiten de bebouwde kom te 
krijgen. Dat betekent voor de Nuenen-
se VVD dat de optie randweg Nuenen 
Oost actueel blijft en een mogelijke 
verbinding ten noorden van het kanaal 
tussen de A58 en de N279. 

We willen gezamenlijk werken aan een 
betere doorstroming, de geluidsover-
last en verslechterde luchtkwaliteit in 

 
Voormalige bestuurders steunen 
de missie van de W-70 politici
Op de foto herkent u vast en zeker enkele oud-politici (gemeenteraadsleden 
en wethouders) van W-70 Nuenen c.a. Gezamenlijk staan zij voor niet min-
der dan ruim een eeuw ervaring in de Nuenense politieke arena!

Als oud-politici van de gemeente Nuenen c.a. kijken wij met trots naar de nieuwe 
kieslijst van onze partij voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart aanstaan-
de. Wij hebben als vanzelfsprekend alle vertrouwen in onze sterk verjongde en 
vernieuwde lijst met kandidaten. 
Zij, maar ook wij blijven ons inzetten voor een zelfstandig Nuenen c.a.

STEM DAAROM OP LIJST 1

Van links naar rechts: Godfried Schijven oud-wethouder en raadslid, Cor Molenaar oud-
wethouder en raadslid, Martien Jansen oud-wethouder en raadslid, Toos van de Ven oud-
raadslid en Pieter van Wijk oud-raadslid

• De gemeente maakt beleid van het 
langer zelfstandig thuis wonen van 
senioren;

• De komende jaren wordt ingezet op 
realisatie van woonvormen voor de-
menterenden;

• Stimuleren particuliere nieuwbouw-
projecten waarbij focus op woon-
vormen voor jeugd en jongeren en 
senioren;

• Bij nieuwe woonvormen voor senio-
ren, inzetten op 'gemengd wonen' 
(jongeren en senioren bij elkaar). Dit 
om eenzaamheid onder senioren 
aan te pakken en burenhulp te sti-
muleren;

• W70 ondersteunt de particuliere 
initiatieven van de Woongroep Nue-
nen (woongroep voor 50-plussers) 
en GerwenZo!

• KBO, PVGE, de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) en de initiatiefne-
mers achter het burgerinitiatief 
Oud=In kunnen gevraagd en onge-
vraagd advies uitbrengen aan de ge-
meenteraad en het college;

• Kosteloos installeren van rookmel-
ders bij senioren thuis;

• De gemeente stimuleert toegang 
voor senioren tot een eenvoudige 
EHBO-cursus;

• Winkels en horecagelegenheden 
dienen volledig toegankelijk te wor-
den gemaakt voor minder validen;

• Hetzelfde geldt voor fiets paden en 
trottoirs;

• Meer/betere parkeervoorzieningen 
bij (o.a.) de Jo van Dijkhof en winkels;

• Realisatie huisartsenpraktijk en apo-
theek in Nuenen-Zuid;

• Terughoudendheid is geboden bij de 
realisatie van ondergrondse contai-
ners in woonomgevingen waar veel 
senioren wonen (tot 300 meter lo-
pen met afval is niet gewenst);

• Het jaarlijkse Mantelzorgcompli-
ment blijft bestaan;

• Stageplaatsen bij maatschappelijke 
instellingen bij o.a. De Akkers en Sa-
vant van Lenthof;

• De nieuwe opzet van Het Klooster 
mag niet ten koste gaan van het hui-
dige onderkomen van de KBO;

• Onderzoek naar de invoering van 
een directe busverbinding tussen 
Gerwen en Nederwetten en het St. 
Anna Ziekenhuis in Geldrop;

• De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 
in de exploitatielasten van de ge-
meenschapshuizen in Gerwen (d'n 
Heuvel) en Nederwetten (De Kop-
pel) wordt op het huidige niveau 'be-
vroren' (en dus niet verlaagd). Zo 
kunnen ook senioren gebruik blijven 
maken van sociaal-maatschappelijke 
initiatieven 'dicht bij huis';

• Bezoekers inwoners en toeristen  
van ons centrum moeten op korte 
termijn gebruik kunnen maken van 
openbare toiletvoorzieningen.

Beste Redactie, in de vorige Rond de Linde stond een artikel van PVGE en 
KBO. Daarin was een staatje opgenomen van de aandachtspunten die per 
politieke partij in het programma zijn vermeld. Uiteraard hebben wij het 
overzicht met veel belangstelling bezien. Een vergelijking met het SP-pro-
gramma (SP-site: http://nuenen.sp.nl ) toont echter aan dat het overzicht 
verre van compleet is. Juist naar aanleiding van overleg met de eigen leden 
en de ouderenadviseurs hebben wij een aantal aspecten aangescherpt en 
verduidelijkt in ons programma:

king vraagt om aanpassing van de 
woningvoorraad. Van ouderen wordt 
gevraagd zo lang mogelijk thuis, in 
de eigen omgeving, te blijven wonen.

Er zijn nu nauwelijks mogelijkheden 
voor ouderen die kleiner willen gaan 
wonen. Hiervoor moet worden ge-
bouwd. Bovendien moeten bestaande 
woningen geschikt worden gemaakt als 
levensfase-bestendige, flexibele wo-
ningen. Thuiszorg dient op buurt/
wijkniveau georganiseerd te worden 
vanuit het (te realiseren) buurt/wijk-

zorgcentrum. Voor ouderen die niet 
langer meer zelfstandig kunnen wo-
nen, worden kleinschalige zorgcom-
plexen in de buurt/wijk gerealiseerd. 
Het lokale glasvezelnet dient nu einde-
lijk te worden ingezet voor sociale on-
dersteuning en alarmering.
 
Samengevat doet het artikel, hoe goed 
bedoeld ook, geen recht aan de echte 
inhoud van ons programma. Gezien 
de sterke vergrijzing van Nuenen gaat 
de aandacht van de SP evenzeer uit 
naar de belangen van ouderen.

Hein Kranen
Nuenen, 040 - 295 2361

 

• Communicatie niet alleen digitaal: 
zie pagina 5. De digitale dienstverle-
ning van de gemeente is in de afgelo-
pen periode al uitgebreid. Toch is 
verbetering nog mogelijk. Online 
vragen en klachten dienen snel afge-
handeld te worden. Voor burgers die 
moeite hebben met digitale formulie-
ren wordt op andere wijze persoonlijk 
ondersteuning geboden. Voor senio-
ren is op verzoek een gedrukte versie 
van de gemeentegids beschikbaar. 
Dit geldt evenzeer voor alle informa-
tie op de gemeentelijke website.

• Cliëntondersteuner: zie pagina 16. 
Advisering door Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs (VOA’s) moet door de ge-
meente gestimuleerd worden zodat 
bij de keukentafel gesprekken helder 
wordt op welke hulp mensen aan-
spraak kunnen maken

• Dementievriendelijke gemeente: zie 
pagina 17 (uiteraard waren wij ook 
bij de uitreiking van het rapport). 
Nuenen is de snelst vergrijzende ge-
meente van Brabant. Zij moet daar-
om ingericht zijn als dementievrien-
delijke gemeente. De Nuenense ge-
meenschap moet daarop worden 
voorbereid. We moeten er bijvoor-
beeld rekening mee houden dat rijen 
bij kassa’s langer worden en dat er 
meer tragere verkeersdeelnemers 
zullen zijn. Voor deze ontwikkeling 
mag aandacht zijn o.a. op scholen 
zodat jongeren in hun relatie met 
ouderen zich hiervan bewust wor-
den. 

• Medische voorzieningen naar Zuid: 
pagina 16. Gezondheidsvoorzienin-
gen zoals huisarts, apotheek, fysio-
therapie, verpleegkundige, bloedaf-
name, dienen kleinschalig van opzet 
en laagdrempelig te zijnOok in Nue-
nen-Zuid moeten er op dit gebied 
voorzieningen komen.

• Winkelstaf trainen/bewustzijn: pa-
gina 17. Zie onder dementievriende-
lijke gemeente. Chronisch zieken en 
gehandicapten: dit geldt voor de 
meeste partijen: raadsvoorstel is 
reeds goedgekeurd en mede onder-
steund. De SP heeft 4 jaar gepleit 
voor ruimere vergoeding;

• Domotica: pagina 9. Toepassing van 
slimme elektronica (domotica) 
maakt het mogelijk om 24/7 in de 
toenemende vraag naar thuiszorg te 
voorzien doorstroming: pagina 9 De 
vergrijzing van de Nuenense bevol-



verkocht

Sophiastraat 6 Nuenen
Fraaie goed onderhouden tweekapper met aparte praktijkruimte aan 
huis!  Met een in 2016 vernieuwde keuken en badkamer is deze woning zeker 
instapklaar te noemen. Verder is de woning voorzien van een ruime woon-/
eetkamer, 5 slaapkamers en een fraai aangelegde achtertuin gelegen op het 
Westen. De praktijkruimte van 25m2 is ideaal voor beroep aan huis. 

• Inhoud: 445m3
• Woonopp: 137 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 384.500,- k.k.

verkocht

Stationsweg 3 Nuenen
Karakteristiek vooroorlogs herenhuis  gelegen op een prachtig perceel 
aan een lommerrijke laan met authentieke kinderkopjes in Eeneind. De 
woning is perfect onderhouden en heeft authentieke elementen als glas 
in lood en paneeldeuren. Tevens is de woning voorzien van een ruime 
leefkeuken, een atelier en een drietal slaapkamers. 

• Inhoud: 828 m3
• Woonopp: 237 m2
• Bouwjaar: 1913
• Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

verkocht

Het Steenen Huys 21 Nuenen
Ruim en sfeervol 3-kamer appartement rustig gelegen op de eerste 
etage van een klein appartementencomplex met liftinstallatie en 
berging. Het appartement is voorzien van een ruime woonkamer, een 
open keuken, 2 slaapkamers, een badkamer en een royaal rond balkon 
gelegen op zonzijde.

• Inhoud: 270 m3
• Woonopp: 91 m2
• Bouwjaar: 1997
• Vraagprijs: € 220.000,- k.k.

verkocht

De Vroente 144 Nuenen
Uitgebouwde tussenwoning voorzien van een moderne leefkeuken aan 
de achterzijde. Deze woning is voorzien van een 4-tal slaapkamers en 
een inpandige garage. De tuin is gelegen op het zonnige zuiden en het 
ligt op loopafstand van scholen en winkelcentrum Het Kernkwartier.

• Inhoud: 525 m3
• Woonopp: 145 m2
• Bouwjaar: 1978
• Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

verkocht

Vincent vd Heuvelstraat 1 Geldrop
Sfeervolle, uitgebouwde hoekwoning gelegen in Geldrop. De woning 
is voorzien van een woon- en eetkamer, aparte keuken, bijkeuken en 
berging op de begane grond. Drie slaapkamers en een ruime badkamer 
op de eerste verdieping, en bergzolder op de tweede verdieping en een 
zeer diepe en privacybiedende achtertuin.  

• Inhoud: 382 m3
• Woonopp: 95 m2
• Bouwjaar: 1948
• Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Opwettenseweg 149 Nuenen 
Charmante perfect onderhouden vooroorlogse tussenwoning nabij 
het centrum van Nuenen! Deze tussenwoning is voorzien van een 4-tal 
slaapkamers op de verdiepingen, heeft een vernieuwde badkamer en heeft 
een praktische werkkamer op de begane grond. De woning is voorzien van 
authentieke elementen als o.a. een granitovloer en glas in lood ramen. 

• Inhoud:425 m3
• Woonopp: 145 m2
• Bouwjaar: 1928
• Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

te koop

Kerkakkers 11a Nuenen
Vrijstaande woning met inpandige garage en een verwarmd zwembad 
gelegen in vrijwel het centrum van kerkdorp Gerwen doch in een 
rustige groene woonomgeving. De woning is voorzien van een ruime 
woonkamer, een half open keuken, een bijkeuken, 4 slaapkamers en een 
badkamer op de verdieping alsmede een ruime bergzolder.

• Inhoud: 620 m3
• Woonopp: 170 m2
• Bouwjaar: 1983
• Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Larikslaan 11 Nuenen
Deze vrijstaande bungalow met garage is prachtig gelegen in villawijk 
“Lissevoort”, voorzien van een ruime woon-/eetkamer, woonkeuken, 3 
slaapkamers, 2 badkamers en een multifunctionele ruimte welke zich 
verleend voor zowel speel-/werkkamer als bedrijvigheid aan huis. Het 
gezellige centrum van Nuenen is op loopafstand.

• Inhoud: 700 m3
• Woonopp: 182 m2
• Bouwjaar: 1970
• Vraagprijs: € 729.000,- k.k.

Het Kempke 3 Nuenen
Royale vrijstaande woning, voorzien van 5 ruime slaapkamers, een 
zolder en een privacy biedende achtertuin. Deze woning geniet een � jne 
lichtinval, is perfect onderhouden en gelegen in groene woonomgeving 
op � etsafstand van zowel het centrum van Nuenen als Eindhoven.

• Inhoud: 676 m3
• Woonopp: 204 m2
• Bouwjaar: 1983
• Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

Molvense Erven 114 Nuenen
Ruime twee-onder-een kapwoning met garage gelegen op populair 
woonerf Molvense Erven. Deze ideale gezinswoning is voorzien van 
maar liefst 5 ruime slaapkamers en een zonnige achtertuin. De woning 
is gelegen in Nuenen-Zuid aan een rustige straat en nabij diverse 
voorzieningen, basisscholen en het winkelcentrum Kernkwartier.

• Inhoud: 600 m3
• Woonopp: 150 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 360.000,- k.k.

open huis

zaterdag 17 maart tussen 9.00-10.30 uur te koop te koop te koop te koop

Nuenen C.A.
spaar ze nu allemaal en 
win een rode verrassing!

Hoe kunt u winnen?

Verzamel de 10 verschillende Jantjes die 
als flyer* in Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind zijn verspreid.

Zorg er voor dat u één van de Zorg er voor dat u één van de eerste 
drie personen bent die de 10 
verschillende flyers met Jantjes op 19 
maart om 16.00 uur bij ons 
campagneteam op de kiosk in het Park 
van Nuenen inlevert.

Bij de eerste drie en 10 verschillende Bij de eerste drie en 10 verschillende 
Jantjes ingeleverd? U wint een rode 
verrassing.
*De flyer heeft aan de voorkant ‘onze’ Jan en aan de achterkant een Jantje. 
Andere afbeeldingen van de Jantjes dingen niet mee naar de verrassing.

 Jantjes
van

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Naar aanleiding van zijn ervarin-
gen schreef Erwin nog onder-
staand gedicht (naar een idee 
van H. Marsman): 

Denkend aan Nuenen
zie ik bestuurlijk amateurisme
gericht op carrière, partijbelang,
onterecht ontslagen ambtenaren
geschonden door het college
naar de verdoemenis gaan,
de controlerende raad ondenkbaar
met zichzelf strijdende figuren 
de grootste partij van Nuenen
aan den einder staan;
en in de geweldige
Nuenense ruimte verzonken
verspreid door het Nuenens land,
geheimhouding, bange ambtenaren, 
geknotte oppositie, achterdocht,
arm Nuenen, angstige aardappeleters
in een groots verband,
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van de Nuenense politiek
met haar eeuwige rampen gevreesd, 
door de provincie gehoord.

Erwin Boot: ‘Ik verdien dit niet’

Gevecht tegen onrecht
Door Edwin Coolen

Hij had, bij wijze van macabere grap, zijn eigen bidprentje al gemaakt. En 
twee keer heeft de politie bij hem aan de deur gestaan omdat zijn omgeving 
dacht dat hij er een einde aan ging maken. Dat zegt genoeg over de situatie 
waarin Nuenenaar Erwin Boot in terecht is gekomen door een con� ict met 
zijn werkgever, de gemeente Nuenen c.a.

Want Erwin staat ermee op en gaat 
ermee naar bed, het conflict beheerst 
de laatste jaren zijn leven. Erwin: 
‘Vechten tegen een tegenstander die 
zoveel middelen en tijd heeft, is bijna 
ondoenlijk.’ En hij is er al ruim 30 jaar 
in dienst. In 1983 begon hij als Kloos-
terbeheerder, werd vervolgens bode 
en vanaf 1996, na een studie Bestuurs-
academie, medewerker grondzaken. 
Maar ook werkweigeraar, gevolgd 
door disciplinair ontslag.
 Dat ontslag heeft zijn oor-
sprong in 2012. ‘Het huidig hoofd 
Openbare Werken en ik kregen een 
conflict in de persoonlijke sfeer. Het 
ging van kwaad tot erger en na verloop 
van tijd was het vertrouwen weg. Die 
negatieve spiraal eindigde in mijn ont-
slag, op basis van een raadsbesluit. 
Maar bestuursrechtelijk mag dat hele-
maal niet. De gemeente Nuenen stelde 
me dan ook volledig in het gelijk. De 
gemeente wilde vervolgens dat ik weer 
aan de slag ging onder datzelfde hoofd. 
Een onwerkbare situatie natuurlijk 
met als gevolg dat ik ziek thuis kwam 
te zitten. Uiteindelijk moest ik bij de 
gemeentewerf gaan werken. Ik was er 

op dat moment fysiek en mentaal zo 
slecht aan toe dat ik dat weigerde.’
 ‘Die weigering ontaardde in 
mijn disciplinair ontslag van juli 2014. 
Dat betekent: geen uitkering. Twee 
jaar had ik ook geen inkomen, ik 
moest bijna mijn huis gaan verkopen. 
Dankzij mijn sobere levensstijl en 
spaarpotje heb ik het vol kunnen hou-
den’, zegt Erwin. Maar ook dit tweede 
ontslag werd door de rechtbank ver-
nietigd en herroepen. Vervolgens 
heeft het nog tot 2016 geduurd voor 
er een financiële regeling met de ge-
meente kwam.

De problemen waar Erwin Boot mee 
te maken heeft gekregen, staan niet 
op zichzelf. Erwin: ‘Al langer is het in 
Nuenen een bestuurlijke puinhoop. 
De laatste jaren zijn er tientallen amb-
tenaren, de loco-secretaris, de secre-
taris, de topambtenaar, de jurist en 
het college op een of andere manier 
vertrokken dan wel weggestuurd. Dat 
heeft alles met het gebrek aan kwali-
teit en de sfeer van wantrouwen te 
maken. De toekomst van Nuenen c.a. 
is dan ook op de werkvloer beslist.’

 ‘Ik ben zelf heus niet zonder 
fouten geweest maar een goed gesprek 
bij een kop koffie had veel op kunnen 
lossen. Dat is er nooit gekomen. Ik 
hoop dat door dit verhaal mijn huidige 
positie duidelijk wordt, mensen kijken 
mij er toch op aan. Zo werd mijn naam 
onterecht in verband gebracht met het 
beruchte KAFI-rapport.’ In dat KAFI-
rapport werd beweerd dat er was ge-
fraudeerd met grondprijzen. Dat bleek 
niet te kloppen.

Dat Erwin ooit in Nuenen terecht is ge-
komen, heeft een trieste oorzaak. Frans 
van der Meulen, sociaal werker uit 
Nuenen, moest in 1965 drie wezen op 
gaan halen in Waalwijk: het waren de 
vijfjarige Erwin, zijn oudere broer en 
zus. Na verschillende pleeggezinnen en 
enkele jaren buitenland, kwam Erwin 
weer bij Frans van der Meulen terecht, 
op de Berg in Nuenen. ‘Van Frans leer-
de ik toen een belangrijke les: de we-
reld een beetje beter achterlaten.’
 ‘Vanuit de Berg mocht ik in 
Het Klooster gaan wonen waar ik be-
heerder werd. Ook kon ik aan de slag 
bij Bakkerij Verhallen. Daar werd voor 
het eerst van mijn leven vertrouwen 
in mij gesteld. Man, wat een gevoel 
was dat! En zo werd Nuenen mijn 
thuis. Daarom heb ik altijd veel voor 
Nuenen willen betekenen, Nuenen 
gaat mij aan het hart. En daarom heeft 
het conflict met de gemeente en de 
vernedering mij zo’n pijn gedaan.’ 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Gert-Jan Hendrikx RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Geeft u als donor ook de kans weg
     op een mooi en waardig afscheid?
Dat is een vraag die veel mensen hebben. Zeker nu er iets wezenlijks gaat 
veranderen in Nederland! Door de nieuwe donorwet worden we namelijk 
vanaf de zomer in 2020 allemaal donor, tenzij we uitdrukkelijk aangeven 
dat we dat niet willen. Dat is een enorme omwenteling, zeker als u nu nog 
niet geregistreerd staat als donor. Het dwingt ons een bewuste keuze te 
maken en na te denken over iets, waarover velen niet vaak  nadenken; het 
einde van ons leven.

Een weloverwogen keuze
We worden daarbij geconfron-
teerd met onze diepste gedachten 
waarom we tot nu toe geen donor 
waren of juist wel. Overtuiging, prin-
cipes, verantwoordelijkheid, angst, 
religie, desinteresse; er kan zoveel 
meespelen bij deze keuze. We wor-
den gedwongen een weloverwogen 
keuze te maken want geen reactie 
wordt gezien als ‘geen bezwaar’, 
waarna men door de nieuwe wet 
straks dus automatisch wordt gere-
gistreerd als donor.

Een mooi afscheid ondanks donor-
operatie
Natuurlijk hebben wij in de afge-
lopen jaren ook diverse uitvaarten 
verzorgd van mensen, die er voor 
hadden gekozen om donor te zijn. 
Veel mensen denken dat er geen 
mooi afscheid mogelijk is na een 
donoroperatie. Niets is echter minder 
waar! 

U kunt ook dan meehelpen bij de 
verzorging van uw overleden dierbare.  
In dat geval bereiden we u goed 
voor op dat wat u kunt verwachten.
Over het algemeen blijft de ver-
trouwde aanblik zoveel mogelijk 
behouden. Daardoor kunt u dus 
nog gewoon afscheid  nemen van 
uw overleden dierbare; thuis of in 
een uitvaartcentrum. De keuze om 
al dan niet te fungeren als donor is 
aan eenieder vrij. In ieder geval staat 
deze keuze nooit een respectvolle 
opbaring of persoonlijk afscheid 
in de weg. Onze uitvaartverzorger  
vertelt u hier graag meer over en 
beantwoordt al uw mogelijke vragen.

 
 

Compleet nieuwe uitstraling voor Restaurant De Lindehof**  

Soenil Bahadoer:    
“Dit is mijn droom, alles klopt!” 
Twee Michelinsterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen is na een intensieve 
verbouwing van bijna drie weken weer open. Het restaurant van topchef 
Soenil Bahadoer heeft een compleet nieuwe uitstraling, die helemaal aan-
sluit bij de exquise keuken van De Lindehof**. Gasten uit binnen- en buiten-
land zullen zich hier meer dan ooit thuis en welkom voelen. 

Een van de eyecatchers in het restau-
rant is een zwarte marmeren wand 
die samen met de donkere vloer een 
stijlvolle basis vormt. De aardse, sere-
ne kleuren van het nieuwe interieur 
omarmen je als het ware. De sfeervol-
le verlichting en comfortabele stoelen 
nodigen uit om een middag of avond 
te genieten van de spannende gerech-
ten, sensationele smaken en prachtige 
wijnen. Ook aan de akoestiek is veel 
aandacht besteed, alles klopt in dit to-
taal vernieuwde sterrenrestaurant. 

Ongekende combinatie 
De keuken van de van oorsprong Su-
rinaamse Soenil Bahadoer is een unie-
ke mix tussen de klassieke, verfijnde 
Franse keuken en de kruidige, krach-
tige Surinaams-Hindoestaanse keu-
ken. En dat op sterrenniveau. Een on-
gekende combinatie, enig in zijn 
soort. Dat is precies wat Soenil ty-
peert: “Het heeft me bloed, zweet en 
tranen gekost om te komen waar ik nu 
ben. Als ik nu om me heen kijk in dit 
prachtige vernieuwde restaurant en 
zie hoe gasten hier helemaal uit hun 
dak gaan van smaken die ze nog nooit 
eerder hebben geproefd, dan weet ik 
dat het het allemaal waard is geweest. 
Dit klopt gewoon.” 

Grote trots 
Het Brabantse Nuenen is nationaal en 
internationaal bekend vanwege de 
sterke band met Vincent van Gogh en 
geliefd vanwege De Lindehof. Een 
uniek restaurant waar chef Soenil bui-
ten alle gebaande paden gaat om zijn 
gasten het lekkerste en het beste te 
serveren. Altijd met persoonlijke aan-
dacht voor de gasten, h artstocht voor 
het vak en liefde voor de ingrediënten 
waar hij mee kookt. Met zijn combi-
naties als gebrande langoustine, pro-
cureur, Aloe Takkari en kikkererwten 
heeft Soenil Nuenen op de wereld-
kaart gezet. 

Foto’s: Patrick Meis

Ladiesnight
Op z aterdag 3 maart heeft Giel van 
de Velde (stagiaire Anytime Fitness 
Nuenen) zijn praktijkopdracht mo-
gen uitvoeren. Hiervoor heeft hij bij 
Anytime Fitness Nuenen een Ladie-
snight georganiseerd. Er waren ver-
schillende kraampjes aanwezig van 
allerlei (Nuenense) ondernemingen, 
zoals Ooit hebberie en woongerei, 
Sweet Surprise, Haar en wonderwaar, 
Senrae, en Forever Living products

De hapjes werden verzorgd door Loes. 
Een geweldige modeshow gelopen 
door prachtige modellen van Richel-
la's, Wendy's jeansshop en de stoere 
modellen van Max en Livia maakte het 
plaatje compleet.
Na de modeshow was er een loterij 
waar allerlei prachtige prijzen te win-
nen waren, die aangeboden werden 
door Nuenense ondernemingen. 
Als afsluiter konden de bezoekers nog 
alles eens lekker losgooien tijdens de 
Zumba les van Mariska.
Anytime Fitness Nuenen wil bij deze 
Giel en alle deelnemende onderne-
mers hartelijk danken voor hun inzet 
en bijdragen en wij hopen dat iedereen 
een leuke avond heeft gehad.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

We gaan nog even terug in de tijd en nemen een kijkje op 
Vaarle 6, een opvallend moderne boerderij in de agrarische buurtschap tus-
sen Nuenen en Mierlo. Vaarle werd vrij recent rigoureus van de kaart ge-
veegd. Grote toekomstplannen - onder andere uitbreiding van het Mierlose 
dierenpark - deden de bewoners op één na naar elders vertrekken. Architect 
A. van Eupen uit Gemert ontwierp in 1926 het fraai afgewerkte pand voor 
timmerfabrikant J. Raessens. De eerste bewoners waren Thomas en Maria 
van der Velden (foto), opgevolgd door de families Kuijten en Adriaans.
In het boek Nuenen op het randje op blz. 326 leest u er meer over.



Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

SHOP DE NIEUWSTE 
MANNENMODE IN MIERLO
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TOTALE LEEGVERKOOP!Onze winkel in Nuenen gaat sluiten! 

LAATSTE KANS!
Shop nog t/m 31 maart extra voordelig in deze winkel.

Vanaf 2 april helpen we je graag verder in onze winkels in 
Son en Breugel, Eindhoven Woensel, Helmond en op BCC.nl. 

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 21.00 uur
09.30 – 17.00 uur

Gesloten

OP=OP
RUIMING

BCC Nuenen Duivendijk 5, Nuenen

• Altijd de beste prijs met de BCC Prijsgarantie

• Gratis bezorging en installatieservice op maat

• Persoonlijk advies en de hulp van onze 
productspecialisten nooit ver weg

D66 kiest voor intensieve samenwerking in de regio om optimale invloed uit te oefenen in het belang van de Nuenenaren. 

Uitgangspunt van beleid is dat alles dat primair lokaal van belang is ook lokaal georganiseerd wordt en al het overige regionaal.

Goed wonen 
Goede bereikbaarheid
Goed onderwĳs

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF

HEUVEL

EINDHOVEN

Deze advertentie geeft recht op 
50% korting van 12 t/m 31 maart 2018.

Reserveer nu via 040 - 2 357 357

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Hulp bij overstap van 
OnsNet naar KPN
De overstap van OnsNet naar KPN be-
gint behoorlijk op gang te komen. De 
eerste klanten zijn al aan de beurt ge-
weest en er zullen de komende periode 
nog velen volgen. In eerste instantie 
verloopt de omzetting voorspoedig, de 
TV werkt probleemloos en één com-
puter wordt keurig overgezet naar het 
nieuwe KPN-mailadres. Ook alle an-
dere apparaten, zoals tablets en smart-
phones blijven dan nog normaal func-
tioneren. 
Na ongeveer een week vervallen de ou-
de OnsNet-instellingen echter, er kan 
dan alleen nog maar met de nieuwe 
KPN-instellingen gewerkt worden. Dit 
betekent dat het e-mailen op tablet en 
smartphone opeens niet meer zal 
functioneren.

Om de e-mailinstellingen op al uw ap-
paraten (laptop, tablet en smartphone) 
goed te installeren kunnen de vrijwilli-
gers van SeniorWeb Nuenen u bij-
staan: uw e-mail wordt zodanig inge-
steld dat u normaal met uw oude Ons-
Net-adres kunt blijven werken en het 
nieuwe KPN-adres dus niet hoeft te 
gebruiken. Verder worden ook uw ta-
blet en smartphone opnieuw ingesteld.

U kunt hiervoor terecht op de help-
desk van SeniorWeb, iedere maandag-
middag van 14.00 uur tot 16.00 uur in 
de bibliotheek. Als blijkt dat er veel be-
hoefte aan deze service is, dan zal Se-
niorWeb een extra helpdesk op een an-
der dagdeel inplannen.

Ronde Tafel 187 
Pubquiz
Vrijdag 23 maart is het dan zover, de 
tweede editie van de Ronde Tafel 
187 Pubquiz. De Ronde Tafel Nue-
nen is een serviceclub die goede 
doelen ondersteunt door het orga-
niseren van acties en activiteiten.

Eén van de activiteiten is de nu al be-
faamde Pubquiz. De eerste editie vorig 
jaar was zo’n succes dat deze tweede 
editie niet uit kon blijven. Al maanden 
vragen deelnemers van de eerste editie 
wanneer de volgende Pubquiz komt en 
nu eindelijk is de kogel door de kerk. 
Vrijdag 23 maart gaan de deelnemen-
de teams een avond tegemoet die zeer 
waarschijnlijk opgenomen gaat wor-
den in de geschiedenisboeken des va-
derlands.

Enkele quotes van vorig jaar:
• winnend team: ‘nog nooit hebben 

wij zo fel moeten strijden, maar het 
is gelukt. Dit verhaal zullen onze 
kleinkinderen nog aan hun kinde-
ren vertellen!’

• deelnemer winnend team: ‘herse-
nen zijn geweldig, ik wou dat ieder-
een ze had.’

• niet winnend team: ‘het hoeft niet 
perfect te zijn, om prachtig te zijn.’

• zo maar een deelnemer: ‘er is geen 
lift naar succes, je zult de trap moe-
ten nemen.’

• deelnemer bekend als Elvis: ‘alco-
hol lost geen problemen op, maar 
ja, melk ook niet.’

• een twijfelende deelnemer: ‘vroe-
ger was ik onzeker, maar vandaag 
de dag weet ik dat zo net nog niet.’

• een verliezende deelnemer: ‘ik heb 
ze alle 7 gewoon op een rijtje, al-
leen ze werken in ploegendiensten.’

Zoals al aangegeven gaat het deze 
avond niet alleen om de eer en vooral 
gezelligheid, maar worden met de op-
brengsten van dit jaar de volgende 
goede doelen ondersteund:
Club Sam (www.clubsam.nl) en Brus-
jesclub (www.debrusjesclub.nl).

Dus zorg dat u erbij bent en deel uit-
maakt van dit stukje vaderlandse ge-
schiedenis!
Inschrijfgeld: 4pers. € 200,00, 5 pers. 
€ 250,00, 6 pers. € 300,-, inclusief bor-
relhapjes en drank (bier/fris/wijn). Lo-
catie Restaurant D’n Kleine Dommel.
Inschrijven kan per mail: cm@noten-
boom.nl.

Aan alle inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten
Op 21 maart zijn er de gemeenteraadverkiezingen, wij als actie comité ‘Uitvaarthuis Nue-
nen moet blijven’ hebben wel gemerkt dat een raad van 19 zetels en 11 partijen niet func-
tioneert voor de inwoners van Nuenen.
Door zoveel partijen in een raad kan men nooit geen vuist maken voor een bepaald on-
derwerp, dat hebben we wel gemerkt met de actie voor het Uitvaarthuis, wat wij nog 
steeds in Nuenen willen bij het centrum van ons dorp.
Wij hebben tijdens onze actie ook gemerkt dat veel inwoners zich niet meer kunnen en wil-
len verenigen met de gang van zaken in het Nuenense.
Daarom willen wij langs deze weg ook aandacht vragen voor de komende verkiezingen.
Wij gaan geen enkele partij aanprijzen maar hopen dat onze inwoners goed nadenken als 
ze gaan stemmen zodat we na 21 maart weer niet met 11 partijen in de raad zitten.
Een stabiele raad moet bestaan uit maximaal 5 partijen met gemiddeld 4 zetels per partij, 
op deze manier krijgen we daadkracht in onze raad.
Nu de verkiezingen eraan komen worden er weer gouden bergen beloofd door alle partij-
en, en in Nuenen werkt het hetzelfde als in Den Haag, als ze er eenmaal zitten worden de 
beloftes snel aangepast.
Daarom hopen wij als actiecomité dat alle ondertekenaars van onze petitie goed na den-
ken als ze gaan stemmen zodat we straks weer niet met 11 partijen in een raad zitten, 
waar de Nuenense bewoners niets mee opschieten.

Actiecomité Uitvaarthuis Nuenen moet blijven
Truus Verhoeven, Raessenshof 19, 5671 KE Nuenen

Geachte mevrouw Verhoeven,
Dank voor het toesturen van het persbericht.
Echter dient u een rectificatie te plaatsten aangezien het in uw tekst gestelde niet voor het 
CDA opgaat.
1. Als eerste hebben wij als CDA het convenant niet mede ondertekend.  Zoals u ongetwij-
feld weet hebben wij wel geijverd voor behoud van het uitvaarthuis binnen de centrum 
contouren van Nuenen. Met andere woorden kunnen wij ons dan ook helemaal in de in-
houd van het Convenant vinden.  Echter vinden wij de weg van een convenant en het mo-
ment niet opportuun. Zo kan nu elk onderwerp voorafgaand aan de verkiezingen, via een 
Convenant ingebracht worden. Maar mooi dat overige partijen dit onderwerp nu in hun 
verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Wij gaan na de verkiezingen graag in ge-
sprek over hoe e.e.a te realiseren. 
2. Ten tweede stelt u in uw tekst “dat ze zelf vinden dat ze het verkeerd benaderd hebben”. 
Daar kan ik mij vanuit ons eerder handelen dus niet in vinden. Politieke besluitvorming 
wordt gedreven door democratische besluitvorming. Bij meerderheid is toen besloten dat 
het uitvaarthuis op de locatie van de Aardappeleterssteeg geen doorgang kon vinden. 
Dat hadden wij dan te  respecteren. Wij distantiëren ons dan ook van uw stelling dat wij 
verkeerd gehandeld hebben. 
Ik vertrouw erop dat u ons standpunt respecteert en in uw persbericht corrigeert.

Vriendelijke groet, Erik Groothoff, Fractievoorzitter CDA Nuenen c.a.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart mogen we onze stem uitbrengen. Hoe stemmen wij? Hoe doen we dat in ons 
dorp? Zijn er straks weer van de 19 raadsleden er 7 eenmansfracties? 
Vindt u het vreemd of zelfs kwalijk zoals de provincie naar ons gemeentebestuur kijkt? 
Dan kan je wel in je verkiezingsprogramma opnemen: ‘Raadsleden geven hun zetel terug 
aan de partij als er frictie ontstaat binnen de eigen partij (partij x vraagt alle nieuwe raads-
leden hiertoe een verklaring te ondertekenen)’. Dat is mooi, maar jammer genoeg heeft 
een dergelijke ondertekening geen enkele juridische waarde. Het uitgetreden raadslid kan 
gewoon blijven zitten, daar doe je helemaal niets aan. 
In een landelijk dagblad stond vorige week het volgende: “Stem daarom niet zomaar op 
een partij, maar op een mens met hart en hersens. Want het volk vertegenwoordigen, is 
een persoonlijk ambt. Het vergt niet alleen een setje goede meningen en prioriteiten. Het 
vereist fijngevoeligheid en scherpzinnigheid, tact, moed, eerlijkheid, wijsheid bovenal.”
Als ‘buitenstaander’ - de ChristenUnie doet heel bewust in Nuenen niet mee aan de verkie-
zingen - kan ik slechts oproepen; dorpsgenoten stem niet op je vriend, buurman, enz. 
maar op een persoon/partij die niet als individueel persoon maar als partij onze gemeen-
te daadkrachtig kan gaan besturen.

Magchiel Nieuwlaat, Vrouwkensakker 1, 5673 PE Nuenen
bestuurslid ChristenUnie Oost-Brabant 

Het is aan de kiezer die het laatst aan zet is
De verkiezingsfolders met vele en mooie voornemens en ideeën, die de plaatselijke politie-
ke partijen ons voor de komende vier jaar als speerpunten voorschotelen, vullen dezer da-
gen onze brievenbussen. Zelfs persoonlijk gerichte enveloppen, gevuld met verkiezings-
materiaal, vallen op de deurmat. Vanzelfsprekend dragen de lokale en de social media 
daar al weken hun steentje aan bij en geven de nog steeds te veel ( tien) deelnemende po-
litieke partijen de gelegenheid voor propaganda om een gooi te gaan doen om het pluche 
in de nieuwe Nuenense gemeenteraad. Overvloedig, alsof we ze vier jaar lang niet gezien 
en gehoord hebben, presenteren de zichzelf profilerende lokale en landelijke lijsttrekkers 
en partijen zich nu op de bühne om vooral toch op hem of haar of in ieder geval op zijn of 
haar partij te stemmen. Al met al worden met mooie paaiende woorden de kiezers uitda-
gende beloften voorgehouden. De ene partij is daar sterker of minder sterk in dan de an-
dere partij. Maar dat hoort nu eenmaal bij het hele verkiezingscircus en dat is decennia 
lang al zo gegaan. 
Driekwart van de raadsleden, die nu in de gemeenteraad zitten, wensen weer terug te ke-
ren in een nieuwe raad. Hoe is dat mogelijk? Helaas ontbreken daarbij te weinig nieuwe en 
vooral jonge gezichten, die een frisse wind door de Nuenense politiek zouden kunnen bla-
zen. Ieder weldenkende kiezer zou dat liever anders willen zien. Immers het huidige Be-
stuurlijk Nuenen ( raad en college) laat een politiek testament na waarin het de afgelopen 
jaren behoorlijke deuken en bestuurlijke reputatieschade heeft opgelopen en daarom 
geenszins de schoonheidsprijs verdiend heeft om in meerderheid terug te keren. 
Zware politieke hoofdpijndossiers werden de afgelopen maanden plots afgewikkeld of 
door de politieke tegenstellingen opgezadeld aan de nieuwe raad. Het gaat hierbij dan 
o.a. over het wel of niet moeten fuseren met Eindhoven dan alleen met Son en Breugel, het 
wel of geen uitvaarthuis toestaan in het centrum van ons dorp, het wel of niet laten bou-
wen van een mortuarium op begraafplaats Oude Landen, ja of nee berkenkap, nieuw-
bouw van sporthal De Hongerman, en ga zo maar door. 
Zeker is, dat bestuurlijk Nuenen op 21 maart door de kiezer gewikt en op een goudschaal-
tje gewogen zal gaan worden. Want het is nog altijd zo geweest: het is de kiezer die dan af-
rekent en bepaalt wie er straks op het pluche mag gaan zitten om zijn of haar beloften 
waar te gaan maken.

Rens Kuijten, Vondelstraat 5, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenActiecomité voor een zelfstandig 
Nuenen c.a. opgericht
Vorige week werd het actiecomité ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ gevormd en be-
staat uit Willemien Coolen, Henk Daalder, Gerda Hekker, Harrie van der Meij-
den, Roland van Pareren, Louis Spaninks en David van Tricht met juridische 
ondersteuning van Frank Soutendijk. Voor alle leden van het actiecomité 
geldt dat zij geen directe binding hebben met en niet actief zijn binnen een 
van de politieke partijen.

Een gemeentelijke herindeling waarbij 
de gemeente Nuenen c.a. wordt gean-
nexeerd door de gemeente Eindhoven 
wordt door de meerderheid van de 
huidige gemeenteraad afgewezen.
Op 21 maart kiezen de inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
bewoners van het Eeneind een nieuwe 
gemeenteraad. Een rondje langs alle 
partijen die aan de verkiezingen mee-
doen, leert dat de standpunten over 
wel of niet fuseren en met wie, ver-
deeld zijn.
Het dagelijks bestuur van de provincie 
heeft het voornemen een voorstel aan 
Provinciale Staten voor te leggen waar-
bij (alleen) Nuenen c.a. als gemeente 
moet worden opgeheven en met Eind-
hoven een nieuwe gemeente moet gaan 
vormen. Voor het comité ‘is het, mede 
op basis van de gepubliceerde partij-
programma’s, duidelijk geworden dat 
in ieder geval de partijen CDA, Groen 
Links, SP, W70 tegen aansluiting van 
Nuenen c.a. met Eindhoven zijn.’

Het comité gaat de komende tijd wer-
ken aan de voorbereidingen voor de 
officiële procedures tegen het voorne-
men van Gedeputeerde Staten, het da-
gelijks bestuur van de provincie 
Noord-Brabant, om Nuenen c.a. als 
gemeente op te heffen en bij de stad 
Eindhoven te voegen. Want een fusie 
of annexatie van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten met de ge-
meente Eindhoven is volgens het co-
mité nog lang geen gelopen race. ‘In te-
genstelling tot wat algemeen wordt ge-
dacht, is een eventuele fusie of 
annexatie nog lang geen vaststaand 
feit. Er zijn nog formele bezwaren te-
gen het voornemen in te dienen bij de 
provincie en daarna, als de plannen 
worden doorgezet, ook richting Den 
Haag: de Tweede én Eerste Kamer.’

Website
Het actiecomité is inmiddels volop aan 
de slag om zich voor te bereiden op 
een lange weg om met formele en juri-
dische middelen het uiteindelijke doel 
te bereiken: Nuenen c.a. zelfstandig. 
Het comité hoopt dat zij op veel inwo-
ners die achter de doelstelling van het 
comité staan, een beroep kan doen als 
het gaat om hand- en spandiensten. 
Inmiddels is de website nuenenzelf-
standig.nl in de lucht waarop informa-
tie over het gehele traject is te volgen. 
Ook heeft het comité een speciaal tele-
foonnummer 040-2453000 waar de 
nodige informatie vanuit het comité te 
verkrijgen is.

Verkiezingen
De huidige gemeenteraad heeft zich 
afgelopen november uitgesproken 
over de toekomst van de gemeente 
Nuenen c.a. Als het aan de meerder-
heid van de gemeenteraad ligt, kan 
Nuenen c.a. voorlopig zelfstandig blij-
ven. Alleen als er aanleiding is voor 
een herindeling gaat de voorkeur uit 
naar Son en Breugel als fusiepartner. 

De website van het actiecomité Nuenen 
c.a. zelfstandig is volop actief…

De Vallestappers wandelden 
weer voor de Doctors
Op dinsdag 6 maart  ontving Doctors for Mozambique Stichting in grote dank 
en voor de derde keer een cheque van maar liefst € 500,- van Wandelgroep De 
Vallestappers. Ooit waren de wandelaars gezellige buren van elkaar in de Val-
lestap. Vanaf 2003 ontstond de wandelgroep van de vijf mannen: Henk Dek-
kers, Wim Nijdam, Pieter Sanders, Ron Slikker en Jan Steentjes. Zij wandelen 
doorgaans elke twee weken ongeveer 20 kilometer een etappe van een lange 
afstandswandeling. Momenteel wandelen zij het Grote Rivierenpad van Kleef 
naar Hoek van Holland. In totaal hebben ze samen nu bijna 2900 kilometer op 
de teller staan en kan opnieuw € 500,- worden afgedragen. De wandelervarin-
gen staan op hun website: www.vallestappers.dse.nl 

Pieter Sanders bij de overhandiging in 
Café Schafrath: “De werkwijze en het 
doel: de financiering van de opleiding 
van medische studenten ter plaatse, 
spreekt ons erg aan. Op hun website: 
http://www.doctorsformozambique.
org/ wordt alles helder toegelicht. Er 
blijft geen geld ‘aan de strijkstok’ han-
gen, het is een Nuenense stichting en 
daarom geven wij graag voor de derde 
keer een donatie”. Vervolgens raakte 

het gezelschap in een geanimeerd ge-
sprek bij een biertje, een wijntje en bit-
terballen. Pauline en Leo gaven toe-
lichting op het werk van de stichting 
die mooie resultaten bereikt en vooral 
continuïteit probeert te waarborgen. 
Een foto bevestigt de overdracht en 
met de duim omhoog van Leo bedankt 
DfM De Vallestappers: “Wij hopen, 
dat jullie nog vele kilometers lopen en 
dat jullie aan ons blijven denken”.

Pauline van Empel (DfM), Leo van de Sande (DfM) en Pieter Sanders van De Vallestappers. 



LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

administraties | belastingen | advies

Voirt 55, 5671 HB Nuenen
+31 (0)6 - 41 18 41 88

info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl
“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

K L U S V R O U W      
Muur een kleurtje geven, 
muur behangen of ander 
binnenschilderwerk of inte-
rieuradvies; bel klusvrouw: 
06-39573697.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

ZONDAG 18 MAART SPI-
RITUELE BEURS 11.00-
17.00 uur. 4 Lezingen. Ver-
koop Speeltuin Geenhoven, 
Hoppenbrouwers 15 Val-
kenswaard. Entree € 5,-. 
Kortingsbon www.stichting-
DEVA.nl

TIJDELIJKE OPSLAG te 
huur vanaf 6 m2 in Lieshout. 
Zie: www.denopslag.nl

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl
www.K B S G R O E P.nl

De enige echte 
slotenmaker 
van Nuenen. 

Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

G R O E P.nl

De enige echte 
slotenmaker 
van Nuenen. 

Al 10 jaar ervaring!

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

B ernhardstraat 4  |  N uenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
a scheid  waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

E en mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thij s van den B iggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand maart
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Elke maandagmiddag 
14.00-16.00 uur Hulp bij overstap OnsNet 

naar KPN
Helpdesk SeniorWeb, Bibliotheek Nuenen

tot en met 17 maart
Collecteweek Amnesty International

Donderdag 15 & vrijdag 16 maart 
 20.00 uur Rocking the Rainbow musical 

Pleincollege Nuenen
Het Klooster

Donderdag 15 maart
09.30 uur Computercafé: GPX voor smart-
phones. Bibliotheek Dommeldal,Nuenen.

10.30 uur Cultuur Overdag - Natuurfi lm ‘De 
Groote Peel’. Het Klooster/IVN-ruimte

Donderdag 15 maart 
15.00 uur Opening KWIEK beweegroute 

met Olga Commandeur
 Archipel Akkers

Donderdag 15 maart
19.30 Ontmoetingsavond 

ruilkring Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 15 maart 
20.00 uur Lezing Heemkundekring 

over Jhr. Van Rijckevorsel, burgemeester 
van Nuenen van 1931 tot 1954. 

De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 16 maart
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout

Grotenhof 2
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 17 maart
Ophaaldag t.b.v. Neuzelmarkt

Nuenen-centrum, alle huizen ten noorden 
van de Europalaan en ten oosten van de 

Smits van Oyenlaan

Zaterdag 17 maart
11.00-14.00 uur Genealogische inloop

Heemhuis, Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 17 maart
13.00-18.00 uur Gerwen-Nederwetten-loop

Omgeving Gerwen-Nederwettten, 
start en fi nish: Heerendonk 3

Zaterdag 17 maart 
13.30 -16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
16.00 uur Politiek debat LON

Raadzaal in Het Klooster

Zaterdag 17 maart
Reünie: Lonu 25 jaar!

Zondag 18 maart
14.00 uur The George Miller Combination 

Dorpsboerderij Weverkeshof

19 tot en met 24 maart
 Collecteweek van het Reumafonds

Maandag 19 maart
13.30-15.30 uur Workshop boetseren WLG

D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen

Dinsdag 20 maart 
13.00-14.00 uur Proefwandeling 

KWIEK beweegroute
Fysiotherapie Kwiek

Dinsdag 20 maart 
 13.00-14.00 uur Kinderen van basisschool 

De Mijlpaal houden Nuenen Zuid 
(Landelijke actie) SCHOON.

Dinsdag 20 maart
14.00 uur Cultuur Overdag - Theaterconcert 

Simone van Eertwegh. Het Klooster
19.30 uur Workshop Paasbloemstuk

door Ralph Bertens. Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 20 maart
20.00 uur lezing List en bedrog in de natuur.

IVN ruimte Het Klooster
20.00 uur Zonta-theateravond
Het Klooster, Park 1 Nuenen

Woensdag 21 maart 
7.30-21.00 uur Gemeenteraadsverkiezingen

18.00-19.30 uur Unieke inkijk in de 
geschiedenis. Kindcentrum De Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15 Nuenen

Woensdag 21 maart 
21.00 uur Verkiezingsavond 

Het Klooster

Donderdag 22 maart
09.30 uur Computercafé: Privacy online

hoofdingang van de bibliotheek aan 
de Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 23 maart
18.00-20.30 uur De solidariteitsmaaltijd 
voor Guatemala. De Regenboog, Nuenen
19.00 en 21.30 uur ‘Passion Nuenen’

 H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 23 maart
20.30 uur Ronde Tafel Pubquiz
Restaurant D’n Kleine Dommel

Zaterdag 24 maart
13.00 uur de André van der Maatdag’ 

Opschoondag
Kiosk Gerwen

Zaterdag 24 maart 
Ophaaldag t.b.v. Neuzelmarkt

Nuenen-zuid, alle huizen ten zuiden van de 
Europalaan en Eeneind

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 maart 18.30 uur: viering 
met eigen muziek, vormselvoorberei-
ding, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 18 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 17 maart 18.30 uur: Familie 
van der Meulen - van Dijk; Familie 
Deelen - Giebels.
Zondag 18 maart 11.00 uur: Frans 
Dingen; Jan en Miet Dijstelbloem 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Janus Moonen en 
Julia Moonen - Kwinten; Mies de 
Groof - de Meester; Harrij van der Vel-
den; Nard en Anna Rooijakkers; Miet 
Meulendijk - de Haas en Frits Meulen-
dijk; Theo Teuwen; Toos Nijssen - van 
Lieshout.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ria 
Groot - Berkhout, De Hovenier 16 en 
Mieke Spaanjaars - Vossen, Draviklaan 
42. Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Vanwege een cursus is het secretariaat 
op dinsdag 20 maart gesloten. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 18 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Wilhelmina Maria van Hout- Jansen; 
Dora van der Boomen - Scheepers; 
Theo Donkers, vanwege verjaardag; 
Ben Lijten; Toos van Lierop - Wouters; 
Koen Smeets; Piet en Miet Maas - van 
Berlo.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Aleida 
Jansen-Huurdeman; Jo Teunisse-Bie-
mans; Sjef Versantvoort; Toon Meijers; 
Willem en Anna Rooijackers-de Louw; 
Overleden familie Van Rooij-Van Lies-
hout; Jan en Riek de Goeij-Van Rooij.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 18 maart 10.00 uur. Voorgan-
ger in de dienst is ds. B. van Litsenburg 
uit Eindhoven. Dit is de 5e zondag van 
de veertigdagentijd, de periode vooraf-
gaande aan Pasen. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 
is voor het diaconaal werk in Nuenen. 
Na de dienst is gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Elke donderdag staat vanaf 10.00 de 
deur van De Regenboog wijd open 
voor het Open Huis: gezelligheid met 
koffie of thee. Onze kerk is elke zondag 
geopend. Voor andere activiteiten: zie 
onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 15 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 16 maart. 07.15 H. Mis van de 
vasten; 18.00 uur H. Kruisweg. 
Zaterdag 17 maart. 08.30 H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Ger-
trudis, maagd en de H. Patricius, bis-

schop en belijder. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 18 maart. Passiezondag. 10.30 
gezongen Hoogmis. 
Maandag 19 maart. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, H. Jozef echtgenoot van de 
H. Maagd en patroon van de Kerk; ge-
dachtenis van de Vasten. 
Dinsdag 20 maart 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Woensdag 21 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis H. Bene-
dictus, abt. 
Donderdag 22 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Lofzang
Bij het overlijden van mijn man, vader en opa wil ik langs deze weg arts, 
personeel en vrijwilligers bedanken voor de zorg aan mijn man. Ook tij-
dens het sterfbed is er heel goed voor de familie gezorgd. De liefde en 
zorgzaamheid en tevens de bewoners in hun waarde laten . Dat mag wel 
eens gezegd worden. Je hoort alleen maar negatieve dingen. Ik kan er niet 
een bedenken. Ik beveel 100% de Akkers Archipel in Nuenen aan.

Hoogachtend,
Mevr Van Eeten- van Leuken en kinderen

Solidariteitsmaaltijd: steunt jongeren in Guatemala 

Eten en muziek          
voor het goede doel

tegen de eigen bevolking. Ook vertrek-
ken veel jongeren naar het buitenland of 
raken betrokken bij drugshandel.
Met het landbouwproject biedt de 
Stichting Nuenen-Guatemala 50 jon-
gens en meisjes toekomstperspectief 
binnen hun eigen gemeenschappen.
De jongeren leren hoe ze koffie, cacao, 
groenten en kruiden moeten verbouwen 
en hoe ze uit planten shampoo en zeep 
kunnen maken. Ook houden ze kippen 
en kalkoenen en leggen visvijvers aan. 
Ze krijgen training in duurzame land-
bouwtechnieken waarbij de Mayacul-
tuur een belangrijke rol speelt: rituelen 

Live muziek
Voor en na de maaltijd is er livemuziek 
door Gabriel Aguilera, geboren in Chi-
li. De organisatie is heel blij met de 
komst van deze bekende zanger en gi-
tarist. Naast solist speelt hij in meerde-
re muziekgroepen, waaronder het fa-
meuze barokensemble Música Tem-
prana, dat optreedt in binnen- en 
buitenland, o.a. tijdens het festival Ou-
de Muziek in Utrecht. Maar misschien 
kent u hem van Penoza Voor meer in-
formatie: www.gabrielaguilera.com 

Project uit Guatemala:
Jonge ondernemers, bouwers van 
hoop. Dit jaar is gekozen voor steun 
aan een jongerenproject in de plaats 
Tucurú, Guatemala. Het is een project 
van de Stichting Nuenen-Guatemala.
De regio Tucurú is één van de armste re-
gio’s van Guatemala. De meerderheid 
van de ongeveer 30.000 inwoners be-
staat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. 
De meesten hebben geen toegang tot 
(vervolg)onderwijs, gezondheidszorg en 
werk. Veel jongens sluiten zich aan bij 
leger of politie die vaak worden ingezet 

De jaarlijkse solidariteitsmaaltijd staat dit jaar in het teken van Guatemala. 
Maximaal 160 mensen kunnen op vrijdag 23 maart aanschuiven aan de sfeer-
vol gedekte tafels in kerkelijk centrum de Regenboog aan de Sportlaan. Er 
wordt gekookt met recepten uit Guatemala. De ruimte is in Guatemalteekse 
sferen gebracht en er is mooi handwerk te koop uit het land van de Maya’s.

rond landbouwcycli en vieringen. Zo 
leren zij de waarde van hun Mayacul-
tuur kennen en waarderen.
Daarnaast leren ze een organisatie op-
zetten, leidinggeven en samenwerken. 
Deze jongeren zullen een voorbeeld 
zijn voor andere jongeren en leveren 
zo een bijdrage aan de ontwikkeling 
van de hele gemeenschap.
Meer informatie op
www.nuenen-guatemala.nl 

Samen Verder:
In de week van 25 t/m 31 maart wordt de 
jaarlijkse huis aan huiscollecte gehou-
den voor de actie Samen Verder. Dit jaar 
gaat de opbrengst naar twee Nuenense 
projecten: een project van de Stichting 
Doctors for Mozambique voor finan-
ciële steun aan arme studenten die arts 
willen worden én het landbouwproject 
voor jongeren in Guatemala.

Reserveren voor de Solidariteitsmaal-
tijd van 23 maart kan op www.solidari-
teitsmaaltijd.nl of telefonisch bij Irene 
Beekmans, 040-2835733. Kosten zijn 
€ 7,00 p.p. Toegang vanaf 18.00 uur.

Klassieke Landbouw 
Werktuigen Vereniging
De Nuenense leden van de KLW orga-
niseren op zondag 25 maart weer haar 
voorjaar ruilbeurs/rommelmarkt.
Dit vindt plaats te Hei-eind 1, (een zij-
straat van de Vresselseweg) 5491PM 
Sint-Oedenrode, aanvang 8.00 tot 14.00 
uur. Meer info Jos Heijmans, tel: 0413-
476619 of www.klw-vereniging.nl
Let op, dit is een nieuwe locatie, dus 
niet meer in Mariahout.

Impressie van een eerdere rommelmarkt
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SPORT
Nick Rietveld is de man    
bij Z&PV Nuenen Heren 1
Vorige week wist Nuenen niet te winnen van het laaggeplaatste De Meern, 
deze week ging de heren van het eerste heren waterpoloteam op bezoek bij 
het verrassend hooggeplaatste SBC in Breda.

keer op rij en halverwege de wedstijd 
was het nog maar 5-4 voor SBC.
Het keerpunt in de wedstrijd was de 
uitsluiting van Dirk Bothof wegens 
vermeend slaan naar de tegenstander. 
Volgens Dirk was het een duwtje. En 
toen moest Nuenen nog een halve 
wedstrijd verder zonder wissel. Maar 
het was wederom Rietveld die het goe-
de voorbeeld gaf door te blijven sco-
ren. Hij maakte nog vier doelpunten en 
kreeg navolging van Lars van Raaij, 
Roy Schoenmakers en Mart Vermeu-
len met ieder twee doelpunten. Daar-
bij was die van Vermeulen het meest 
bijzonder. Elf seconden voor het einde 
van de wedstrijd kreeg SBC een vrije 
bal en had een man meer. Vermeulen 
bleef diep op de helft van de tegenstan-
der liggen en Nuenen verdedigde met 
vier man tegen zes aanvallers van SBC. 
Vijf seconden voor het einde wist Nue-
nen de bal te veroveren, die vervolgens 
direct naar Vermeulen werd gegooid. 
Precies op het laatste fluitsignaal ver-
liet de bal zijn hand en wist hij de score 
op 13-14 in het voordeel van Nuenen 
te brengen. Bravo.

Vorige week leek het er lange tijd op 
dat Nuenen eenvoudig zou gaan win-
nen in de thuiswedstrijd tegen de 
Meern. Nuenen speelde niet slecht en 
kwam op een verdienstelijke 11-7 voor-
sprong. Een gewonnen wedstrijd zou je 
verwachten. Niets was minder waar. Er 
werd niet meer gescoord uit goede 
kansen en achterin werden flinke fou-
ten gemaakt. De wedstrijd eindigde in 
12-12 en dat voelde als een nederlaag.
Dit weekend stond de wedstrijd in 
Breda tegen SBC op de agenda. Nue-
nen had een matige trainingsweek 
achter de rug, er was maar één reser-
vespeler en de ambiance in het zwem-
bad op zaterdagavond was zeer triest. 
In het voorprogramma stond een on-
derwaterhockeywedstrijd en in het 
enorme zwembad zat niet meer dan 
vijf man publiek.
De wedstrijd begon zoals verwacht. 
SBC scoorde er op los en Nuenen kreeg 
flink wat overtredingen en dus 20 se-
conden uitsluitingen tegen. De eerste 
periode eindigde dan ook met 2-0 voor 
SBC. En toen begon Nick Rietveld van 
Z&PV aan zijn feestje. Hij scoorde vier 

Waterpolo

Met 8 doelpunten was Nick Rietveld de man van de wedstrijd

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 11

Kruiswoord

Horizontaal: 1 gokspel 6 alom 11 bouwkundig ingenieur 12 feeks 13 familielid 
14 Economische Zaken 16 eenmalig 18 bij geen gehoor 20 verdieping 22 ingeving 
23 vlies v.d. graankorrel 25 beroep 26 inwoner van Ierland 27 ontkenning 
28 strik 30 vrouwtjesschaap 31 stemming 33 Algerijnse munt 35 buiten dienst 
36 laagtij 38 niemendal 41 genoegdoening 45 wees gegroet 
47 computergeheugen 48 handvat 49 dessert 51 beslag 53 omsingeling 
55 mannetjesvarken 56 sleetje rijden 58 welgesteld 59 vriesweer 60 tot afscheid 
61 fraai 63 daarbinnen 65 stoomschip 66 belasting 67 droomtoestand.

Verticaal: 1 loofboom 2 geurige drank 3 eikenschors 4 rooms-katholiek 
5 pooldier 6 agio 7 vanaf 8 pl. in Gelderland 9 soldatenvoedsel 10 ontelbaar 
11 regenachtig 15 kuis 17 Europese taal 19 geografi sche mijl 21 liefdesgod 
23 groot water 24 werkschuw 27 naar beneden 29 gemene opmerking 
32 Amerikaanse politie 34 kloosteroverste 37 achteraf 38 draaikolk 
39 inspringtoets 40 politieagent 41 bos bloemen 42 kijkorgaan 43 wild zwijn 
44 spel met pijltjes 46 afgelegen 50 riv. in België 52 berggeit 54 windvrije zijde 
55 hoofdstad van Duitsland 57 Nederlands Olympisch Comité 59 langs 
62 Open Universiteit 64 regeringsreglement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

P L A A T S D I A K E N

A U C A M E R A M A N O V

P L A N K L Y M P O R T O

A L L E G E M A K R U I L

R I F T I C S O P P E K

T A G E N T T U R K S S

I N U I

S S L O M E K L I N K I

P A T R U M L A K W A N

I D E M M O Z E S K I L T

T R E E M T I P Z E K E R

S E D O M I N E R E N E O

S T E P P E L Y S T E R

9 7 8 6 3 1 2 5 4
3 5 4 8 2 9 7 1 6
6 2 1 7 5 4 8 3 9
5 1 7 9 4 2 3 6 8
8 6 2 3 1 7 4 9 5
4 3 9 5 6 8 1 7 2
2 9 3 1 8 5 6 4 7
1 4 5 2 7 6 9 8 3
7 8 6 4 9 3 5 2 1

Oplossingen wk 10
S T U D I E P L A N S P

T A R I I T T I T E L N

L F G G G I V E J S U Z

E A E H M U O D M S S T

E N A E C J O A B I I N

T L R M R A R K A D M E

D A S E E K L O S P P C

R A T D T L I R A O L O

A N U A F N E P L A I D

G A A L P E F H T T S K

E K O S L F D S O M M A

E G N A L N E W U E E V

S P R I N G S T O F

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BADDOEK
BATIG
BESSEN
BOETE
DEBAT
DWERGKEES
EENDEN
ETSER
FILTER
FRIET
GEMIDDELD
GOLFVELD
GRIEP
HARPOENIER
INZET
KAPPEN
KEIHARD
KROEG
MELDE
OEDEEM
OMVATTEN
RECHTZAAK
SCHOOLBANK
SPAAKBEEN
TOEKAN
WORMEN
ZINKEN

F U G E M I D D E L D I
R I O M E L D E O T N R
I R L T E Z N I M D E B
E E F T D D K U V R P E
T C V N E E B K A A P S
S H E N O R T W T H A S
E T L D S G O O T I K E
R Z D W E R G K E E S N
T A I O M T Z I N K E N
B A R E I N E O P R A H
N K N A B L O O H C S N
P E I R G I T A B E D G

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 1 5 3 8
5 7

2 6 9
8 9 4

4 3 9 7
3

1
5 4

9 6 7

week 9, Dhr. / Mw. I. Slegers, Nuenen.

Uitnodiging
De provincie wil dat de gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven samengevoegd worden tot een nieuwe gemeente. 
De provincie Noord-Brabant werkt met de gemeenten aan 
een herindelingsontwerp voor de samenvoeging. U kunt 
hieraan bijdragen tijdens een van de drie informatiebijeen-
komsten voor bewoners en belanghebbenden, waaronder 
maatschappelijke organisaties uit de gemeente Nuenen c.a. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt aangegeven hoe en waarom 
tot de herindeling is besloten, en wat de vervolgstappen 
zijn. Daarnaast willen we met u in gesprek over de nieuw te 
vormen gemeente. Wat wilt u geregeld zien? Waar maakt u 
zich zorgen over? Wat vraagt onze aandacht? 

Deze avonden vinden plaats op:
• dinsdagavond 27 maart 2018 bij RKVV Nederwetten, 

Koppeldreef 2 in Nuenen, bestemd voor inwoners Neder-
wetten

• maandagavond 9 april 2018 in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 
Nuenen, bestemd voor inwoners Gerwen.

• woensdagavond 11 april 2018 in Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen, voor inwoners Nuenen / Eeneind

Uiteraard bent u vrij om u voor de best passende datum aan 
te melden.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 –  19.30 uur  ontvangst bewoners
19.30 –  20.30 uur   toelichting fusieproces gemeenten 

Nuenen c.a. en Eindhoven door 
gedeputeerde Anne-Marie Spierings

   ruimte voor vragen en delen  
opvattingen

20.30 –  20.45 uur  pauze
20.45 –  21.45 uur   gelegenheid om input te leveren voor 

herindelingsontwerp
 22.00 uur  afsluiting informatiebijeenkomst en nazit

Wilt u een bijdrage leveren aan de inhoud van het herinde-
lingsontwerp dan bent u van harte welkom op een van de 
drie avonden. U kunt zich aanmelden via www.brabant.nl/
herindelingsontwerpnuenen. Of meld u telefonisch aan via 
073 – 6812 812.

‘s-Hertogenbosch, maart 2018
16431

Kienavond Lieshout
Op vrijdag 16 maart wordt er weer een 
kienavond georganiseerd door KBO 
Lieshout. De avond is vrij toegankelijk 
voor iedereen, lid of geen lid van onze 
Seniorenvereniging.
We beginnen te kienen om 20.00 uur 
in het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lies-
hout. U kunt er terecht vanaf 19.00 
uur. Iedereen is van harte welkom om 
eens een avond ouderwets gezellig sa-
men te kienen.  Vooraf wordt er een 
nummer geprojecteerd voor de Jack-
pot! We kienen weer om prachtige 
prijzen, zoals vleespakketten, koffie-
pakketten, levensmiddelenpakketten 
en enveloppen met inhoud.
Na afloop kunt u nog ’n gokje wagen in 
de loterij met vleesprijzen.
 

Singlecafé Brandevoort 
Singles in Brandevoort en omgeving organiseren regelma-
tig bijeenkomsten in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerstvolgende avond is op vrijdag 23 
maart, aanvang 20.30 uur. De entree is vrij. Deze avond is 
dan voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-10 72 03 31.

Dubbeltoernooi   
bij jeugd BCL
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout heeft een knus en gezellig dubbel-
toernooi gespeeld. Na 10 partijen was 
duidelijk dat Ainara Vandegard, met 
afstand, de beste dubbelspeler bij de ju-
nioren is. Zij behaalde 21 punten en liet 
daarmee Joëlle Timmers (12 punten) 
en Imke Wassenberg (9 punten), op 
plaats 2 en 3 achter zich. Vanwege de 
beperkte bezetting werd het jeugdtoer-
nooi deze keer alleen bij de junioren 
gespeeld en niet bij de aspiranten.

Gulbergencross
Afgelopen zondag werd de zesde editie van de Gulbergencross gehouden, 
een schitterende run over het ‘Dak van Brabant’, georganiseerd door de drie 
hardloopverenigingen: LOGO, LGM en LONU.Nick Rietveld is de man    
Onder een mooie, bewolkte lucht lag 
de Gulberg er indrukwekkend bij en 
dat is hij ook.
Met een stijgingspercentage van 15% 
mag de Gulberg zich met recht een 
kuitenbijter noemen.
Aan de start verschenen ongeveer 150 
enthousiaste lopers, die met frisse 
moed aan deze indrukwekkende berg 
begonnen. Het was mooi om te zien 
hoe jong en oud van start gingen, de 
één lichtvoetig en een ander met een 
rood gezicht van de inspanning. Hoe 

steil de berg was bleek wel aan het feit 
dat een groot aantal lopers ook voor 
een klein stukje wandelend de klim 
maakten.
Veel respect voor iedereen die deze 
ronde van 2 km 1,2,3,4, of zelfs 5 keer 
aflegden.
 
Dries Derkx uit België was met 42.22 
de snelste bij de mannen op de 10 km 
(5 rondes) en Anita Ophey uit Breugel 
was met 48.52 de snelste bij de vrou-
wen op de 10 km.
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VOETBAL
EMK
Donderdag 15 maart
EMK VR1 - Bergeijk VR1  . . . . . . . . 20.30
Vrijdag 16 maart
EMK 1 (zaal) - DZV 2  . . . . . . . . . . . 20.55
Unitas’59 3 - EMk 2 (zaal)  . . . . . . 20.10
Zaterdag 17 maart 
EMK VE 1 - Wilhelmina Boys VE 2 15.30
Zondag 18 maart 
EMK 1 - Stiphout Vooruit 1  . . . . 14.30
Braakhuizen 3 - EMK 2  . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - WODAN 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - RKSV Heeze 3  . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - SBC 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 12 - EMK 6  . . . . . . . . . . 10.00
Bergeijk VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . 12.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 17 maart
RPC Vet - Nederwetten Vet  . . . . 16.15
Zondag 18 maart
Miheezer Boys 1 - Nederwet. 1  14.30
Nederwetten 4 - Nuenen 10  . . 10.00
Braakhuizen 7 - Nederwet. 5 . . . 13.00
Nederwetten Vr 1 - De Valk 1  . . 12.15
Nederw. Vr 2 - N. Woensel Vr 1   10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 17 maart
Brabantia VE2 - Nuenen VE1 . . . 16.30 
Tivoli VE1 - Nuenen VE2  . . . . . . . 15.30
Zondag 18 maart
Nuenen - IFC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen VR1 - SV Venray VR1  . . 12.00
Best Vooruit 2 - Nuenen 2  . . . . . 11.45
Nuenen VR3 - EFC VR1  . . . . . . . . 10.00
Pusphaira 2 - RKSV Nuenen 5  . 12.00
Unitas’59 4 - RKSV Nuenen 6  . . 10.00
Nuenen 7 - Tongelre 2  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - Acht 4  . . . . . . . . . . . . 10.00
WODAN 7 - Nuenen 9  . . . . . . . . 11.00 
Nederwetten 4 - Nuenen 10  . . 10.00
Geldrop 7 - Nuenen 11  . . . . . . . 12.30
Nuenen 12 - Brabantia 10  . . . . . 10.00
Nuenen 13 - RKVVO 9  . . . . . . . . . 14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 17 maart 
RKGSV Vet - Oirsch. Vooruit Vet  15.00
Zondag 18 maart
HSE 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
SDO’39 2- RKGSV 2 . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - SBC 11  . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV Vr 1 - Pusphaira Vr 1  . . . . 11.00

EMK VR1 - Bergeijk VR1  . . . . . . . .

VOETBAL
EMK
Donderdag 15 maart
EMK VR1 - Bergeijk VR1 
Vrijdag 16 maart

Donderdag 15 maart

VOETBAL

Donderdag 15 maart

 . . . . . . . . . . . 20.55
Unitas’59 3 - EMk 2 (zaal) 

Vrijdag 16 maart
EMK 1 (zaal) - DZV 2 
Unitas’59 3 - EMk 2 (zaal) 

SPORT
Programma

Voetbal
Lachende gezichten    
bij Z&PV Nuenen
Door Marie-Louise Kardol

Met 24 persoonlijke records op 26 afstanden hebben de jongste zwemmers 
van Z&PV Nuenen weer een topprestatie neergezet. Tel daarbij de 17 me-
dailles die werden gewonnen en je begrijpt dat de ploeg met een grote glim-
lach het zwembad uit liep.

7/8-jarigen
Bij de allerjongste jongens (2010) kwa-
men Tijn Keij, Hugo Spanjers en Stijn 
van der Velden voor Nuenen aan de 
start. Tijn en Stijn deden dat op de 
25m vrijeslag en schoolslag, terwijl 
Hugo op tweemaal 50m zijn persoon-
lijke records aanscherpte en twee me-
dailles wist te winnen.
Bij de meiden (2009) waren Arlyn 
Schouten, Daphne Bilik en Michelle 
van Hemert succesvol. Arlyn pakte 
tweemaal goud op de 100school en 
50vlinder, Michelle won de 50school 
en op de 50vrij pakte Daphne een 
mooie zilveren medaille.

9/10-jarigen
Ook voor Tristan van der Wel, Dirk 
Vincent en Ralph Spanjers (2008) la-
gen er aan het einde van de wedstrijd 
medailles te wachten. Zo verdeelden 
Tristan en Dirk op de 50vrij en 
50school het zilver en brons (ieder 
eentje van beide kleuren), terwijl 
Ralph op de 100school en 50vlinder 
zilver en goud in de wacht sleepte. Iets 

wat Kim Geraets nog niet lukte, maar 
met mooie persoonlijke records op de 
50vrij en 50school zette ze wel weer 
een stapje richting het erepodium

 11/12-jarigen
Ook Marc Henraat (2007) had net wat 
te sterke concurrentie om een medaille 
te grijpen maar als hij progressie blijft 
maken zoals nu (bijna 5 seconden van 
zijn tijd af op de 50vrij) dan is dat 
slechts een kwestie van tijd. Net als 
voor Johannes van Hemert (2006) die 
vooral opviel door zijn mooie rustige 
stijl. Zijn leeftijdsgenoot Remco Ver-
hoeven wist op de 400vrij wel een me-
daille te pakken, met 6.39.05 tikte hij als 
2e aan, terwijl Vita Caboni zelfs dubbel 
goud wist te behalen. Zij liet zien dat 
een goede techniek superbelangrijk is, 
iets wat naast de medailles ook 2 dikke 
persoonlijke records opleverde.
Komend weekend staat de laatste ron-
de van de verenigingscompetitie op 
het programma. Dan zal de ploeg uit 
Nuenen proberen hun plek in de top 
10 veilig te stellen.

De miniorenploeg van Z&PV Nuenen

Zwemmen
Boxtel - EMK  2-0
Door Cor Groenen

EMK begon afgelopen zondag  niet slecht aan de wedstrijd. In de tweede minuut 
kopte Johan Jansen de bal naast het Boxtel doel. Rob Verbruggen zag zijn schot in 
de tiende minuut over het doel gaan. Toch kwam EMK op een achterstand nadat 
een overtreding van een EMK speler in de zestienmeter werd bestraft met een pe-
nalty. Na een voorzet van Rick van den Boogaard was een omhaal van Johan Jan-
sen een prooi voor de Boxtel doelman.
Na rust zakte EMK ver terug. Het werd door het met veel inzet spelende Boxtel te 
kijk gezet. In de 72e minuut kwam EMK na knullig balverlies in de verdediging 
zelfs op een 2-0 achterstand. Pas in de 87e minuut was er de eerste EMK kans in 
de tweede helft, maar de Boxtel-doelman verhinderde een doelpunt van Rick 
Slaats. Door deze tweede nederlaag op rij verspeelde EMK de koppositie en het 
spelniveau zal zeker omhoog moeten om niet verder te dalen op de ranglijst.

Bestuur    
EMK
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring van 28 februari 2018, hebben 
de leden van EMK unaniem inge-
stemd met een wijziging van de sa-
menstelling van het bestuur als 
volgt: drs. Richard du Croo de Jongh 
RTD, voorzitter; drs. Urjan Claassen 
RA RE CIA, penningmeester; ir. Wal-
rick Dirkx, lid; drs. Miriam Frosi, lid; 
John de Jong, lid; ing. Louis Koenen 
NRE, lid; Piet van de Laar, lid.

Richard du Croo de Jongh volgt Jac-
ques Ribot op die na bijna 12 jaar de 
voorzittershamer met vertrouwen 
doorgeeft. Richard had tot voor kort 
een leidinggevende functie bij ASML. 
Urjan Claassen (registeraccountant) 
schuift door naar de positie van pen-
ningmeester in opvolging van Piet van 
de Laar. Daarbij wordt Urjan voor de fi-
nanciële administratie geholpen door 
Theo Cuppen, de leden van de kantine-
commissie, en John de Jong (sponso-
ring). Miriam Frosi zal het aandachts-
gebied vrijwilligers voor haar rekening 
nemen. Er ontstaat een vacature voor 
een secretaris. De andere bestuursle-
den blijven hun taken voortzetten.

De nieuwe voorzitter van EMK,  Richard du 
Croo de Jongh (links) en penningmeester 
Urian Claassen

Doelpoging van Rob Verbruggen

Nederwetten - Ollandia 1-2
Door Louis Staals 

Prachtig weer om voetbal te kijken en daarom stond er veel publiek langs de 
lijn op sportpark ‘De Koppel’ in Nederwetten. In de eerste 20 minuten had 
Nederwetten een licht overwicht en creëerde enkele kansjes om te scoren. 
Maar gaande weg de eerste helft werd Ollandia toch sterker en moest doel-
man Jordy van den Boogaart meerdere malen handelend optreden om een 
achterstand te voorkomen. In de 50e minuut van de eerste (!) helft raakte 
Bart Sengers de bal bij een vrije trap nogal ongelukkig en was het voor Ol-
landia spits Steven van Dijke een kleine moeite om de 0-1 op het scorebord 
te zetten. Zowel bij Nederwetten als bij Ollandia was het vermoeden dat de 
klok van de scheidsrechter nodig in de revisie moest maar…Ollandia kon 
wel met de 0-1 stand naar de thee.

steeds moeilijker. Hij zag echter wel de 
overtreding van Roy Sleegers die zijn 
tweede geel kreeg en dus met rood het 
veld moest verlaten. Van de 70e tot de 
80e minuut moest Jordy van den Boog-
aard nog menigmaal gestrekt gaan om 
de 0-2 te voorkomen maar in de 89e 
minuut kwam een prachtige aanval 
van Nederwetten met Thijs Merkx aan 
de basis die een vlijmscherpe voorzet 
gaf op Giel van Korven die scoorde de 
op dat moment verdiende 1-1. Maar…..
helaas, nog in dezelfde minuut veroor-
zaakte een speler van Nederwetten 
een vrije trap en de matig ingeschoten 
bal werd door de Nederwetten-keeper 
losgelaten en de attente Steven van 
Dijke zette de einduitslag van 1-2 op 
het scorebord. 

In de tweede helft gebeurde er veel 
meer. In de 53e minuut was het op-
nieuw Steven van Dijke die een niet te 
missen kans kreeg om Ollandia verder 
te doen uitlopen maar vond opnieuw 
de Nederwettense goalie op zijn weg. 
Amper twee minuten later kreeg Giel 
van Korven een niet te missen kans om 
op een pass van Toon van Rooij de ge-
lijkmaker te scoren maar hij miste jam-
merlijk en schoot de bal hoog over het 
Ollandia-doel. Een prachtige aanval 
van Nederwetten werd prima uitge-
voerd en afgerond door Christiaan Ba-
ten die de bal prima inkopte maar met 
een katachtige reactie kon Ollandia 
keeper Tom Wouters de bal nog keren.
De scheidsrechter kon het allemaal 
niet meer zo belopen en kreeg het 

Voorlaatste wedstrijd prooi 
voor Hub Marquenie
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 19de en voorlaatste wedstrijd gespeeld 
bij de supportersclub RKSV Nuenen In een meer dan goed bezette rik arena 
werd er weer volop strijd geleverd voor de overwinning en het bleef tot het 
einde spannend en sfeervol.

Rikken

Spannend was het zeker wel deze voor-
laatste wedstrijd van het rik seizoen bij 
de supportersclub RKSV Nuenen. Al bij 
aanvang van de wedstrijden voor de 
pauze werd er volop strijd geleverd op 
een hoog niveau voor de punten om in 
aanmerking te komen voor de overwin-
ning. Het was de al eerder als winnaar 
gekroonde deelnemer Bennie de Louw 
die met een hoge score van 93 punten 
de leiding had genomen. Na de pauze 
liep de spanning nog hoger op en werd 
er op het scherpst van de snede nog 
meer strijd geleverd, wat resulteerde in 
een spannende finale. Ondanks goed en 
gedegen spel van vooral Frits Rooijak-
kers en Peter de Louw was het toch tafel 
2 waar een kat en muis spelletje ge-
speeld werd met de soms op het randje 
spelende Jack van de Winkel. Maar op 
het eind was het Hub Marquenie die 
met een goede score van 104 punten als 
winnaar gehuldigd kon worden.
Noud Leenders was deze week de ge-
lukkige winnaar van de loterij.

Uitslag 9 maart
 1 Hub Marquenie Nuenen 104 pt
 2 Bennie de Louw Gerwen 93 pt
 3 Frits Rooijakkers Gerwen 89 pt
 4 Peter de Louw Nuenen 77 pt
 5 Frans Foolen Lieshout  72 pt
 6 Gerton v Leenders Nuenen 63 pt
 7 Janes Tuhumury Nuenen 52 pt
 8 Wil Marquenie Nuenen 45 pt
 9 Thea Elbers Nuenen 43 pt
 10 Antoon Hurkmans Nuenen 40 pt

Vrijdag 16 maart is de finale avond van 
het rik seizoen 2017-2018 aanvang 
20.15 uur.  Op deze avond wordt een 
ronde gespeeld voor het dagklasse-
ment normaal 2 rondes en een finale-
ronde van 20 partijen met extra prij-
zen. Gezien het aantal speelrondes, 
moeten we op tijd beginnen. Iedereen 
is van harte welkom ook niet spelers 
op vrijdag 16 maart bij de supporters-
club RKSV Nuenen, in de kantine op 
sportpark ‘Oude Landen’ Voor infor-
matie belt u tel: 06 10289797.

 Oprichter Jan Reijnen erelid 
jeu de boulesvereniging
Jan Reijnen is unaniem uitgeroepen tot erelid van petanqueclub D’n Busser 
in Gerwen. Dat gebeurde 7 maart tijdens de algemene ledenvergadering. 
Reijnen nam het initiatief voor een dergelijke club in zijn woonplaats Ger-
wen en was mede-oprichter van de vereniging die begin 2010 startte. 

Jan Reijnen was ook de eerste voorzit-
ter van D’n Busser en de Gerwense jeu 
de boulesclub telt inmiddels 47 leden. 
Tijdens de vergadering ontving erelid 
Reijnen een prachtige oorkonde en 
droeg hij de voorzittershamer over aan 
Jan Hoeve. De beste spelers van de in-
terne competitie werden in de bloeme-
tjes gezet. Dat waren bij de dames Els 
van Keulen en Dinie Beks en bij de he-
ren Jan Engelen en Karel Beks. 

Nieuw seizoen
De jeu de boulers beginnen zondag-
middag 8 april om twee uur met het 
nieuwe seizoen. Belangstellende lief-
hebbers kunnen die middag kennis-
maken met D’n Busser op de banen op 
de mooie locatie hoek Laar/Van Ke-
menadelaan. Voor informatie over D’n 
Busser (ook voor het huren van de ba-
nen) kan men terecht bij de secretaris 
Willy van Lierop: tel. 2835180.

Jan Reijnen, erelid van D’n Busser, op de foto met het bestuur v.l.n.r. secretaris Willy van Lier-
op, Jan Reijnen, voorzitter Jan Hoeve en penningmeester Cees de Hommel (foto D’n Busser)

Nederwetten - Ollandia 1-2

Voorlichtings-avond Bevallen 
Bent u zwanger en wilt u meer weten over bevallen in het Catharina Ziekenhuis? Kom 
dan op donderdag 29 maart naar de voorlichtingsavond ‘Bevallen in het Catharina Zie-
kenhuis’. De avond begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de congreszaal van het 
ziekenhuis. Deze voorlichtingsavonden worden zes keer per jaar georganiseerd en zijn 
bedoeld voor aanstaande moeders en hun partners die in het ziekenhuis willen bevallen. 
Aan de hand van onder meer twee films krijgt u informatie over vrijwel alle aspecten die 
betrekking hebben op de zwangerschap en de bevalling. Denk bijvoorbeeld aan de zwan-
gerschapscontrole, de geboorte en het verblijf in de kraamsuites van het ziekenhuis.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via  www.catharinaziekenhuis.nl/agenda



DRY COOL

ADEMEND

4-WAY STRETCH

COMFORTABEL

gazonzaad
250 gram voor 10 m²
1 kg = 5.92 

1.48

842

1495

250777

298

329

495

169

074

795

146

099

233

195

495

182

1497

1795

795

groene aanslag reiniger
1 liter voor ca. 100 m²
Gebruik biociden veilig. 

Lees vóór gebruik eerst 

het etiket en de 

productinformatie.

Finish 
vaatwastabletten
classic
10 tabletten 

Easter Moments 
paaseitjes 
350/400 gram
1 kg = 4.83/4.23

tuingereedschap
handhak met 3-tand,
handkrabber 3-tands,   
hand voegenborstel 
of verplantschep 
verzinkt staal

bloempot ribbel
kunststof
vierkant 39x43 cm
of rond Ø 39 cm

universele toiletbril
zwart of wit
MDF

gazonmest of graszaad
gazon graszaad: 
sport & speel,
1 kg voor 50 m², 
gazonmest korrels: 
5 kg voor 50-75 m² 

1 kg = 0.60/2.98

Ziki herenboxer
diverse varianten
katoen/elastaan
maten xs-xxl

theelichten
ca. 6 branduren

Redmax sportjack
dames: zwart, maten s-xl
heren: diverse kleuren, maten m-xl

shirt of singlet 4.98 
capri broek  6.92
sporttop  6.92
shapingbroek 8.42

houten lantaarn
met handgreep
MDF/metaal
15x23 cm

22x38 cm

7.95

Umbro sneakers
diverse kleuren
maten 36-45

67° NZ 
men skin care
Q10 face cream
50 ml
1 l = 39.00

douchegel 500 ml
of face wash 150ml
1 l = 2.22/7.40

1.11

fietspomp of -band
max. 7 bar, diverse kleuren

kussenhoes
diverse varianten

45x45 cm
excl. binnenkussen

2-pack

draadloos 
weerstation
met kleurenscherm
incl. outdoor sensor 

deurmat
anti-slip, zwart, 75x45 cm,
tekst/print, kokos, 39x59 cm 
of met print, 75x45 cm

matrastopper
met elastieken op de hoeken
5 cm dik waarvan 2 cm memory foam
microvezel polyester tijk 
90x200 cm

druksproeier
max. 5 liter

4.99

Dunlop Pro 
haartrimmer
incl. reinigingsborstel,
kam en oplader
220-240 V

binnenband met 
Dunlop ventiel

1.49

hydrokorrels 5 liter
1 l = 0.27

1.33

vaatwaszout
1 kg

0.85

75-pack

ventilerende toplaag

A-Force batterijen
AA of AAA, 10-pack

1.29

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van 
woensdag 14 maart t/m dinsdag 20 maart 2018

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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