
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

Oefenen 
voor het 
back to basic 
weekend 

De Zonnebloem 
feliciteert 
de jubilaris 
tijdens 
ledenvergadering 

Nico Arts 
liet Nuenens 
historie 
weer leven
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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

 

Wij gaan voor:

Uitbreiding van de
zorgfaciliteiten voor
ouderen

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats komende dertig jaar verzekerd van vaste plek

Erfpachtovereenkomst feestelijk ondertekend 
door voorzitter en wethouder

Poetsdoekenwasserij
“In de Rond de Linde van 15 februari 
staat een advertentie en daar werd ge-
vraagd: enige nette mannelijke krach-
ten, leeftijd zeventien tot tweeëntwin-
tig jaar, enige nette meisjes voor haar 
afdeling knipperij, leeftijd vanaf ze-

ventien jaar, gehuwde vrouwen komen 
eveneens in aanmerking, ook voor 
halve dagen”, zo begint René zijn ver-
haal. “Dat was een advertentie van 
poetsdoekenwasserij ‘De Laak’, die 
was hier toen gevestigd. We spreken 
dan over 1958 en de advertentie kwam 

Door Caroline van Nes

fgelopen donderdag werd in Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in het 
centrum van Nuenen een erfpachtovereenkomst ondertekend door voor-
zitter René Jansen en wethouder Joep Pernot van de gemeente Nuenen. 

Dit betekent dat de Dorpswerkplaats de komende dertig jaar verzekerd is van 
huisvesting, dus kunnen er voor de langere termijn plannen worden gemaakt. 

natuurlijk uit de oude doos. Nu zitten 
wij hier, op deze geweldige plek en 
onze filosofie is hobby’s met elkaar de-
len en van en aan elkaar leren. Dat 
werkt heel erg goed want we groeien 
nog steeds in aantal en hebben meer 
dan vierhonderd deelnemers. We zijn 
dan ook heel erg blij dat we vandaag 
de erfpachtovereenkomst kunnen te-
kenen en voor de komende dertig jaar 
een vaste plek hebben.”

Sociale contacten
Wethouder Joep Pernot krijgt het 
woord en spreekt over een ‘prachtige, 
paradijselijke plek in het centrum van 
Nuenen’. “Ik kom hier graag omdat 
hier altijd veel bedrijvigheid is”, zegt 
hij. “Het is fijn om hier vandaag weer 
 te zijn en een langgekoesterde wens 
van de Dorpswerkplaats te kunnen 
vervullen: een eigen bedoening te 
hebben en te houden. Het is een groep 
die op eigen kracht en met heel veel 

Voorstelling   
‘De Ideale Man’  
van de Lindespelers 
uitgesteld 
In maart staat de voorstelling van de 
Lindespelers: ‘De Ideale Man’ op het 
programma. Door privé-omstandig-
heden van één van de castleden 
kunnen wij deze voorstellingen-
reeks helaas niet spelen op dit 
moment. De voorstellingen worden 
uitgesteld tot later dit voorjaar, data 
en tijden worden nog vastgesteld. 

Als u kaarten heeft gereserveerd via de 
website ontvangt u de betaalde bedra-
gen daarvoor terug op uw bankreke-
ning. Als u kaarten hebt gekocht bij één 
van de overige verkooppunten (Jumbo, 
Risjamo) kunt u tot en met zaterdag 10 
maart het betaalde bedrag terug ont-
vangen op de volgende tijdstippen: 
dinsdagavond 19.30-20.30 uur in Het 
Klooster, vrijdagavond 19.30-20.30 uur 
in Het Klooster of zaterdagavond 
19.30-20. 30 uur in Het Klooster. 
Mocht één van deze tijdstippen niet 
schikken, neem dan contact op met de 
penningmeester, Berry Grooten, op 
06 50 63 52 90. 

Het spijt ons bijzonder dat we de voor-
stellingen moeten uitstellen maar ho-
pen en verwachten u later dit voorjaar 
alsnog een fijne avond te kunnen be-
zorgen. 

WLG-lezing:      
Van vlucht naar integratie
De stad is kapot, je hoort het geknal. Het komt steeds 
dichterbij, de dreiging is voelbaar. De twijfel was er al een 
tijdje, maar je verlaat toch niet zomaar je eigen huis, je 
eigen stad, zelfs je eigen land? Anderen zijn al gegaan, ze 
spoorden je aan om ook te gaan, maar je leven is hier. 
Beter gezegd ‘was hier’ want wat is er nog van over? Maar 
je familie dan, de kinderen hebben vrienden en hoe? Hoe 
ga je dan? 

Richard Hesselberth en Mokhtar Ahmad 
Aziz vertellen hun verhaal maandag
Foto: Marie Louise Nijsing

De reis was afschuwelijk, kou, weinig 
eten en alles was vies. Je hebt veel ge-
lopen, in tenten geslapen, het regen-
de en de modder zat overal. Je kwam 
in een opvang centrum en later weer 
in en andere. Uiteindelijk mocht je 
wonen in een plaats waar je niemand 
kent, je niet thuis voelt en de taal niet 
spreekt. In de supermarkten kun je 
niet veel herkenbaars vinden, je moet 
helemaal opnieuw beginnen. Er is 
een aardige buurvrouw, ze helpt, 
maar die van de overkant zijn stug, 
alsof ze niet willen dat je hier woont. 
Het is niet makkelijk om je zomaar 
veilig te voelen na alles wat je hebt 
meegemaakt.
Zo zou het ongeveer gegaan kunnen 
zijn met een willekeurige vluchteling 
die na veel ontberingen en omwegen 
in Nuenen terecht is gekomen. 

Nannie van den Eijnden schreef de 
waargebeurde verhalen van verschil-
lende vluchtelingen op en maakte 
hier een tijdschrift van. Maandag 5 
maart om 14.00 uur komt ze het tijd-
schrift presenteren en geeft ze een le-
zing over de ervaringen van onze 
nieuwe inwoners. Kom luisteren en 
meepraten in D’n Heuvel, Heuvel 11 
te Gerwen. Eventueel kun je het tijd-
schrift ook kopen voor € 7,50.
Meer informatie over deze lezing of an-
dere activiteiten. Website: www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl Mailadres: 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com Telefoon: 06-41102625. 

initiatieven, enthousiasme en inzet 
van eigen mensen voor elkaar heeft 
gekregen dat men hier nu zo’n mooie 
plek heeft in deze voormalige poets-
doekenwasserij. Het is een waar hob-
byparadijs. En bovendien goed voor 
de sociale contacten, tegen de een-
zaamheid en goed voor mensen die 
langer actief en fit willen blijven. Ik zie 
de toekomst van de Dorpswerkplaats 
zeer zonnig tegemoet, ik weet dat het 
in goede handen is en wil jullie felici-
teren en veel succes wensen.”

René sluit af met het bedanken van ie-
dereen die zich al jaren inzet voor de 
Dorpswerkplaats, dat hij hoopt dat ze 
in de toekomst nog meer leden aan 
zich kunnen binden en hij nodigt alle 
aanwezigen uit voor een kop koffie 
met gebak.
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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 

Rond de Linde  Nr. 9 Donderdag 1 maart 2018

 60 

AFVALINZAMELING
Plastic, maar geen PMD – hoe zit dat?
Het lijkt vreemd: een teiltje is toch plastic maar mag niet bij het 
PMD? Dat zit zo: de verpakkende industrie betaalt iedere gemeente 
een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden voor de inzame-
ling en verwerking van verpakkingen die ze op de markt brengen. Zij 
zijn echter niet verantwoordelijk voor recy-
cling van andere producten en accepteren het 
niet als die wel tussen het PMD zitten. Afge-
dankte plastic voorwerpen en piepschuim 
kunt u gratis op de milieustraat gescheiden 
inleveren. Dan worden ze alsnog gerecycled 
en het kan anders ook nog bij het restafval. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 19-02-2018 EN 25-02-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Heikampen 5-7 Brandveilig gebruik 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 38 Oprichten bedrijfsgebouw 
Molvense Erven 63A Oprichten woonhuis 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 14 Nuenens Muziekfestival 1 juli 
Nuenen-West Rondje Nuenen West 22 april 
Nuenen - Gerwen Doorkomst processie 16-17 jun 
Enodedreef 3 American Car Weekend 7-9 sep 
Park Standplaats Gebakkraam 9 nov/31 dec 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Landgoed Gulbergen Bloem & Tuin 13-22 juli 2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
21-02-2018 Nuenen c.a. Openbare kennisgeving Verkiezingen 2018 

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

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.

AFVALWEETJE

Wist u dat glas eindeloos hergebruikt kan worden? 
Gooi het daarom allemaal in de glasbak. Ook handig: 
u hoeft doppen en deksels er niet af te halen!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting Jantje Beton.

ONLINE SERVICE BURGERZAKEN
Vanaf 1 maart 2018 kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 
uur per dag overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. 
Verhuizingen en verzoeken om uittreksels kon u al digitaal doorge-
ven en opvragen. Met de online service burgerzaken regelt u dit snel, 
simpel en veilig zelf op www.nuenen.nl

Later dit jaar kunt u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal 
aanvragen als dit tenminste ook wettelijk mogelijk wordt. Uiteraard 
kunt u ook nog steeds een afspraak maken op het gemeentehuis. 
Onze baliemedewerkers staan voor u klaar. 

Online 
service 
Burger-
zaken

Burgerzaken regelen?
Overal en altijd, veilig en vlot!

Cursus natuurfotogra� e
Wegens het enorme succes van de vorige cursus natuurfotogra� e gaan wij 
deze voor de 17e keer organiseren. IVN-leden maar ook niet IVN-leden kun-
nen zich hiervoor opgeven. 

Fotografie heeft de afgelopen jaren een 
vogelvlucht genomen, steeds meer 
mensen houden zich hier mee bezig en 
mogelijkheden zijn er legio.
Iedereen kan dit op zijn eigen niveau 
en behoefte invullen. Ook binnen het 
IVN heeft de fotografie zijn plaats ver-
overd en de combinatie met onze 
prachtige natuur is natuurlijk een extra 
dimensie die we hierbij kunnen betrek-
ken. We hebben daarom een cursus ge-
organiseerd die is opgezet en wordt ge-
geven door Frans van den Boom.

De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 5 maart: creatief aan de 
slag. Techniek, scherptediepte, compo-
sitie enz.
Zaterdagochtend 10 maart: praktijk in 
natuurgebieden van Nuenen c.a.
Maandagavond 19 maart: napraten 
over de praktijk en het bespreken van 
de ingezonden foto’s door middel van 
de computer en beamer.
De theorielessen zijn van 20.00 tot 
22.15 uur met een korte pauze. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. De prak-
tijkochtend is van 9.00 tot 12.00 uur. De 

lessen worden gegeven in de IVN ruim-
te van Het Klooster, Park 1 te Nuenen.
Het meenemen van de eigen digitale 
camera met handleiding is bij alle the-
orielessen en praktijkdag nodig.

Aanmelding voor de cursus kan met een 
mailreactie naar ivn-natuurfotografie@
outlook.com, met vermelding van uw 
naam, volledig adres en telefoonnum-
mer. (IVN leden met opgaaf van lid-
maatschapnummer). De kosten van de 
cursus, inclusief cursusmateriaal, be-
draagt voor niet leden € 40,00. Leden 
betalen € 35,00. Gelieve het bedrag te 
voldoen vóór aanvang van de cursus op 
rekening nummer: NL97 RABO 01091 
20 108 t.n.v. penningmeester IVN Nue-
nen o.v.v. cursus natuurfotografie voor-
jaar 2018. Deelname wordt geregis-
treerd na ontvangst van uw betaling. 
Het maximaal aantal cursisten is 12 per-
sonen. Overige aanmeldingen worden 
op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldin-
gen gelden op volgorde van binnen-
komst. Voor info: 06-22754367. Zie ook:
www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca/
fotowerkgroep

Angklungclub Adisoerja
Onze angklungclub is de oudste in Regio Eindhoven. Voor het voortbestaan 
van onze angklungclub zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden. Ang-
klungclub Adisoerjå is een leuke groep mensen die in een gezellige onge-
dwongen sfeer angklung spelen en daarbij ook zingen.

Wij treden af en toe op in zorg/woon-
centra en op manifestaties op multi-
cultureel gebied in de omgeving van 
Eindhoven. Wij spelen Indische lied-
jes, maar ook Hollandse meezingers, 
zoals Tulpen uit Amsterdam en ever-
greens, zoals Edelweiss, Blowing in the 
wind en Whispering Hope staan op 
het repertoire.
Bij optredens dragen wij Indonesische 
kleding, de dames in Sarong Kabaja 
(lange rok en blouse) en de heren in 
een broek naar keuze en een batik 
hemd, een kleurrijk geheel. De ang-
klunggroep krijgt ondersteuning van 
een gitarist(e).
Wij laten de toehoorders niet alleen 
genieten van onze muziek. Door mid-
del van een workshop krijgt men zelf 
de gelegenheid om de angklung te be-
spelen, als dan na enig oefenen een 
liedje klinkt, dan zijn de mensen do-
lenthousiast.

De angklung is een ééntonig muziek-
instrument en komt uit Indonesië. Een 
angklung bestaat uit een raamwerk 
waarin drie bamboekokers zijn ge-
monteerd. Acht angklungs vormen 
een octaaf. Een volledige unit ang-
klungs (31) vormt meerdere toonlad-
ders. Als de angklung heen en weer 
wordt geschud geeft ze een verrassend 
warm geluid. Voor iedere angklung 
heeft men een speler nodig, wil men 

een melodie kunnen spelen. Om de 
angklung te kunnen bespelen heb je 
geen muzikale achtergrond nodig, dus 
je hoeft geen noten te kunnen lezen. 
Iedere angklung heeft zijn eigen num-
mer. De nummers staan in een noten/
nummerbalk die aangewezen worden 
door de muzikale leidster. Als jouw 
nummer aan de beurt is schud je met 
je angklung. De prachtige klanken 
vloeien in elkaar over en vormen de 
melodie.
De oefenavonden zijn op dinsdag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur in 
oefenruimte De Pas, Pastoor Alden-
huysenstraat 1, Nuenen. 15x in de 1e 
helft en 15x in de 2e helft van het jaar. 
Er wordt een contributie gevraagd 
voor de huur van de oefenruimte en 
het onderhoud/aanschaf van de ang-
klungs.
Voor informatie kun je contact opne-
men met : Maria Kwee.
T 040 285 6909 / M 06 4869 1861 / Em-
delepper51@onsbrabantnet.nl. 

Jan Linders Fonds 
steunt   
Cultuur Overdag
 
Het Jan Linders Fonds heeft in Nuenen 
Cultuur Overdag uitgekozen als goed 
doel voor 2018. Dit betekent dat bij Jan 
Linders (Vincent van Goghstraat) een 
aantal activiteiten worden georgani-
seerd om geld in te zamelen. Daar-
naast is de opbrengst van de kleding-
container in de winkel dit jaar voor 
Cultuur Overdag. Als u Cultuur Over-
dag wilt steunen: kom kijken tijdens de 
actiedagen en/of breng uw oude kle-
ding naar Jan Linders!



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 
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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 

  Volop paaschocolade!!!Wij verzorgen 
de best belegde broodjes!!!

3 Pepersteaks ...............6,50 
Parma kippetje
100 gram .................................................1,95
100 gr. Kalfsfricandeau +
100 gr. Boterhamworst .............3,50 
3 Katenhaasjes ...........6,95
Lasagne
"Kant en Klaar" 500 gram .......................5,00
Gegrilde Kippenpoten

iedere 4e gratis
Honey Brie
Schnitzel gevuld met brie, honing 
en pijnboompitten, 100 gram ..................1,75

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 1 t/m woensdag 7 maart

Broccoli 
 1/2 kilo  0,79
Uien       
pan klaar   hele kilo 0,99

Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram 1,99

Mango      
 per stuk 0,99

Champignons        
 per bakje 0,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

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!

www.slijterijvanlieshout.nl

Jonge Jenever 1lt. €12

Koffielikeur 0,7lt.  €11

Cream Likeur 0,7lt.  €1

6 halen, 5 betalen
Per fles  €

Acties geldig van 1 t/m 29 maart 
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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
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Acties week 9 : geldig maandag 26 februari t/m zaterdag 3 maart_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfrieds Meergranenbrood
Een licht meergranenbrood
in vloervorm. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Bienenstich     
Luchtig kapsel gevuld met slagroom 
en gebonden kersen, bestrooid 
met poedersuiker  € 1295_____________________________________________________

Kwarkbolletjes
Luchtig bolletje met 
kwark en rozijnen   4+1 gratis_____________________________________________________

Hazelnootbonkjes
Heerlijke hazelnootspijs met 
gebakken poedersuiker 10 VOOR € 295_____________________________________________________

Mini paasstolletjes     
Gevuld met zuivere amandelspijs, 
hazel- en cashewnoten 
en rozijnen NU 4+1 gratis_____________________________________________________

Half rozijnenbrood     
 NU € 200



NOG MEER 
PAASDECORATIE 

VOOR IN HUIS  
VIND JE IN DE 

ACTUELE FOLDER 
OF IN ONZE

FILIALEN

PAASDECORATIE 

ACTUELE 

Vaas
vanaf 2,59
Porseleinen ei
vanaf 1,-

Parelmoerkleurig 
porseleinen haasje
vanaf 1,29
Porseleinen haasje met ei
vanaf 1,59

www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland
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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: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

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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Gemeente Nuenen 

DE EUROPALAAN IS HELEMAAL ‘AF’ 
De Europalaan is klaar, HOV werkt! Afgelopen week zijn er nog 
extra plaatsen aangelegd om fi etsen te stallen. Door de hoeveelheid 
reizigers die naar de HOV-haltes fi etsen hadden de bushaltes ‘Nue-
nen centrum’ en ‘Geldropsedijk’ meer overkappingen en fi etsbeu-
gels nodig. Hiermee komt een eind aan 10 jaar praten, afstemmen, 
schetsen, voorbereiden, inspraak, subsidie aanvragen, aanbesteden 
en uitvoeren. Bij zo’n groot project hoort een evaluatie, om te kijken 
waar ‘fi netuning’ nodig en mogelijk is. Dat is nu gebeurd. Ook is 
gekeken naar het proces. Wat ging goed en wat moet beter?

tingsontwerp zorgde het verkeersplan voor de dorpse laan die voor-
taan Eindhoven en Nuenen-West verbindt met de centrale bushalte. 
Die weginfrastructuur–en daar is de gemeente verantwoordelijk 
voor- biedt in Nuenen veel meer dan hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV). De Europalaan heeft nu ook handige, passende oplossingen 
gekregen en ruimte voor andere verkeersdeelnemers, zoals fi ets-
straten.

Buslijn
De Nuenense vertaling van HOV levert dus meer op dan alleen bus-
banen. Andere instanties zijn verantwoordelijk voor de inzet van 
busvervoer op deze busbanen én op andere routes. Daarbij vindt 
de gemeente vooral de dienstregeling ‘Nuenen-breed’ belangrijk. 
Toch wordt ook nauw gevolgd wat de Hermesgroep (in opdracht 
van de Provincie) aan materieel inzet op de Europalaan. De elektri-
sche gelede bussen die sinds de nieuwe dienstregeling (december jl.) 
ingezet worden, voldoen aan de verwachtingen. Bravo! De frequen-
tie op de Europalaan is in de spits meestal ruim en in de daluren 
wat aan de krappe kant. Die ‘dipjes’ verdienen aandacht. HOV2 
presteert overigens goed als het gaat om de snelheid en het aantal 
buspassagiers op de hele lijn, tussen Nuenen centrum en de HTC 
in het zuiden van Eindhoven. De route wordt nog beter als de on-
gelijkvloerse kruising Montgomerylaan – Ring volgend jaar klaar is.

Positief-kritisch
Wethouder Martien Jansen vat het resultaat en het proces als volgt 
samen. “Meerdere colleges hebben zich de afgelopen jaren ingezet 
en het bestemmingsplan is uiteindelijk raadsbreed vastgesteld. De 
gemeente dankt de klankbordgroep die jarenlang de voorbereidin-
gen zo positief-kritisch heeft gevolgd. Ook het actiecomité heeft een 
volwaardige plek gekregen bij de inspraak; dat houdt ons scherp. 
De wijze van bewonersparticipatie (klankbordgroep) voldeed aan 
onze verwachtingen. Dat blijkt uit een enquête. Het begrip en de 
waardering zijn wederzijds! Ik begrijp en herken ook kritiekpunten. 
We zijn nu bezig met kleine aanpassingen, daar waar het kan. We 
krijgen toch vooral veel complimenten over het resultaat. Er is be-
langstelling binnen de regio en zelfs internationaal. Laten we niet 
vergeten dat we iets bijzonders gemaakt hebben in Nuenen! Veel 
mensen vinden de weg ook gewoon praktisch en mooi geworden. 
Het tunneltje bij de Lyndakkers bijvoorbeeld herken je niet meer 

terug. Bij de aanbesteding is het beste uit de markt gehaald, vooral 
met het aangelegde stille asfalt hebben we omwonenden extra 
wooncomfort kunnen bieden.”

Plussen en minnen
Bij de evaluatie zijn gegevens op een rijtje gezet, zoals bedragen, 
enquête, metingen, klachten en meldingen. Enkele onderwerpen 
worden vaker genoemd; hieronder volgt een korte opsomming met 
een eventuele vervolgactie.
• Dode beplanting is en wordt vervangen; de zogenaamde inboe-

ting van bomen en struiken zit in het contract van de aannemer. 
• De voorrangssituatie op de pleintjes werd (zeker in het begin) 

niet altijd begrepen. Verkeersveiligheid en –intensiteit worden 
komende jaren gemonitord.

• Sommige automobilisten maken illegaal gebruik van de fi etspa-
den (bij de Dubbestraat en Parkstraat). Hier komen aanvul-
lende maatregelen.

• De helling van de uitrit bij de Kapperdoesweg levert klachten 
op. Uit een eerste meting blijkt dat deze toch voldoet aan de 
normen. De situatie blijft zo.

• De gemeente is tevreden over de aangeboden kwaliteit van het 
stille asfalt: nu 6 dB(A) reductie van het bandengeluid, afl opend 
tot 3, daarmee 4,8 db(A) gemiddeld gedurende 20 jaar. 

• Een lijst met kleine aanpassingen, vooral gewenste veranderingen 
van verkeersborden, aanduidingen en regeling van verkeerslich-
ten, is aangeleverd door VVN; deze is vrijwel afgewerkt.

• Er zijn passagiers die nog steeds de Smits van Oyenlaan over-
steken bij de centrale bushalte; dit is met het nieuwe plan niet 
voorkomen. Enkele (stekelige) struiken worden daar nog wel 
geplant.

• Financieel heeft de gemeente goede zaken kunnen doen, door 
meerdere subsidiemogelijkheden te benutten.

• Bij twee haltes stonden er meer fi etsen dan er stallingsplaatsen 
waren; die knelpunten zijn deze maand opgelost.

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp van de evaluatie? Deze 
kunt u stellen via HOV2@nuenen.nl. Wat de gemeente nu nog rest, 
is het afrekenen van zo’n 10 miljoen aan subsidie en het toezien op 
het groenonderhoud en de afspraken over 20 jaar garantie en groot 
onderhoud op rijbanen en busbanen door de aannemer.

Ontwerp
Over het ontwerp is natuurlijk de nodige discussie gevoerd. Bij som-
mige Nuenenaren bestond er vooraf de angst dat de nieuwe Euro-
palaan het dorp in tweeën zou knippen. De gemeente zag in HOV2 
een kans om ondergrondse en bovengrondse infrastructuur te 
vernieuwen en daarbij de weg een facelift te geven. Een totaal nieuw 
concept met voorrangspleintjes is uiteindelijk ontworpen en gerea-
liseerd. Voor de doorstroming van autoverkeer en busverkeer waren 
deze voorrangspleintjes namelijk beter dan verkeerslichten of ro-
tondes. Door het goed te regelen konden auto en bus mengen, 
zodat niet overal busbanen nodig waren. Samen met een beplan-

Oproep aan alle politieke partijen 
die deelnemen aan de verkiezingen
Rond de Linde stelt jullie in de gelegenheid in de week (wk 11) voor de ver-
kiezingen een artikel te plaatsen op een centrale plaats in Rond de Linde. 
Het partijprogramma zal op een andere manier gepresenteerd worden via 
een andere ingang. Wat ons bijzonder interesseert, is waarom de Nuenen-
se burgers op jullie partij moeten stemmen. We willen dat graag zien in 
een artikel van ongeveer 200 woorden en denken dat jullie dit voldoende 
ruimte biedt om jullie partij te profileren en zaken zal belichten die andere 
partijen niet hebben. Je k unt dit artikel sturen naar: 
verkiezingen2018@ronddelinde.nl
Let er wel op dat het artikel uiterlijk in het weekend van 10/11 maart bij 
ons binnen is. 

Raadsvergadering 22 februari
Door Gerrit van Ginkel

Het was de laatste bijeenkomst van de raad en het College in deze samen-
stelling tot de verkiezingen. Tijdens deze  raadsvergadering van 22 fe-
bruari stond weer de exploitatie van Het Klooster op de agenda en dan 
met name de rol van de kwartiermaker. Van zijn eerste opdracht werd een 
masterplan gepresenteerd en voor het vervolgtraject had hij de steun van 
de raad nodig.

Egelantierlaan en Sleedoornlaan in 
nauwe samenspraak met de betref-
fende bewoners binnen de daarvoor 
beschikbare budgetten.
De Combinatie vroeg zich af hoe je dit 
kunt uitvoeren. De SP kon niets met 
de VVD motie. Het CDA doet niets 
zolang men nog met elkaar spreekt. 
De PvdA vroeg zich af wat afronden-
de maatregelen zijn binnen welke 
budgetten. Onderling in de wijken is 
men het zeker niet eens. We moeten 
oppassen voor precedentwerking 
voor heel Nuenen. Berkenpollen 
staan op de allergielijst op nummer 6 
en graspollen op 1 had men uitge-
zocht. Wethouder Jansen vertelde dat 
er veel gepraat was met de Vallestap. 
De nieuwe raad zal in september, na 
het broedseizoen, terugkomen naar 
de wijk. Deze motie is onuitvoerbaar, 
besloot de wethouder. Wat natuurlijk 
ook meespeelt is dat een oplossing 
voor het probleem € 320.000,- kost. 
Voor de motie stemde alleen de indie-
ner, de VVD.
Tegen stemden de andere partijen, 
zodat deze motie verworpen werd. 

Het Klooster
Omdat er van de eerste fase € 24.000,- 
niet gebruikt is, lag nu het voorstel op 
tafel om voor de tweede fase dat be-
drag beschikbaar te stellen.
De PvdA vroeg zich af of de opdracht 
uitgebreid wordt. Wat kost het nu echt 
was hun dilemma. Het was voor die 
partij nog te vroeg voor een richting-
gevende vervolgopdracht. De Combi-
natie vond het ook te snel gaan om een 
vervolgopdracht aan de kwartierma-
ker te geven voordat over het eerste 
deel van zijn opdracht gestemd was. 
Voor de VVD was het niet duidelijk. 
Was het een vervolgopdracht of was 
het, het werk afmaken, vroegen zij.
Tegen het raadsvoorstel om die 
€ 24.000,- beschikbaar te stellen voor 
de tweede fase waren de PvdA, lijst 
van de Boomen, de Combinatie.
Voor waren W70, D66, SP, VVD, 
CDA, Gl en lijst Pijnacker en dus werd 
het voorstel in te stemmen met het 
vervolgplan, aangenomen.

Berken Vallestap
Opnieuw was er aandacht voor de 
berken problematiek in de Vallestap. 
Mevrouw de Thouars had een brief 
gestuurd aan het College en aan de 
raadsleden. Daarin werd nog eens het 
hele traject uit de doeken gedaan hoe 
het tot nu toe gelopen was. Met alle 
hele en halve beloften gedaan door de 
gemeente en de ziektegevallen gerela-
teerd aan de berkenallergie, in de wijk.
Ook het samengaan met de Egelan-
tierlaan en Sleedoornlaan met de Val-
lestap vormde zo een sterker front.
De VVD diende een motie, in vreemd 
aan de orde van de dag, die het Colle-
ge opdroeg over te gaan tot afronden-
de maatregelen voor de Vallestap, 

 Kienen in Scarabee
Op dinsdag 6 maart is het weer kie-
nen in wijkcentrum Scarabee Mantel-
meeuwlaan 10 georganiseerd door 
VrouwenVereniging Nuenen-Ger-
wen. Aanvang 20.00 uur. Ook niet le-
den zijn van harte welkom.

Politiek debat  
LON
Op zaterdag 17 maart organi-
seert de Lokale Omroep Nuenen 
(LON) een Politiek Debat met het 
oog op de Gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart. De lijsttrek-
kers van alle tien politieke 
partijen, die zich hebben inge-
schreven voor de verkiezingen, 
zijn voor dit debat uitgenodigd.

Aan de orde komen onder andere de 
toekomst van de gemeente Nuenen, 
plannen voor Het Klooster en de Hon-
german, de verkeerssituatie, het wo-
ningbeleid met betrekking tot jonge 
starters en ouderen en het CO-2 be-
leid. Het debat vindt plaats in de Raad-
zaal in Het Klooster vanaf 16.00 uur 
onder leiding van Ed Janssen. Publiek 
is van harte welkom in de Raadzaal, 
het debat wordt rechtstreeks uitgezon-
den door LON TV. 

Paasfeest op 
Weverkeshof
Woensdag 28 en zaterdag 31 maart is 
voor kinderen Paasfeest in de huiska-
mer op de Weverkeshof van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Zo staan er broedkasten 
waar kuikentjes worden geboren. Ook 
is er paaseieren kleuren en versieren 
maar ook jezelf schminken. Op de 
woensdagmiddag komt de bibliotheek 
voorlezen op Weverkeshof.

De Combinatie Nuenen c.a. vindt de lastendruk in
Nuenen c.a. veel te hoog en wil dat de OZB en
afval- en rioolheffi ng substantieel omlaag gaat.

STEM LIJST 8 voor realistische politiek in Nuenen c.a. 
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De Nederlandse Neil Diamond ( Marcel Mulders als Neil4Real ) is vanaf zijn 18e jaar 
geïnspireerd door Neil Diamond en weet dat gevoel in zijn stem en performance te 
leggen met zijn warme stem en de juiste uitstraling. Neil4real neemt u terug naar de 
glorietijd van Neil Diamond in de jaren ’70. Neil4real neemt u mee in de emotie van 
nummers “Sweet Caroline”, “Girl, You’ll Be A Woman Soon”, “Solitary Man”, “I Am…I 
Said”, “Cracklin’ Rosie”… en vele anderen.
Marcel weet als geen andere een gevoelige snaar te raken bij mensen die de muziek 
van Neil waarderen, maar ook mensen die weinig van Neil Diamond kennen zullen 
aangenaam verrast zijn door de songs die Marcel ten gehore brengt. Ook zoekt hij 
interactie met het publiek. Marcel treedt op in de stijl zoals we Neil Diamond kennen, 
met zijn prachtige overhemden uit de 70’s en zijn fl inke haardos.
Keer terug in de tijd naar de jaren ’70 met Neil4real en laat u meeslepen door de sfeer 
en de hype van toen. Geniet van de mooiste ballads en de opzwepende songs.
Na het live optreden begint de 70’s dance afterparty met DJ Lody. Lody draait alles op 
vinyl, zoals het hoort. Stap mee terug in de tijd en kom gezellig dansen en haal mooie 
herinneringen op!
Kaarten zijn vanaf nu te koop bij de receptie van het Klooster in Nuenen of via de 
site: www.kloosternuenen.nl/ of mail naar : info@kloosternuenen.nl

Datum:  Zaterdag 19 mei 2018 Aanvang:   20.30 uur  (einde 1.30 uur)
Entreeprijs:  € 12,-    Locatie:  Het Klooster, Park 1 Nuenen

Neil Diamond tribute live ‘NEIL4REAL’

HET KLOOSTER GAAT TERUG IN DE TIJD!

Zaterdag 31 maart organiseert Het Klooster in samenwerking met de gerenomeerde 
orkesten Maxpoint en The Sixties Tribute Band.

Live muziek uit de jaren "Gouwe ouwe". Ten hore gebracht door 2 fantastische 
orkesten! Afwisselend nemen deze orkesten u mee op een reis naar de goeie ouwe 
tijd. De tijd van Cliff  Richard, The Shadows, Buddy Holly, Roy Orbison, Creedence 
Clearwater Revival, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones en vele anderen...
Maxpoint en the Sixties Tribute Band brengen met hun ervaring en enthousiastme de 
50-, 60-, 70- en 80-er jaren op een authentieke wijze weer tot leven met een dansbaar 
en zeer gevarieerd herkenbaar repertoire muziek om naar te luisteren waarbij het 
moeilijk is om stil te blijven staan of zitten...

Kaartverkoop via de receptie van het Klooster. 
Of via sites: www.kloosternuenen.nl / eventix.nl

CULTUREEL CENTRUM HET KLOOSTER NUENEN

PARK 1 - NUENEN

ORGANISEERT IN SAMENWERKING
MET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIOORGANISEERT IN SAMENWERKING
MET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIO

BACK TO THE FIFTIES 

SIXTIES SEVENTEES 

AND EIGHTEES !!!

PARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENEN

ZATERDAG 31 MAART 2018
 AANVANG 21.00 UUR    ENTREE 5 EURO

‘oude tijden’ 
herleven:zingengenietendansen

SIXTIES TRIBUTE BAND

MAXPOINT

duo-

optreden:

doorlopend

live-

muziek!!

CULTUREEL CENTRUM HET KLOOSTER NUENENChuck Berry

The
Beatles

The Shadows

ZZ en de
 Maskers

The
Mavericks

CreedenceClearwaterRevival

Prince

Queen

Peter
Koelewijn

Doobie
Brothers

AlvinStardust
Elvis

Presley

Spotnicks

Santana

The
Rolling
Stones

BuddyHolly

Cliff Richard

David Bowie

Johnny Cash

The Cats

Dire Straits

Bill Haley

George 
Baker

Bill Haley

Freddy Fender

Santana

Chuck Berry
Prince

The 
Shadows

Johnny 
Cash

DoobieBrothers

CreedenceClearwaterRevival Cliff 
Richard

ZZ en de Maskers

BACK TO THE '50,'60,'70 AND '80!!!

Datum:  Zaterdag 31 maart 2018 Aanvang:   21.00 uur
Entreeprijs:  € 5,-    Locatie:  Het Klooster, Park 1 Nuenen

HEUVEL

5 T/M 11 MAART
EINDHOVEN DE GEKSTE

MEER PRIJZEN, MEER VOORDEEL 

CRAZY 
CASINO DAYS

LUNCHDEAL
VAN DE WEEK

Huisgemaakte soep van gegrilde groenten
***

Een broodje naar keuze:
• Broodje met gerookte entrecote en huisgemaakte picallily
• Broodje Sangun; gerookte kip, pindasaus,  

gebakken uien & zoetzure komkommer
• Broodje met warm gerookte zalm en limoencrème
• Broodje met gegrilde groenten en chimmichurri

*** 
en een kopje ko�e of thee 

U bent van harte welkom! 
Onze keuken is open voor lunch & diner 

van woensdag t/m zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstreet BBQ and Grill        Parkstraat 25a        Nuenen        040 744 0270

Broodje met gerookte entrecote en huisgemaakte picallilyBroodje met gerookte entrecote en huisgemaakte picallily

LUNCHDEALprijs

€ 9,95

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

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)

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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De 50 kandidaten      
op de kieslijst van W70
De kieslijst van W70 (lijst 1) is compleet! De lijst is zorgvuldig opgebouwd, 
en kent een mooie mix van mannen, vrouwen (15) en diverse kandidaten uit 
de kernen Gerwen, Nederwetten en het Eeneind. Daarnaast is er veel ruim-
te geboden aan de Nuenense jeugd en jongeren, en dragen ook enkele oud-
gedienden (waaronder enkele grondleggers van de partij) ook ditmaal weer 
hun steentje bij.

1. Ralf M.M. Stultiëns / 2. Peter van 
Leeuwen / 3. Joost Vereijken / 4. John 
Geven / 5. Erik-Jan Post / 6. Patrick 
Swinkels / 7. Louis Koenen / 8. Lenie 
van Hooff / 9. Wim van de Kerkhof / 
10. Toos van de Ven / 11. Jan Bekkers / 
12. Hella van de Roer / 13. Fons Linders 
/ 14. Margriet Huijbregts / 15. Thierry 
Barten / 16. Mariëlle Schepers / 17. 
Tjeerd Dickhoff / 18. Marion Jansen / 
19. Mark Deckers / 20. Celesta van Ber-
kel / 21. Bart van de Ven / 22. Jessica 
van de Wiel / 23. Michael Bouhuys / 24. 
Anita Jansen / 25. Ties van Bussel / 26. 

Daphne Bronckers / 27. Aram Rammo 
/ 28. Astrid Boerenkamp / 29. Laurens 
Leemans / 30. Erica de Leeuw / 31. Pa-
trick Kruizinga / 32. Miriam van Moor-
sel / 33. Stefan Maas / 34. Minou Schee-
rens / 35. Wally de Louw / 36. Corry de 
Thouars / 37. Kaspar Korteweg / 38. 
Jan Busser / 39. Bart van den Heuvel / 
40. Wil Snellen / 41. Willem van Weert 
/ 42. Toon van Rooij / 43. Piet Teunisse 
/ 44. Peter Bastiaans / 45. Godfried 
Schijven / 46. Jan de Greef / 47. Hennie 
Merks / 48. Cor Molenaar / 49. Kees 
Rovers / 50. Martien Jansen

De 50 kandidaten      Even voorstellen:... Anneke Coolen-Pero

Sinds 6 jaar woon ik met mijn man en 
drie kinderen weer in Nuenen Oost. 
Daarbij stond ik voor de keuze om een 
goede school te vinden voor de kinde-
ren. Wat me opviel is dat Nuenen veel 
goede scholen kent, van groot tot 
klein. Ik koos voor een brede school in 
de buurt waarbij onderwijs en kinder-
opvang in 1 gebouw wordt aangebo-
den. 

D66 zet zich in voor goed onderwijs. 
In de afgelopen raadsperiode is het 
scholenspreidingsplan uitgevoerd en 
achterstallig onderhoud ingelopen. 
Terecht een mijlpaal, nabijheid van ba-
sisonderwijs voor de kinderen in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten is daar-
mee verzekerd. De komende raadspe-
riode wordt in Nuenen West gebouwd 
aan de laatste school ‘het mooiste 
Blauw’. Daarnaast is het voor D66 van 
cruciaal belang dat kinderen met 
nieuws en social media leren omgaan. 
Maar ook nieuwkomers hebben recht 

op goed taalonderwijs. Als raadslid wil 
ik me graag inzetten voor het bevorde-
ren van social media- , taal- en sport-
onderwijs. 

Naast de school, maken mijn kinderen 
gebruik van de vele sportvoorzienin-
gen die Nuenen kent. En zij zijn niet de 
enige, Nuenen kent een rijk vereni-
gingsleven. Regelmatig staan wij en 
onze buurtgenoten langs de lijn. Spor-
ten is niet alleen leuk, het is gezond en 
het biedt gezelligheid voor zowel kin-
deren als ouders. 

Nabijheid van sportvoorzieningen en 
een rijk verenigingsleven is een plus-
punt van de gemeente Nuenen. Hier 
wil ik me als raadslid graag voor inzet-
ten. Zo is sporthal De Hongerman, ge-
bouwd in 1976, toe aan een grondige 
renovatie of nieuwbouw. De sporthal 
wordt zowel door scholen als vereni-
gingen intensief gebruikt. Na ruim 30 
jaar is het tijd voor vernieuwing van dit 

Anneke Coolen-Pero

Met de PvdA in gesprek   
bij Schafrath
Zin om eens aan te schuiven bij de PvdA-tafel? We zijn er a.s. vrijdag 2 maart 
weer vanaf 21.00 uur. Als u nog geen kennis gemaakt hebt met onze kandi-
daten voor de nieuwe gemeenteraad, dan hebt u nu de kans. We stellen on-
ze top 7 graag even voor.

Onze lijsttrekker Jan Wesenbeek heeft 
zin, tijd en energie om zich in te zetten 
voor een sterker en beter bestuur van 
Nuenen, waarbij de ogen gericht zijn op 
een gezamenlijke toekomst met Eind-
hoven, samen sterker. Maar voor hem is 
er meer dan bestuurlijke toekomst. Hij 
heeft zich erover verbaasd dat Nuenen 
op het door het Rijk beschikbaar gestel-
de Wmo-budget zo veel geld over hield. 
En dat in een van de meest vergrijzende 
gemeenten van Nederland! Dat kan en 
moet anders. Krijgen in met Nuenen 
qua grootte vergelijkbare gemeenten 43 
op de 1000 inwoners de aangevraagde 
hulp, in Nuenen zijn er dat slechts 19! 

Theo Albers (2) beschouwt zichzelf als 
een pragmatische idealist of idealisti-
sche pragmaticus. Samenwerking met 
anderen is zijn uitgangspunt. Theo is 
met betrekking tot Het Klooster van 
mening dat deze accommodatie een 
cruciale rol binnen de Nuenense ge-
meenschap moet blijven spelen. Het 
moet het kloppend hart van het socia-
le leven binnen het dorp zijn.

Voor Frank Huijink (3) betekent de 
PvdA opkomen voor gelijke rechten, 

gelijke kansen, goede betaalbare huis-
vesting. Dat iedereen een plek heeft, 
ook als het wat minder gaat. Dat is zijn 
drijfveer en DNA. Eerlijk en open, met 
respect voor andersdenkenden. Altijd 
vanuit sociale beweegredenen en de-
mocratische principes.

Jetty Brouwer (4) vindt het belangrijk, 
dat er voldoende aandacht voor jongeren 
is. Nuenen veroudert en daar moet aan-
dacht voor zijn, maar we moeten ook 
zorgen dat wonen en leven in onze woon-
plaats aantrekkelijk is voor jongeren en 
jonge gezinnen: voor onze kinderen. 
Zij is voorstander van gemengde wij-
ken, waardoor verschillende (leeftijds)
groepen elkaar blijven ontmoeten en 
begrip hebben/krijgen voor elkaar.

Ronald Thomassen (5) is opgegroeid 
met de waarden rechtvaardigheid en 
solidariteit. Vanuit deze waarden 
werkt hij al meer dan dertig jaar bin-
nen de zorgsector en deze waarden 
heeft hij ook twintig jaar toegepast als 
mantelzorger. Hij weet wat het is om 
van zorg afhankelijk te zijn én hij weet 
hoe je zorg moet geven. Hij staat voor 
een overheid die voor zijn inwoners 

Een greep uit het verkiezings-
programma van W70
Zoals bekend, staat blijvende zelfstandigheid (tot het tegendeel juridisch 
wordt onderbouwd hetgeen tot op heden nog steeds niet het geval is ) van 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en het Eeneind voor ons voorop. Echter, we 
zullen in dat geval wél - en dan meer dan voorheen! - moeten samenwerken 
met collega-gemeenten (ook Eindhoven). U leest er meer over in ons verkie-
zingsprogramma voor de komende bestuursperiode.

Waarom juist nu      
op het CDA stemmen? 
Het CDA is de grootste landelijke partij in de lokale politiek! Niet alleen haalde 
het CDA in 2014 lokaal de meeste zetels, ook doen wij bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen mee in 332 van de 335 gemeenten. Daarmee is het CDA 
van oudsher geworteld in de lokale samenleving en maatschappelijk actief.

• W70 legt alle fracties een verklaring 
ter ondertekening voor waarin men 
belooft - bij frictie binnen de eigen 
partij - de zetel terug te geven aan 
de partij waarvoor men is gekozen;

• (mogelijke) eenmansfracties kun-
nen - bij programmatische over-
eenkomsten - samen met de fractie 
van W70 vergaderen. Dit ter voor-
bereiding op de diverse (raads)ver-
gaderingen;

• Er komt een digitaal opiniepanel 
(voor belangrijke onderwerpen);

• Vermeende gemeentelijke mis-
standen kunnen voortaan worden 
gemeld via een anoniem meldpunt;

• Alle raadsleden overleggen een VOG 
(Verklaring omtrent het gedrag);

• In de afgelopen jaren is het gemid-
delde ozb-bedrag gedaald van 532 
naar 431 euro. De komende perio-
de zetten we in op een verdere da-
ling (zijnde 350 euro);

• Er komt gemeentelijk beleid voor 
senioren. Sowieso moeten op korte 
termijn een huisartsenpost en apo-
theek worden gerealiseerd in Nue-
nen-Zuid;

• We steken in op goede peuter-, 
kleuter- en basisschoolvoorzienin-
gen: o.a. tegemoetkoming voor-
schoolse opvang en aanpak van on-
veilige verkeerssituaties rond de 
scholen;

• Jongeren moeten ook een huis kun-
nen kopen in Nuenen c.a.. Hiertoe 
bieden we als gemeente diverse op-
ties aan waaronder koopgarantiere-
gelingen of erfpachtconstructies;

• Verenigingen krijgen meer duide-
lijkheid omtrent hun jaarlijks te 
ontvangen subsidiebedragen. Deze 
gaan we vastleggen voor een perio-
de van tenminste vier jaar;

• Er wordt een nieuwe sporthal ge-
bouwd;

• Jongeren en senioren krijgen laag-
drempelige toegang tot een een-
voudige EHBO-cursus;

• Het Klooster wordt meer dan tevo-
ren het bruisende sociaal-maat-
schappelijk kloppende hart van 
Nuenen;

• De kaalslag in de groenvoorziening 
wordt een halt toegeroepen: er 
komt nieuw beleid;

• De dorpsraden in Gerwen en Ne-
derwetten en de wijkraad op het 
Eeneind krijgen een jaarlijks (ten 
behoeve van de leefbaarheid) vrij te 
besteden bedrag van 10.000 euro;

• W70 is voorstander van een cre-
matorium binnen de gemeente-
grenzen, maar nadrukkelijk niet te-
gen de wijk Nuenen-Oost aan;

• Wij zijn tevens voorstander van 
vestiging van een uitvaarthuis (in 
of rondom het centrum van Nue-
nen), mits passend binnen de juri-
dische en wettelijke kaders;

• De jaarlijkse bijdrage in de exploi-
tatiekosten voor de gemeenschaps-
huizen in Gerwen (d'n Heuvel) en 
Nederwetten (de Koppel) worden 
niet verlaagd en blijven op het hui-
dige peil;

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

• Haalbaarheidsstudie naar oplos-
singsrichtingen voor de (verkeers)
problematiek (o.a. trillingen en ge-
luid) nabij het spoor op Eeneind.

Wat zijn dan de voordelen ten op-
zichte van een lokale partij?

1. Direct contact met de nationale 
politiek. 
Ondanks de autonomie van gemeen-
ten hebben provincie maar ook ‘Den 
Haag’ een belangrijke stem op lokaal 
niveau. Heel actueel is het voorbeeld 

van de voorgenomen herindeling van 
Nuenen met Eindhoven. Let wel: ge-
initieerd door de provincie vindt be-
sluitvorming uiteindelijk in de Tweede 
en Eerste kamer plaats. 
Dan heb je als lokale CDA politicus de 
mogelijkheid snel in contact te komen 
met tweede Kamerleden of een beroep 
te doen op allerlei experts binnen de 

Nuenense CDA’er Erik Groothoff (links) naast fractievoorzitter CDA 2e Kamer  Sybrand Buma

zorgt: een Nuenense politiek die zorgt 
dat wij, binnen Nuenen, nóg meer zor-
gen voor elkaar.

Jacco den Hartog (6) is lid van de PvdA, 
omdat zijn partij ervoor staat om ie-
dereen te laten leven en op te laten 
groeien in een samenleving waarin 
mensen respect hebben voor elkaar, el-
kaar zien staan en helpen wanneer dat 
nodig is. De gemeente zou er goed aan 
doen om beter naar de samenleving te 
luisteren en meer gebruik te maken van 
de kracht in die samenleving. We moe-
ten naar een samenleving waarin we 
het samen doen, niemand buiten slui-
ten en met een gemeente die de verbin-
dende factor is.

Aaltje Schouten-Saarloos (7) is al 25 
jaar actief in de PvdA. Haar grootste 
drijfveer is dat zij niet in een wereld wil 
leven, waar de verschillen tussen arm 
en rijk steeds groter worden. Nuenen 
is een prachtig dorp met veel groen, 
overal kun je makkelijk het dorp uitlo-
pen om een frisse neus te halen. Wij 
moeten ons actief blijven inzetten voor 
goed groenbeleid, samen met de leden 
van de Agrarische Natuur Vereniging, 
de IVN, de landgoedeigenaren en ie-
dereen die erbij betrokken is. Dit kan 
alleen wanneer de politiek zich hier 
echt voor uitspreekt. Aaltje zet zich 
graag in voor een groene gemeente 
waarin leefbaarheid voorop staat. 

Meer weten over de PvdA Nuenen? 
Kijk dan op www.nuenen.pvda.nl

Mijn naam is Anneke Coolen-Pero en ik ben kandidaat raadslid voor D66 in 
Nuenen. Na mijn universitaire studie planologie ging ik aan de slag bij diver-
se gemeenten. Nu werk ik al tien jaar met veel plezier als senior planoloog 
bij de gemeente Eindhoven. Geboren en opgegroeid in Nuenen wil ik me 
graag maatschappelijk inzetten voor onze prachtige gemeente.

gebouw. Verduurzaming van de sport-
hal is daarbij een extra opgave, die on-
derzocht zou moeten worden. 

Door mijn werkervaring bij Eindhoven 
en in het verleden andere gemeenten, 
ben ik vertrouwd met gemeentelijke 
organisaties. Ik weet hoe een college 
en raad werken, maar nu wil ik mijn 
steentje bijdragen in Nuenen. Ik wil 
het debat in de raad graag op hoofdlij-
nen voeren, dicht bij de burgers en in 
redelijkheid. Zo kunnen we samen de 
beste keuzes maken voor Nuenen. 

 

 partij die actief zijn in het Provincie-
huis of in den Haag.

2. Scholing: 
Volksvertegenwoordiger zijn is een 
bijzondere taak waarvoor je het ver-
trouwen krijgt van de kiezer. Dit ver-
dient een serieuze voorbereiding. 
Hiervoor biedt het CDA een keur aan 
opleidings- en bijscholingsprogram-
ma’s die kandidaten en zittende politici 
hierbij helpen. Goede scholing van ge-
meenteraadsleden en wethouders vin-
den wij erg belangrijk.

3. Regionaal netwerk:
Als lokale CDA politicus kun je ook 
makkelijk terecht bij collega’s in ande-
re gemeentes. Met de toename van re-
gionale vraagstukken is onderlinge af-
stemming heel belangrijk. (denk aan 
verkeersproblematiek, openbaar ver-
voer, industriezones, bouwgrond e.d).  

4 Lokaal acteren vanuit nationaal 
perspectief:  
Met de ontwikkeling dat steeds meer 
taken vanuit Den Haag bij gemeenten 
worden neergelegd is het heel belang-
rijk en een groot voordeel als de drie-
trapsweg van Den Haag, naar Provin-
cie, naar Gemeente en omgekeerd in 
één partij verankerd is.  Als lokale 
CDA-afdeling volgen wij de landelijke 
CDA - partijfilosofie maar zijn echt 
vrij om te bepalen welke standpunten 
wij innemen, uitdragen en verdedigen. 

Daarom, stem CDA op 21 maart!

Politiek café Eeneind
Op vrijdag 9 maart organiseert de 
Wijkraad Eeneind een politiek café. 
Met de komende gemeenteraadsver-
kiezingen in het vooruitzicht, kunnen 
de Eeneindse bevolking en overige ge-
interesseerden in gesprek gaan met 
een aantal politieke fracties, onder an-
dere W70, CDA, VVD, PvdA, D66, GL 
en Combinatie Nuenen c.a.
Iedereen is welkom om mee te praten of 
om vragen te stellen aan de Nuenense 
politiek over Eeneindse onderwerpen 
zoals het snelfietspad, trillingen door 
het spoor, de A270, Industrieterrein 
Eeneind-West, ondertunneling spoor, 
jongerenopvang of andere zaken .
Het politiek café is van 19.30 uur tot 
22.00 uur in het Enode-gebouw, Eeuw 
Driessestraat 1.
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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
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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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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).

 

lijsttrekker: Ralf M.M. Stultiëns

lijsttrekker: Jacques Leemans       

lijsttrekker: Erik Grootho� 

lijsttrekker: Monique Donkers

lijsttrekker: Bertje van Stiphout lijsttrekker: Hein Kranen lijsttrekker: Gaby Scholder

lijsttrekker: Jan Wesenbeek lijsttrekker: Boudewijn Wilmar lijsttrekker: Hans Pijs

Voor ons Nuenen c.a.

Gemeenteraadsverkiezingen  21 maart 2018 
www.nuenen.nl 
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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 / rdel@onsnet.nu

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:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NEDERWETTEN / LIESHOUT 

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Chieuw Jim Kai
(gekruide kipstukjes)

***
Babi Pangang

***
Foe Yong Hai

***
Indisch rundvlees

***
Chun Kun Loempia 6 st. 

***
Kroepoek, Bami, Nasi of Rijst

***

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

Groen of rood?
De 21ste van deze maand is de lente reeds aangebroken. Woensdag 21 
maart: gemeenteraadsverkiezingen en nationale boomfeestdag. Vandaar 
dat de reclameborden met verkiezingsposters in onze gemeente zo groen 
kleuren? Groen is de overheersende kleur. Krijgen we een groene raad? Zo 
groen als het klokje thuis tikt, tikt het nergens… De vraag is of de bomen tot 
in de hemel groeien en of de kiezers tot tien kunnen tellen.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 1 maart 2018

De 21ste van deze maand is de lente reeds aangebroken. Woensdag 21 

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Stem op het groene D66, CDA ziet groe-
ne kansen, Nuenens Belang zet een 
groene woning op de poster en Groen-
Links is van huis uit groen. Achter lijst-
trekker Jan Wesenbeek van de Partij van 
de Arbeid loopt een groenstrook. De lo-
kale partijen zijn nog nooit zo groen ge-
weest. Tien partijen doen met hun kan-
didaten mee. Tot tien tellen dus.... 

Met het rode potlood in de hand mag 
de kiesgerechtigde inwoner van onze 
gemeente die bewuste woensdag 
drie keer een vakje rood inkleuren. 
Want 21 maart zijn de verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad en 
ook voor de wijkraad Eeneind en voor 
de dorpsraden in Gerwen en Neder-
wetten. En dan is er ook nog een raad-
gevend referendum over de Wet op 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdien-
sten, in de media ook wel Sleepwet 
genoemd. Drie keer je stem uitbren-
gen, leve de democratie!

Woensdagavond laat rollen er 19 ge-
meenteraadsleden uit de stembussen. 
Er is keuze uit niet minder dan 161 
kandidaten die verdeeld zijn over tien 
partijen. Vier lokale politieke partijen: 

W70, Combinatie Nuenen c.a., Lijst Pijs 
en Nuenens Belang en zes politieke 
partijen die ook buiten onze gemeen-
te bekend zijn: D66, SP, VVD, CDA, Par-
tij van de Arbeid en GroenLinks. Een 
lid van de Nuenense gemeenteraad 
dient in onze gemeente te wonen. Of 
je nou kandidaat bent voor het CDA of 
voor Lijst Pijs, als inwoner van Nuenen 
c.a. maak je kans om tot raadslid geko-
zen te worden. Breng je stem uit, want 
de gemeenteraad staat aan het hoofd 
van onze gemeente!

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 
Nuenen gaat het vooral om onder-
werpen die hier spelen. Moeten er 
meer sociale huurwoningen ge-
bouwd worden? Waar komt het uit-
vaartcentrum? Wordt Het Klooster 
een multifunctioneel dorpscentrum 
en hoeveel geld mag dat kosten? Is er 
een nieuw zwembad nodig? Waar 
wordt de nieuwe sporthal De Honger-
man gebouwd? Kan Nuenen c.a. ver-
keersveiliger? De komende weken 
zullen de politieke partijen aan de bel 
trekken. Nog zwevend kiezer? Deze 
kans krijg je eens in de vier jaar. Rood 
of groen? Breng je stem uit! 

 

Seniorenvereniging KBO Lieshout

Modeshow, toneel, leesclub    
en workshop bankieren 
Bezoek aan Breifabriek Marcienne
Op woensdag 7 maart gaan we met de 
bus naar de Marcienne Breifabriek in 
Heinsberg-Kirchhoven, Duitsland. We 
worden er ontvangen met koffie of thee 
en vlaai. Het vertrek is om 09.00 uur 
vanaf het Dorpshuis. De kosten bedra-
gen 7,50 euro, incl. koffie en broodje.
De KBO Lieshout Leesclub houdt haar 
eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 
13 maart. Vóór die tijd gaan we ‘Anna 
Karenina’ lezen. Deze klassieker van 
Tolstoj geldt als een van de mooiste 
liefdesgeschiedenissen van de wereld-
literatuur. We beginnen om 20.00 uur. 

 Workshop Veilig Internet Bankieren
Na overleg met Rabobank Peel Noord zal 
de Workshop Internet Bankieren door-
gaan op dinsdag 13 maart in het Dorps-
huis. De aanvang 09.00 uur. De Rabo-
bank laat weten: “Het is fijn als de perso-
nen zelf een laptop, tablet of telefoon bij 
zich hebben om te kunnen oefenen.”
Als u mee wilt doen laat u dit dan even 
weten bij de Inloop. Wilt u dit óók 
doen als u zich al eerder aangemeld 
hebt als belangstellende. Aan de work-
shop zijn geen kosten verbonden.

Toneelvereniging   
‘De Vriendenkring’ Lieshout
Op zondag 11 maart speelt Toneel-
vereniging De Vriendenkring voor ons 
hun nieuwe toneelstuk, de doldwaze 
klucht ‘Extra hulp op de eerste hulp’. 
Locatie is de Grote Zaal van het Dorps-
huis, aanvang 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.00 uur.

Jaarvergadering
We vragen uw heel speciale aandacht 
voor onze 63ste jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 15 
maart om 13.30 uur in het Dorpshuis. 
Voor de pauze het formele gedeelte 
van de Jaarvergadering en na de pau-
ze een ontspannend amusementsge-
deelte. 

Inloop
Veel activiteiten weer in de tweede 
week van maart. Wilt u meedoen? 
Loop dan eens binnen bij de Inloop en 
laat u onder het genot van een kop kof-
fie of thee informeren over een dyna-
mische seniorenvereniging. De Inloop 
is iedere dinsdagochtend van tien uur 
tot half twaalf in het Dorpshuis. 

Oefenen voor het    
back to basic weekend 
Binnenkort hebben de padvindsters en de verkenners van scouting Rudyard 
Kipling weer hun jaarlijks terugkerende Hikeweekend. Dit jaar is het thema 
Back to Basic. Dat wil zeggen dat de scouts met zo min mogelijk moderne 
hulpmiddelen de nacht moeten zien door te komen. 

Ter voorbereiding werd er geoefend 
met het bouwen van hutten met na-
tuurlijke materialen en werden er ge-
zamenlijk hiketechnieken doorgeno-
men. Verschillende manieren van rou-
tes maken en routes lezen werd 
uitgeprobeerd, zoals een smileyroute 
waarbij de knipogen van de smileys 
aangeven welke kant je op moet lopen.
De explorers hebben dit weekend sa-
mengewerkt met scouting Dutmella 
uit Son en Breugel. In afwachting van 
de bouw van hun spiksplinternieuwe 
blokhut zijn zij momenteel helaas aan-
gewezen op een tijdelijke blokhut maar 
dat kon de pret niet drukken. Om el-

kaar eerst wat beter te leren kennen 
werd het spel Krantenmeppertje ge-
speeld. Een ludieke manier om de na-
men van de verschillende explorers te 
leren kennen. Nadat er nog wat leuke 
spellen waren gespeeld was het de 
hoogste tijd om even alle energie kwijt 
te raken met een spelletje Hollandse 
Leeuwen, waarna de dag werd afgeslo-
ten met een lekker warm drankje om 
weer een beetje op temperatuur te ko-
men.
Ondanks de kou was het een prachtige 
winterse dag om buiten te zijn. Meer 
lezen over scouting Rudyard Kipling? 
Kijk op www.rudyardkipling.nl

 

“Ik ben ontslagen 
en daardoor is mijn 
inkomen gedaald. 
Ik kan mijn vaste 
lasten niet meer 
goed betalen. Wat 
kan ik doen?”
Soms loopt het in je leven net even 
anders 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 omge-
ving kun je contact opnemen met de 
LEVgroep. Wij kunnen je helpen met 
vragen op het gebied van echtschei-
ding, opvoeding, wonen, financiën en 
welzijn. Wij hebben tevens de moge-
lijkheid je te woord te staan tijdens 
onze avondopenstelling op de dins-
dagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Wij zijn bereikbaar in het CMD aan 
de Berg 22 in Nuenen.

Nieuwe tekencursus van start van José Jansen 

“Dat begint op kunst te lijken 
wat u daar doet”
“Dat doet u thuis maar. Hier bent u om een vak te leren”. Deze uitspraak van Ku-
no Brinks is wellicht ook van toepassing op de cursus Tekenen voor beginners 
en gevorderden van José Jansen. Werken met perspectief, lijn-vorm, licht-don-
ker, plasticiteit. Zomaar een aantal van de zaken die voorbijkom in de korte 
cursus die José Jansen, docent van Atelier Van Gogh, binnenkort weer gaat ge-
ven in Het Klooster. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorder-
den. Iedereen kan leren tekenen, zolang je er maar plezier aan beleeft.

Mooie   
opbrengst van  
de jaarlijkse collecte 
Hersenstichting   
in Nuenen 
Van 29 januari tot 3 februari heeft in 
Nuenen weer de jaarlijkse Hersen-
stichting collecte plaats gevonden. Er 
zijn vierentwintig collectanten op pad 
gegaan om voor al die mensen met een 
hersenaandoening geld in te zamelen. 
 Deze enthousiaste inzet heeft € 3.284,41 
opgeleverd! Deze fantastisch mooie op-
brengst wordt besteed aan wetenschap-
pelijk onderzoek en aan voorlichting, 
om zo een bijdrage te leveren aan een 
betere toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening. Naast onze collec-
tanten willen we ook alle gulle gevers 
nog eens bedanken. Namens de Her-
senstichting hartelijk bedankt voor uw 
aller bijdrage. 
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is 
altijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Her-
senstichting, Den Haag. Meer infor-
matie kunt u vinden op: 
www.hersenstichting.nl 

opbrengst van  

In de vijf lessen werken de cursisten 
met opdrachten. Aan de hand daar-
van wordt geleerd hoe je omgaat met 
de verschillende invalshoeken van het 
tekenen en leer je om een onderwerp 
goed op papier te zetten. Kijken staat 
hierbij centraal. Gewoon de basisbe-
ginselen van het vak leren. En met die 
basis verder gaan en je eigen hand-
schrift en stijl ontwikkelen. Dat is wat 
José wil bereiken met deze cursus. Je 
leert frisser naar dingen kijken door te 
tekenen. Je wereld wordt er groter 
door. Zowel beginners als gevorder-
den worden persoonlijk begeleid door 
de docent.

De cursus van vijf lessen vindt plaats 
op de woensdagochtend van 09.30 tot 
12.00 uur in de sfeervolle atelierruim-
te van Het Klooster in Nuenen. 
Schrijf je nu in op: 
www.ateliervangogh.nl/josetekenen5 
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Rocking over the 
Rainbow musical
Ook dit jaar hebben de leerlingen 
van Theaterklas 4 van het Nuenens 
college als meesterproef een musical 
gemaakt. De vierdejaars vertolken 
het stuk ‘Rocky over the Rainbow’, 
een samensmelting van twee musi-
cals: ‘Rocky Horror Picture show’ en 
‘The Wizard of Oz’.

Jij komt toch ook kijken?

 Het verhaal gaat over Bradley en Janet-
te, een net verloofd stel, dat autopech 
krijgen in het bos. Daar stuiten zij op 
Dorothy en Paul de Leeuw uit de Wi-
zard of Oz. De vier gaan op zoek naar 
de tovenaar, wellicht kan hij de auto 
maken? Maar is de tovenaar wel dege-
ne die zij vinden?

14, 15 & 16 maart om 20.00 uur in Het 
Klooster.
Kaartje kopen kan via www.pleincolle-
ge.nl en kosten € 7,50 per stuk excl. 
servicekosten.

Herinnering

Muzikale workshop door   
Het Nuenens Mannenkoor
Het Nuenens Mannenkoor organiseert op zondag 11 maart, weer een muzi-
kale workshop waarin aspirant leden kunnen kennismaken met het feno-
meen koorzang en met het repertoire en de koorleden van Het Nuenens 
Mannenkoor. Je kunt ook ervaren hoe de leden met elkaar omgaan en hoe 
zij zich wensen te presenteren.

De workshop zal worden geleid door 
de vaste dirigent Paul Hotterbeekx en 
de aan ons koor verbonden zangpeda-
goog Joep Bröcheler.
Deze workshop is een mooie kans voor 
mannen in Nuenen of omliggende ge-
meente om eens kennis te maken met 
het zingen in een mannenkoor met 
een veelzijdig repertoire.
Het is niet echt noodzakelijk dat je 
goed kunt zingen, het gaat er meer om 
dat je interesse hebt in (koor)zang en 
de bereidheid en het plezier om hier 
enige tijd in te investeren.
De workshop vindt plaats op 11 maart 

om 10.30 uur in De Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203 te 
Nuenen.
Na een sessie met de aspirant-leden 
zullen de overige vaste koorleden om 
11.45 aansluiten om gezamenlijk nog 
enkele liederen te zingen. We sluiten af 
met een kopje koffie en de mogelijk-
heid om ervaringen uit te wisselen.
Aanmelden voor dit evenement kan 
via het contactformulier op onze web-
site of per e-mail.
Voor meer info : 06-51582894.
nuenensmannenkoor@onsnet.nu
www.nuenensmannenkoor.nl
 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Waking Up Dolores (Be)
Blues van onze zuiderburen in het blues podium Café Schafrath in Nuenen 
op 4 maart vanaf 15.30 uur. Waking Up Dolores, al vele jaren in de Belgische 
blues scene actief en bestaande uit ras muzikanten spelen muziek van blues 
grootheden zoals Muddy Waters, Willy Dixon en Little Walter. Happy swing 
en roots muziek.

Het volgende optreden van een Blues 
band in Café Schafrath is op 1e Paas-
dag 1 april. Tevens zijn de voorberei-
dingen aan de gang voor het Blues’m 
openlucht festival in Het Park te Nue-
nen op 20 mei. Zet deze datum alvast 
in uw agenda!
Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens in samenwerking met Café 

Schafrath te Nuenen en deze zijn altijd 
gratis te bezoeken. Wilt u hiervan op 
de hoogte blijven? Meld u dan aan 
voor de gratis nieuwsbrief. Zie website 
www.sunnybluesnuenen.nl.

Datum: 4 maart. 15.30 uur. Entree gra-
tis. Locatie: Cafe Schafrath, Park 35 
Nuenen. 

Optreden 
zanggroep Midòre 
en afscheid dirigent 
 Op 5 maart verzorgt zanggroep Midò-
re vanaf 20.00 uur een optreden in café 
Ons Dorp, Parkstraat 1 in Nuenen. Dit 
optreden wordt geleid door dirigent 
Frans Lammerts, die op deze avond af-
scheid neemt van dit a capella-koor. 
Het koor is blij een opvolgster gevon-
den te hebben in Mieke van Vucht; zij 
zal vanaf 5 maart het stokje van Frans 
Lammerts overnemen. 

Naast het optreden wordt het een 
meezing-avond, waar heel het publiek 
kan deelnemen. Iedereen is van harte 
welkom, toegang gratis. 
www.midore.nl

Zanggroep Cascade in de Jo van Dijkhof
Op zondagmiddag 4 maart komt de 30-koppige Zanggroep Cascade uit Eindho-
ven naar de Gasterij van Archipel Jo van Dijkhof voor een gezellige middag vol 
zang! In deze sfeervolle ontmoetingsruimte zal de groep een leuke mix van be-
kende en minder bekende liedjes zingen. De zanggroep wordt begeleid door hun 
eigen combo. Swingende liedjes, ballades of rock, hedendaags of uit de oude 
doos; niets is deze enthousiaste zanggroep te gek! Cascade staat onder muzikale 
leiding van dirigente Marga Daniels, voor velen bekend van Fysiotherapie Nue-
nen. In november 2018 zal Cascade ook een groot concert geven in ’t Klooster, 
zoals ze dat al 2x eerder gedaan hebben in de afgelopen jaren. Dus heeft u zin in 
een muzikale middag vol plezier? U bent van 14.30-16.30 uur van harte welkom 
op het Jo van Dijkhof 110. De toegang is gratis!

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

De boerderij tegenover de Opwettense watermolen 
werd in 1852 door de molenaars Sengers gebouwd op de voormali-
ge grond van bakker Willem van Eersel uit Woensel. De boerderij heeft al 
heel wat doorstaan en is in 1875 net op het nippertje aan de grote brand 
ontkomen die een groot deel van Opwetten in de as legde. Omstreeks 1887 
is er een herberg met vier paardenstallen in gevestigd met de ingang aan de 
Vorsterdijk. De bierkelder is nog altijd aanwezig. Bekende bewoners zijn de 
families Lijten en Gevers. Hun paard werd Marietje van Opwetten genoemd.
Meer lezen? Kijk dan in het boek Nuenen op het randje, pagina 114.

 Geslaagd optreden Memory   
in de Watermolen van Opwetten
Nuenen lag er afgelopen zondagmiddag prachtig bij. Ook ter hoogte van de 
watermolen van Opwetten scheen de zon vanuit een wolkeloze hemel terwijl 
een snijdende wind, de toch al frisse buiten temperatuur verder onder nul liet 
zakken. Talloze belangstellenden, jong en oud, waren op het evenement af-
gekomen en vulden de zaal van deze prachtige locatie van begin tot einde.

Memory speelde, in een grote bezet-
ting (14 muzikanten), nummers die ie-
dereen kent. In drie sets van elk een 
klein uur werd een gedeelte van het re-
pertoire gespeeld. ‘Memory’ speelt 
prachtige arrangementen welke spe-

ciaal voor deze band zijn geschreven. 
Mannelijke, vrouwelijke en duet zang 
werd afgewisseld met instrumentale 
nummers waardoor het programma 
een zeer afwisselend karakter kreeg en 
met het uur de temperatuur in de zaal 
steeg!

Via James Last, bossa’s, chacha-cha’s 
engelse popsongs uit de jaren 60-70, 
Stevie Wonder, Frank Sinatra en zelfs 
Michael Jackson, werd in drie uur toe-
gewerkt naar een opzwepende finale 
met het slotnummer: New York, New 
York. Begon de middag met wat voor-
zichtig meetikken met een voet, uitein-
delijk werd er volop gedanst en meege-
zongen. Zowel bandleden als bezoe-
kers hadden een geweldige middag.
Een zeer geslaagd optreden, voor her-
haling vatbaar!

Expositie ‘van Spierkracht tot Robotproof’ 
Van 3 maart t/m 23 september is de expositie ‘van Spierkracht tot Robot-
proof’ in Kunsthal Helmond te zien. Ruim dertig kunstwerken omspannen 
een periode van meer dan 125 jaar en tonen hoe arbeid, werkplek en werk-
omstandigheden veranderd zijn. Beeldende kunstenaars hebben deze ont-
wikkelingen vastgelegd met compassie, humor, verwondering of 
verontwaardiging. De expositie toont kunstwerken uit de collectie Mens en 
werk van Museum Helmond en een aantal unieke bruiklenen.

Hoewel zo’n 150 jaar geleden de mecha-
nisatie van het werkproces begint, blijft 
de inzet van de fysieke kracht van de ar-
beider groot. Op schilderijen van rond 
1900 gemaakt door onder meer Anton 
van Rappard en de Fransman Maximi-
lien Luce, zijn sterke mannen met ver-
eende krachten aan het werk. Door de 
toenemende inzet van machines en 
meer recent die van de automatisering 
is spierkracht steeds minder van belang 
geworden. De stoere arbeider is vervan-
gen door de man of vrouw die achter-
overleunend in een stoel naar een 
beeldscherm staart. Fotografen leggen 
dit op licht humoristische wijze vast.
www.museumhelmond.nl

Reinier Gerritsen (1950), Wall Street, New 
York (2015), en Nihonbashi, Tokyo (2016) 
uit de serie ‘Bank Run’ © Reinier Gerritsen 

Paranormale beurs 
Mariahout
Op zondag 4 maart vindt er in Maria-
hout een paranormale beurs plaats. Er 
zijn op deze beurs 30 uiteenlopende 
medium aanwezig. Deze beurs wordt 
gehouden bij Restaurant zaal De Pel-
grim Mariastraat 21-23 in Mariahout. 

De beurs is van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Entree is 5 euro, kinderen onder bege-
leiding gratis. 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

IJsbaan
Dinsdag was de ijsbaan nog gesloten maar als het 

goed is, kan er sinds woensdagmiddag worden 
geschaatst tegenover de molen aan de Gerwense-

weg. De oud-prinsen van de Dwèrsklippels hebben 
tot het laatste moment weer hard gewerkt om de 

ijsbaan klaar te krijgen.  Houdt hun facebookpagina 
in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Tip: kijk eens naar de ijsbaan op de live webcam van 
Lokale Omroep Nuenen via omroepnuenen.nl



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 9

Kruiswoord

Horizontaal: 1 salarisverhoging 6 onbrandbare stof 12 scheepsstuur 13 eventjes 
15 visgerei 18 Spaanse drank 20 grond bij een boerderij 21 kloosteroverste 
23 stommeling 24 hoofd v.e. moskee 26 ligplaats voor schepen 28 populair 
29 ontbijtspek 31 zuil 33 pausennaam 34 eikenschors 36 pl. in Zuid-Holland 
38 provinciehoofdstad 41 loeren op 43 ringvormig gebak 45 hoofdstad van Italië 
47 onverschrokkenheid 49 heel naar 51 moeder 52 beurtschipper 
55 Italiaans keukenkruid 58 gaaf (jeugdtaal) 59 beroep 60 sportvrouw 61 blunder.

Verticaal: 2 pasklaar voorbereid 3 fi asco 4 deel v.h. oog 5 100 vierkante meter 
7 muziekgenre 8 doffe klap 9 in hoge mate 10 rivier 11 gering 
14 overdreven voorliefde 16 pl. in Drenthe 17 bruine verfstof 18 loot 19 olm 
22 besloten vennootschap 25 piekeren 26 deel v.h. lichaam 27 ijverig 
28 kaartspel 30 kleinste levende eenheid 32 onderricht 35 schotenreeks 
36 kapot 37 losse draad 38 motorrijtuig 39 rondtrekkende steppebewoner 
40 duivel 42 groot water 44 Engelse ontkenning 46 kerel 
48 Australische struisvogel 50 berggeit 53 cilinder 54 zangstem 
56 muisarm 57 schrander.

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

Z O W A T K A P O K

D O O R N M L O U I S

K R G A L E R T D C D

A A T S N O T A A P Z O O

F M O A F C A R N W

T A P K A S T E R V A R E N

U S B A D A

A K T E T A S S O L I S T E

C I L K O P M O O V

H O K G E L E E R D A C E

T S C L O T T O R H R

K U D D E C E M E L T

V A R I A O P R I T

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

Oplossingen wk 8
E G K P A F F E R I G R

E N E R E S U M A P B U

H I D N U W O T L R I L

C L C O E I N I P O E V

A A O N P N D R D Z S E

H T N A G S D K E A G E

O E F K T C L V A R R R

S T R A D H N E E A A T

P Z A K D O E K U F S I

I T T K Y T N K F T I E

K I E A G E N I E T E N

N G R E D N A B I E L L

R U G D E K K I N G

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.

BALSA
BEIDE
DIEET
EDELMOEDIG
ERKER
FOTOSERIE
GIERAREND
HAVER
HUISVESTEN
HUMOR
KIEZEL
KRAMP
KRIEL
OPGAVE
PASSER
RAVAGE
RUIKER
SAMEN
SPOEDKLUS
TABLEAU
VERLEPT
VOETAFDRUK
VOGELSPIN
WIEDEN
WIELRENNEN
ZEULEN
ZOVEEL

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

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 8 2 5
1

2 7 9
5 8 6 7

1 2
9 6 5

4 1 3
5

3 7 8

week 7, B. van Eindhoven, Tilburg.

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.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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

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.

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.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:   

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.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

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

TE HUUR: bedrijfs-/op-
slagruimte Nuenen-Een-
eind. ±150 m2 à € 450,- 
p/m. Tel. 013-4675337.

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

administraties | belastingen | advies
WWW.JENLADMINISTRATIE.NL 

+31 (0)6 - 53 54 45 94 
“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

TE KOOP: Nuenen, droog 
openhaardhout/gemengd. 
(Winter)aanbieding. € 32,50 
per m3. Halen op afspraak/
particulier. Mobiel: 06 - 53 
23 81 97. 
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Archipel: 
zorgdebat: 
Eenzaamheid 
Archipel organiseert op donderdag 8 
maart in Berkenstaete (De Bontstraat 
71, Son en Breugel) het zorgdebat 
over het thema eenzaamheid. Kandi-
daat raadsleden van verschillende 
partijen uit de gemeentes Nuenen, 
Best en Son en Breugel gaan, aan de 
hand van stellingen, het debat aan. 
De volgende partijen zijn o.m. verte-
genwoordigd: Pvda Nuenen, CDA 
Son & Breugel, Dorpsvisie Son & 
Breugel, VVD Son & Breugel, Pvda/
GroenLinks Son & Breugel, Dorpsbe-
lang Son & Breugel, CDA Best, D’66 
Best, JO Best. Debatleider is Michiel 
Bosgra (Studio040). 

Waarom eenzaamheid als thema? 
Een van de verantwoordelijke taken 
van de gemeente is uitvoering geven 
aan de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Zorg en welzijn voor 
de oudere medeburger neemt hierin 
een belangrijke plaats in. Het doel van-
uit de Wmo is om de eigen regie, zelf-
redzaamheid en samenredzaamheid 
bij burgers te vergroten. Met het ne-
men van eigen verantwoordelijkheid 
moeten zij participeren in de maat-
schappij om zo betrokken te blijven en 
niet te vereenzamen. 

Stellingen die in het debat worden be-
sproken zijn onder andere: ‘Zelfred-
zaamheid leidt tot eenzaamheid.’ ‘De 
overheid moet enkel zorgsubsidies ge-
ven aan organisaties die samenwerken 
met veel vrijwilligers.’ 

In een korte inleiding laat Archipel 
zien hoe zij, uitgaande van de eigen re-
gie van de burger, Wmo-begeleidings-
activiteiten inzet om vereenzaming te 
voorkomen en betrokkenheid te be-
werkstelligen. Vervolgens gaan de kan-
didaat raadsleden met elkaar in debat 
om te laten zien hoe zij de uitgangs-
punten van de Wmo voor de ouderen 
binnen de gemeente  denken op te pak-
ken. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om het debat bij te wonen. 
Locatie: Berkenstaete, De Bontstraat 
71, Son en Breugel. Datum/tijd: 8 
maart van 19.00 tot 21.30 uur.

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...

Ondanks vorst: nu al starten    
met hooikoortsbehandelingen…
Het is deze week toch nog winter geworden: natuurschaatsbanen worden in 
orde gebracht en schaatstochten worden georganiseerd. Voorzichtig wordt 
er ook al weer een soort elfstedenkoortsje zichtbaar in de media…

Dus gedachten aan een lente- en zo-
merprobleem als hooikoorts zijn 
waarschijnlijk ver weg… Toch is het 
zaak nu al te starten met het bestrij-
den van de hooikoortsproblemen die 
zich pas in april, mei, juni of zelfs ver-
derop in de zomer voordoen. Medi-
sche acupunctuur kan hooikoortspro-
blemen niet alleen oplossen als ze 
zich voordoen. Medische acupunc-
tuur kan hooikoortsproblemen juist 
voorkomen. Dan is het wel zaak op 
tijd met preventieve acupunctuurbe-
handelingen te beginnen: zelfs als het 
vriest dat het kraakt!

Hooikoorts is een allergie voor een of 
meerdere soorten pollen: het stuif-
meel van bomen en/of grassen en/of 
kruiden. Niet iedereen is allergisch 
voor dezelfde pollen. De een heeft 
last van hazelaar- en elzenpollen in fe-
bruari. Een ander reageert allergisch 
op graspollen in mei en juni. 

Volwassenen en kinderen die last 
hebben van hooikoorts, hebben één 
ding gemeen: hun immuunsysteem 
houdt bepaalde pollen voor gevaar-
lijke indringers. Pollen zijn op zich vol-
komen ongevaarlijk. Echter, wanneer 
deze vermeende vijanden in contact 
komen met het neusslijmvlies, be-
schouwt het lichaam dat als een aan-
val. Daarom antwoordt het lichaam 

dan met heftige tegenmaatregelen. 
Deze bestaan uit een serie immuunre-
acties met als resultaat die vervelende 
hooikoortssymptomen: jeukende 
ogen, prikkels in de neus en in een la-
ter stadium kriebel in de keel en een 
loopneus. 

 Hierdoor wordt bijvoorbeeld slapen 
heel lastig en raken hooikoortspatiën-
ten uitgeput. De gangbare hooi-
koortsmedicatie versterkt dat nog 
eens. Deze is gericht op het bestrijden 
van symptomen en je wordt er vaak 
suf en moe van.

Artsen voor medische acupunctuur, 
zoals ik, hebben een heel scala aan 
acupunctuurtechnieken tot hun be-
schikking: mét en zonder de minus-
cule en pijnloze naaldjes uit de klas-
sieke acupunctuur. Een arts voor 
medische acupunctuur kan ook (com-
binaties met) andere acupunctuur-
technieken inzetten, o.m. laseracu-
punctuur, elektro-acupunctuur en 
acupressuur. 

Overigens raadt de WHO (de World 
Health Organisation van de VN) acu-
punctuur aan bij meer dan 100 aan-
doeningen: ook bij hooikoorts en ast-
matische bronchitis. De WHO baseert 
dit advies op tal van moderne weten-
schappelijke studies. 

Cultuur Overdag vertoont:

Film ‘Hidden Figures’ op 
Internationale Vrouwendag 
Op donderdag 8 maart is het exact honderdtien jaar geleden dat in New York 
voor het eerst door vrouwen werd gestaakt. De eis van de vrouwen? ‘Brood en 
rozen!’. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de 
textielindustrie. Het was het begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en 
tegen vrouwendiscriminatie. Het is dus niet toevallig dat 8 maart is uitgeroe-
pen tot Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van strijd-
baarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. 

Op deze bijzondere dag vertoont Cul-
tuur Overdag de film ‘Hidden Figures’, 
gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Margot Lee Shetterly. De film vertelt 
het verhaal van drie briljante weten-
schappers die werkten bij het NASA 
Langley Research Center. Zij hielden 
zich bezig met diverse berekeningen 
voor de ruimtevluchten op een speciale 
afdeling met uitsluitend vrouwelijke 
Afro-Amerikaanse wetenschappers. 
Uiteindelijk bleken ze het brein achter 
een van de grootste operaties in de ge-
schiedenis: de lancering van astronaut 
John Glenn in de ruimte die in 1962 als 
eerste Amerikaan in een baan om de 
aarde vloog. Het visionaire trio over-
steeg geslacht en ras en inspireerde ge-
neraties om groots te dromen. 

Kaarten zijn op werkdagen tijdens 
kantooruren te koop aan de balie van 
Het Klooster, toegangsprijs: € 6,50 (in-

clusief een kopje koffie/thee). Meer in-
formatie over de voorstelling en een 
preview is te vinden op:
www.cultuuroverdag.nl 

 

Lions Club Nuenen 
steunt Stichting 
Hartekind
“Een prachtig bedrag, voor een zeer 
goed doel”. Aldus een dankbare en op-
getogen Anneke von Heyden, die op 
dinsdag 20 februari jongstleden na-
mens Stichting Hartekind een Lions 
Club Nuenen een cheque ter waarde 
van € 2.750,00 in ontvangst nam uit 
handen van Eva Haverkorn van Rijse-
wijk. Dat bedrag was ingezameld tij-
dens de jaarlijkse Lions-wijnproeverij, 
waarbij het nuttige met het aangena-
me verenigd werd. 
Wist u dat er dagelijks 4 kinderen in 
Nederland geboren worden met een 
hartafwijking? Dat er iedere dag 3 kin-
deren een openhartoperatie krijgen om 
te overleven? En dat er dagelijks nog 2 
kinderen aan de gevolgen van een hart-
afwijking overlijden? Na de uitleg van 
Anneke von Heyden weten de leden 
van de Lions Club Nuenen dit inmid-
dels maar al te goed. Dat was dan ook 
de reden om de Stichting Hartekind fi-
nancieel te steunen. Steun waarmee de 
Stichting Hartekind wetenschappelijk 
onderzoek kan financieren om de over-
levingskansen van kinderen met een 
hartaandoening te verbeteren. 
 Heeft ook u het hart op de juiste plaats 
zitten? Schroom dan niet en steun de-
ze prachtige stichting!

Eva Haverkorn van Rijsewijk namens Lions 
Club Nuenen (links) en Anneke von Heyden 
namens Stichting Hartekind (rechts). 

Naturistische 
Zwemvereniging 
Nunat
Nunat is een naturistische zwemver-
eniging voor mensen uit Nuenen en 
wijde omgeving. Wij zijn met een 
gezellige groep mensen die ervan 
houden te zwemmen in ons blootje. 

Op zondagmiddag, tussen 13.30 en 
15.00 uur komen wij bij elkaar in het 
zwembad van Feel Fit Center in Nue-
nen. We maken dan gebruik van de fa-
ciliteiten van het zwembad zoals de 
sauna’s, bubbelbad en het stoombad. 
Er is ook een kinderbad met een leuke 
familieglijbaan en een peuterbadje.
Om onze groep te versterken zijn wij op 
zoek naar nieuwe leden en bezoekers.

Naast het wekelijkse zwem uur hebben 
wij ook activiteiten als:
• Nieuwjaarsduik in de open lucht op 

een naturistenterrein in de omgeving.
• Seizoensopening en afsluiting op een 

naturistenterrein in de omgeving.
• Vier keer per jaar een sauna-avond 

in Mierlo.

Ons zwemseizoen loopt van 1 septem-
ber tot 1 mei.
Kinderen tot 3 jaar hebben gratis toe-
gang, en gezinnen betalen voor kinde-
ren tot en met 17 jaar voor maximaal 2 
kinderen. Wij zijn aangesloten bij de 
NFN (Naturisten Federatie Nederland).

Als je kennis wil komen maken kun je 
vragen voor een introductie via: info@
nunat.nl. Meer informatie kun je vin-
den op onze website: www.nunat.nl 

De Zonnebloem feliciteert de 
jubilaris tijdens ledenvergadering 
De Zonnebloem Nuenen heeft afgelopen vrijdagmorgen in het steunpunt 
aan de Goudvinkhof de laatste ledenvergadering van het jaar gehad, er was 
gerekend op een grote opkomst. In deze ledenvergadering stonden we ge-
zamenlijk stil bij vrijwilligster Tonnie Verhoeven, die in de afgelopen vijfen-
twintig jaar belangeloos vorm en inhoud heeft gegeven aan het 
vrijwilligerswerk. Ze heeft liefdevol voor de Zonnebloemgasten gezorgd, 
haar bijdrage en betrokkenheid is erg gewaardeerd. 

Voor deze prestatie werd ze eerst toe-
gesproken door voorzitter Yvonne 
Onstenk en gehuldigd door Henk 
Schol, hoofd van de provinciale afde-
ling Noord Brabant, die speciaal geko-
men was voor deze gelegenheid. Te-
vens ontving zij een grote bos bloemen 
en een vaas, een gouden speld en een 
oorkonde die staan voor vijfentwintig 
jaar vrijwilligerswerk bij de Zonne-
bloem. We zijn blij om deze topper 
eens in het zonnetje te zetten, zij heeft 
al vele steentjes bijgedragen aan een 
zorgzame samenleving door regelma-
tig onze gasten te bezoeken. 
De Zonnebloem wil deze vrijwilliger 
de erkenning en de aandacht geven die 
ze verdiend. Van harte gefeliciteerd! 

 ED, nu doe je het weer!
In het huidige Trumpiaanse tijdsgewricht heeft menig zichzelf respecterend nieuwsblad 
zich een spiegel voorgehouden en zich afgevraagd hoe om te gaan met brengen van zui-
vere (onderzoek-)journalistiek aan zijn lezers. Het ED lijkt zich - in ieder geval wat het on-
derwerp ‘Gemeente Nuenen’ betreft - daar niet zo mee bezig te houden. Mocht ik een aan-
tal weken geleden al een kritische brief inzenden over de journalistieke houding van het 
ED t.o.v. de Gemeente Nuenen, afgelopen week bevestigt de heer Vermeeren van het ED 
mijn kritiek met zijn artikel over de versplintering in de lokale politiek, over partijhoppers 
en eenmansfracties.
Het artikel schrijft over een landelijke trend van gemeentelijke raadsleden, die voortijdig af-
haken, een eigen (splinter)partij beginnen of overhoppen naar een andere partij. Er wor-
den diverse gemeenten in den lande opgevoerd die er wat dit fenomeen betreft met kop en 
schouders boven uitsteken, waarbij ook naar de gemeente Nuenen wordt verwezen.
En natuurlijk: waar deze aan de kaak gestelde situatie zich ook in Nuenen voordoet is het 
juist dat het ED daar naar verwijst. Maar de heer Vermeeren gaat dan verder. Allereerst wil 
ik erop wijzen dat de heer Vermeeren het niet kan nalaten tot twee maal toe, waar hij ver-
wijst naar de gemeente Nuenen, deze verwijzing vergezeld doet gaan met de opmerking 
op de hoofdpagina dat “………het provinciebestuur heeft besloten dat Nuenen moet fu-
seren met Eindhoven…………” en op pagina 3 met de tussen zinsnede: “……die gemeen-
te, die onlangs werd gedwongen tot een fusie met Eindhoven………..” Beide opmerkin-
gen zijn onjuist: het is enkel nog maar G.S. die met zijn besluit een procedure is opgestart, 
die uiteindelijk tot een dergelijke fusie zou moeten leiden. De suggestie die in zijn opmer-
kingen verweven zit en door velen ook zo wordt gelezen als zou de fusie feitelijk al beslist 
zijn, is niet correct. 
 Verder is het natuurlijk gezocht om, na een inleiding gegeven te hebben van een landelij-
ke trend tot fractieversnippering in de gemeenteraad, de opmerking te plaatsen dat “ - het 
niet toevallig is dat het provincie bestuur besloten heeft dat Nuenen moet fuseren met 
Eindhoven omdat het college van B&W en de gemeenteraad hun zaken niet op orde heb-
ben”. Deze zin slaat in de context van het artikel als een tang op een varken en lijkt even-
eens geheel ingegeven om op een makkelijke manier mee te deinen op de negatieve flow, 
die er - mede door dit soort berichtgeving - rondom de gemeente Nuenen blijft bestaan. 
Het is een vorm van berichtgeving, zuivere journalistiek onwaardig. 

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

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

Vooraankondiging    
van EHBO Nuenen

Eerste Hulp   
Bij Ongelukken  
bij kinderen’
Op donderdagavond 15 maart start de 
EHBO-opleiding ‘Eerste Hulp Bij Onge-
lukken bij kinderen’. Elke ouder, groot-
ouder en oppasser zou deze cursus van 4 
avonden moeten volgen. Reageer door-
tastend op ongelukjes en ongelukken. 
Volg deze nuttige en gezellige cursus! De 
cursus wordt gegeven volgens de richt-
lijnen van het Oranje Kruis en bij geble-
ken geschiktheid ontvangt u het officiële 
landelijk erkende certificaat. 
Lezing over hartklachten bij vrouwen 
op 9 april.
Omdat de lezing van de Nederlandse 
Hartstichting in januari vanwege 
ziekte niet door kon gaan, hebben we 
een alternatieve avond georganiseerd. 
Lezing over hartklachten bij vrouwen. 
Een miskend probleem dat levens 
kost. Wat de avond extra interessant 
maakt is dat de inleider een harttrans-
plantatie ondergaan heeft in 2004. 
Ook daar vertelt hij over.
Beide activiteiten vinden plaats in het 
 Dorpshuis ‘De Koppelaar’, Koppel 1 te 
Nederwetten.
Cursus EHBO aan kinderen: 19.30 tot 
22.30 uur. Inschrijving verplicht, €100,- 
(€25,- per avond). Uw ziektekostenver-
zekering vergoed de kosten!
Lezing Hartstichting: 20.00 tot 22.00 
uur. Inschrijving verplicht en kosteloos. 
U kunt zich inschrijven door te mai-
len/bellen naar: ehbo.nuenen@ons-
net.nu of 06-5390 6863. U ontvangt 
dan het inschrijfformulier.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
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 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar 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

Donderdag 1 maart
09.30 uur Computercafé: Domotica

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 2 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag 

in de kapel van De Akkers
Margot Begemannstraat 9 in Nuenen

Vrijdag 2 maart 
20.00 uur Foute bingoavond 

voor het goede doel:
Stichting Mama Alice Peru

D’n Heuvel in Gerwen

Vrijdag 2 maart
20.00 uur Kienen Carnavalsvereniging 

De Raopers Lieshout
(19.00 uur kleine zaal open)

Grotenhof Lieshout

Vrijdag 2 maart
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 2 maart
21.00 uur Met de PvdA in gesprek 

Café Schafrath

Zaterdag 3 maart
10.00 uur Sponsor dag voor Bosnië

met rommelmarkt, 
diverse kraampjes en kienen

Jo van Dijkhof

Zaterdag 3 maart 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

Zondag 4 maart
11.00-17.00 Paranormale beurs 

Restaurant Zaal de Pelgrim 
Pelgrim Mariastraat 21 23, Mariahout

Zondag 4 maart
12.00 uur Yes I do trouwbeleving

Het Klooster
14.00-15.30 uur Archipel Muziekconcours 

2018. Archipel Akkers Nuenen

Zondag 4 maart
14.30-16.30 uur Optreden Cascade 

uit Eindhoven. Jo van Dijkhof
15.30 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Waking Up Dolores. Café Schafrath

Zondag 4 maart
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 5 maart 
14.00 uur WLG-lezing: 

Van vlucht naar integratie, 
door Nannie van den Eijnden

D’n Heuvel, Gerwen

Maandag 5 maart
20.00 uur Optreden Zanggroep Midòre 

+ afscheid dirigent
café Ons Dorp, Parkstraat 1 in Nuenen

Dinsdag 6 maart
19.30-21.00 uur Willem van Ravestijn 

presenteert nieuwste boek
 in Bibliotheek in Nuenen

Dinsdag 6 maart
20.00 uur Kienen in Scarabee

VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen
Mantelmeeuwlaan 10

Donderdag 8 maart
09.30 uur Computercafé: DigiD-Belasting

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 8 maart
10.30 uur Cultuur Overdag - 

fi lm ‘Hidden Figures’ 
Het Klooster

Donderdag 8 maart
20.15 uur Cabaretvoorstelling 

Hans van Gorp,Toon Maas, Piet Snijders
‘Vruuger was alles bitter’

Het Klooster

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
NL Doet

Diverse locaties in Nuenen

Vrijdag 9 maart
19.30-22.00 uur Politiek café

Enodegebouw
Eeuw Driessestraat 1 Eeneind

Vrijdag 9 maart 
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 
Nuenen. Clublokaal Oude Landen van de 
RKSV Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 10 maart
Cultuur Overdag - Rad van Fortuin 

Jan Linders (Vincent van Goghstraat) 

Zaterdag 10 maart 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville
Berg 24 Nuenen

 Zondag 11 maart
10.30 uur Workshop 

Het Nuenens Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten, 

Opwettenseweg 203 te Nuenen

Zondag 11 maart
11.00 uur 16e Gulbergencross

Het dak van Brabant

 Zondag 11 maart
13.30 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 11 maart
20.00 uur ‘Extra hulp op de eerste hulp’ 
door Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
 Grote Zaal van het Dorpshuis in Lieshout

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 maart 18.30 uur: viering, 
abdijviering, voorganger pastor P. Cle-
ment.
Zondag 4 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor P. Clement.
 
Misintenties
Zaterdag 3 maart 18.30 uur: Riet van 
Rooij - van Teeffelen; Grada van de 
Laar - Donkers; Berry Cuppers.
Zondag 4 maart 11.00 uur: Annie Kee-
ris - Smolders; Piet Keeris; Theo Keeris; 
Dorie Hiemstra - Keeris; Jan van Deur-
zen; Willy Spaanjaars; Antoon en Fran-
cien van der Linden - Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Ben van Rooij; Ma-
rietje de Vries - Klomp; Marinus Don-
kers en Petronella Donkers - Daams 
(vanwege sterfdag Petronella); Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij; Han van 
Gils; Jeanne Straathof - Scholtes; Huub 
Knegtel (vanwege sterfdag).

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 maart 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties 
Gerda Rooijakkers - van den Acker; 
Marietje van Moorsel - de Louw; 
Christ Coolen; Dora van den Boomen 
- Scheepers; Ben Lijten; Toos van Lier-
op - Wouters. 

Mededelingen
Vorige week is Toos van Lierop - Wou-
ters op 87 jarige leeftijd overleden. De 
uitvaart is donderdag 1 maart om 
10.00 uur. Wij wensen familie en vrien-
den veel troost en sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeple-
den.

Misintenties
Toon van Rooij; Toon Meijers.

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Toon 
Meijers, Broekdijk 24. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 4 maart 10.00 uur. Voorganger 
in de dienst is ds. Chr. Mondt. Dit is de 
3e zondag van de veertigdagentijd, de 
periode voorafgaand aan Pasen. Er is 
kindernevendienst en jongerenviering. 
De collecte is voor de voorjaarszen-
ding. Na de dienst is gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten bij een kop koffie of 

thee. Op vrijdag 2 maart wordt in de 
kapel van ‘de Akkers’ de Wereldgebeds-
dag gehouden. Iedereen is van harte 
welkom. De viering begint om 14.30 
uur. Elke donderdag staat vanaf 10.00 
uur de deur van De Regenboog wijd 
open voor het Open Huis: gezelligheid 
met koffie of thee. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor andere activitei-
ten: 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 1 maart. 17.30 Lof; 18.30 
uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 2 maart. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis, Votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van de Vasten. 
Zaterdag 3 maart. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur H. Mis, Votiefmis 
van het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van de Vasten. Na de H. Mis 
uitstelling tot 12.30 uur. 10.00 uur 
Godsdienstlessen.
Zondag 4 maart. Derde zondag van de 
Vasten. 10.30 uur gezongen Hoogmis; 
kinderzegen. Na de H. Mis kinderzegen. 
Maandag 5 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 6 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Per-
petua en Felicitas, martelaressen.
Woensdag 7 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; H. Thomas van Aquino, 
kerkleraar.
 De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Taizé-vesper   
in het    
Van Gogh Kerkje
Komende zondag (4 maart) is er weer 
een Taizévesper in het Kleine Van 
Goghkerkje in Nuenen. Het is de 3e 
zondag in de Veertigdagentijd, bijna 
halverwege bijna Pasen. De laatste 
week mochten we al een beetje ver-
heugen op de Lente, veel zon kwam op 
ons pad en de winterse temperatuur 
voelde lekker aan. Het thema van de 
Taizé vesper lijkt te passen: ‘Kracht en 
Wijsheid’ om de komende weken goed 
door te komen. 

Fijn ook om even een moment te vin-
den, om even stil te staan bij de gehei-
men van het dagelijkse leven. In het 
sfeervolle kerkje is er voldoende ruim-
te voor momenten van stilte, voor mo-
menten van denken en ook voor mo-
menten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. Paul We-
ijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Stille Omgang 
Amsterdam
In de nacht van 17 op 18 maart 2018 
vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille 
Omgang plaats. Vanuit de regio Eindho-
ven vertrekken hiervoor op zaterdag 17 
maart rond 21.00 uur touringcars vanaf 
diverse opstapplaatsen. Na aankomst en 
Eucharistie in De Krijtberg  vertrekt de 
omgang vanaf de Kalverstraat. Om-
streeks 3.00 uur is de terugreis richting 
Eindhoven voorzien. Geïnteresseerden 
kunnen zich tot 9 maart opgeven bij de 
plaatselijke broedermeester Theo van 
den Tillaart, tel. 040 2836039. Deelna-
mekosten zijn € 14,00 per persoon (in-
clusief € 3,00 contributie).

Nico Arts liet Nuenens historie 
weer leven
De Dommel was een onmisbare levensader in het bestaan van onze voorou-
ders in deze streek. Water, verdedigingswal, energie uit de watermolens, 
kortom de waterkant was onmiskenbaar de plek waar het vroeger gebeur-
de. Archeoloog Nico Arts nam, aan de hand van zijn archeologische vond-
sten, zijn publiek mee op een boeiende reis langs die stroom.

Hij schetste een levendig beeld van de 
Middeleeuwse samenleving in onze 
contreien. Stille kloosters langs de oe-
ver bij Soeterbeek en Hooidonk. Of de 
luidruchtigheid van de terechtstel-
lingsplaats van het ‘Geregt van Woen-
sel’, dat zijn criminelen terechtstelde 

aan de oever van de Dommel en de lij-
ken er dagenlang aan de galgen liet 
hangen ‘ter lering ende vermaak’. 
Vrome eenvoudige Middeleeuwers die 
door de knietjes gingen voor de won-
derbaarlijke splinter van het H. Kruis 
op Hooidonk. Maar ook ondeugende 
geestelijken die, blijkens een Middel-
eeuwse afbeelding die Arts toonde, 
zich lieten verwennen met betaalde 
liefde door dames getooid als non.
Alleen al de smeuïge verhalen over de 
wonderlijke routes die de veronder-
stelde splinters van het kruishout van 
Jezus dwars door het Oosten en door 
Europa aflegden. Levendige handel in 
relieken. En of ze echt oud waren en af-
komstig van de Calvarieberg, of was 
het nepnieuws avant la lettre?
Aardewerk, houten balken, restanten 
van funderingen of gewelven. Het blij-
ven vaak ‘dode’ dingen tot een enthou-
siaste archeoloog ze weer tot leven 
weet te wekken.
Dat gebeurde afgelopen donderdag-
morgen in de KBO lezing van ‘De 
Schuif ’ voor een grote groep leergieri-
ge Nuenenaren. 

 Uitnodiging voor iedereen die van muziek houdt
BSA MUSIC organiseert samen met Vissersvrouwen aan de Kade een gezamenlijke muzikale middag op zondag 11 
maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. Feestcafé De Bongerd, Astroïdenlaan 2a in Breugel. De entree is gratis.

BSA is een Quintet met eigentijdse muziek voor iedereen! Met meezingers, dansmuziek, kortom voor elk wat wils! Het 
koor Vissersvrouwen aan de Kade zingt allerlei liederen die te maken hebben met het leven van de vrouwen die achterblij-
ven als hun mannen weer naar zee zijn. Sterke vrouwen die voor de kinderschare zorgen, de westenwind horen loeien en 
angst hebben om hun mannen, die in de storm op zee de kost verdienen. Blij zijn als de kotters binnenvaren met hun man-
nen die ze een hele poos gemist hebben. Verdrietig ook als door de storm, ver van de veilige kust, het schip met man en 
muis is vergaan. Zij weten als geen ander dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar ligt. Er worden onder andere Als de Zuid-
Wester loeit - Het Vissersmeisje - Cockles and Mussels - Your faithfull sailorboy - Ik sta op de kade - Zeeman, o Zeeman - 
Aan het Noordzeestrand en Westenwind ten gehore gebracht. Graag tot zondag 11 maart.
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SPORT
Programma
VOETBAL 
EMK NUENEN
Vrijdag 2 maart
Den Hoek 3 - EMK 1 (zaal)  . . . . . 19.15
EMK 2 (zaal) - DBS 3  . . . . . . . . . . . 20.55
Zaterdag 3 maart
EMK VE1 - Best Vooruit VE1  . . . . 15.30
DBS G1 - EMK G1  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Zondag 4 maart
EMK 1 - ASV’33 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Beerse Boys 4 - EMK 2  . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - EFC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Nieuw Woensel 3  . . . . . 11.00
Geldrop 7 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 12.30
Braakhuizen 7 - EMK 6  . . . . . . . . 13.00
Nederwetten VR1 - EMK VR1  . . 12.15

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 3 maart
EFC Vet - Nederwetten Vet   . . . . 17.00
Zondag 4 maart
HVV Helmond 1 - Nederw. 1  . . 14.30
Tongelre 3 - Nederwetten 2  . . . 10.00
Nederwetten 4 - Unitas’59 10  . 10.00
RKSV Heeze 5 - Nederwetten 5 10.00
Nederwetten Vr 1 - EMK Vr 1 . . . 12.15
Nederwetten Vr 2 - Acht Vr 1  . . 10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 3 maart
Nuenen VE1 - Oirs. Vooruit VE1  16.15
Nuenen VE2 - RKVVO VE1  . . . . . 16.15
Zondag 4 maart
Juliana ‘31 - Nuenen 1  . . . . . . . . 14.00
Nuenen VR1 - Rigtersbleek VR1  14.30
UNA 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - ODC 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - De Valk VR1  . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . 12.00
SV Valkenswaard 3 - Nuenen 5 . 12.00
Brabantia 3 - Nuenen 6  . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - SV Valkenswaard 4 . 10.00
RKVVO 5 - Nuenen 9  . . . . . . . . . . . 9.30
Wilhelmina Boys 6 - Nuenen 10 10.00
Wilhelmina Boys 10 - Nuenen 11 12.00
Acht 7 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 13 - SBC 11  . . . . . . . . . . 14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 3 maart 
RKGSV Vet - Braakhuizen A  . . . . .15.00
Zondag 4 maart
SPV1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . .14.30
RKDSV 2- RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . .12.00
RKGSV 3 - Woenselse boys 10  . .11.00
RKGSV Vr 1 - Nieuw Woens. Vr 1  11. 00

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

Zaterdag 24 februari 2018 zijn er weer 62 kinderen 
die hun diploma hebben behaald. 

Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen 
van harte gefeliciteerd met deze top prestatie!!!

Van Goghdrive  
in Het Klooster
Zaterdag 24 februari was er weer de 
jaarlijkse Van Gogh Bridgedrive in 
het Klooster in Nuenen. Deze vond 
voor de 35e keer plaats. Honderd-
veerenveertig liefhebbers van de 
bridgesport waren al vóór 9.30 uur 
aanwezig voor een gratis kopje kof-
� e en thee bij de mentale voorberei-
ding. Ze kwamen uit Nuenen en 
directe omgeving maar ook van gro-
tere afstanden zoals Nijmegen en 
Antwerpen.

De Van Goghdrive wordt georgani-
seerd door Bridge Club Common Sense 
Nuenen en is wat anders van opzet dan 
veel andere toernooien. In de ochtend 
spelen de deelnemers allemaal door el-
kaar en doen hun best voor een kwalifi-
catie in een zo hoog mogelijke lijn. 

De winnaars van de sterkste lijn en dus 
toernooiwinnaars, zijn:
1. Bas de la Parra en Christ van Roovert 
2. Jan Trienen en Emmy van der Meij
3. Noortje van den Broek en Carla 
Franssen
De volledig uitslag van de drive is te 
zien op de volgende site: https://www.
nbbclubsites.nl/club/30022/uitslagen

Ook interesse om een keer kennis te ma-
ken met bridge en Bridgeclub Common 
Sense Nuenen? Kijk op website www.
nbbclubsites.nl/club/30022 en neem 
contact op met Jan van Heijningen, jvan-
heijningen@onsnet.nu of Francien van 
Mil, francien.van.mil@gmail.com.
 

Uitslag rikken bij 
RKVV Nederwetten
 De uitslag van 23.02 is: 
1e prijs Martien Rooijakkers 76 punten.
2e prijs Sander van Hees 69 punten.
3e prijs Louis Staals 47 punten.
4e prijs Wim Kuijpers 43 punten.
5e prijs Ruud Beks 41 punten.

Einduitslag rikken seizoen ‘17-’18
1e prijs Wim Kuijpers 447 punten
2e prijs Ruud Beks 347 punten.
3e prijs Martien Rooijakkers 273 punten.

RKVV Nederwetten kan weer terug 
kijken op een geslaagde activiteit,
gezellig een kaartje leggen wat buur-
ten, hopelijk weer tot ziens in het nieu-
we rik seizoen.

Padelbanen in Nuenen    
bij TV de Lissevoort
TV de Lissevoort start met de realisatie van twee padelbanen op haar park. 
Dat is de uitkomst van de ledenvergadering, kortweg ALV, die donderdag 22 
februari jl. unaniem instemde met het voorstel van het bestuur hiertoe. 

Eindhovenaar Henny van de 
Velden wint 17de wedstrijd  
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 17de wedstrijd gespeeld bij de suppor-
tersclub RKSV Nuenen. In een goed bezette rik arena werd er weer volop 
strijd geleverd voor de overwinning en het bleef tot het einde spannend wie 
met de eer zou gaan strijken.

hoopt met de realisatie te kunnen star-
ten, zodat zo mogelijk voor de zomer-
vakantie de eerste ballen kunnen wor-
den gespeeld.
De banen zijn in principe beschikbaar 
voor de leden van TV de Lissevoort. 
De projectgroep benoemt een activa-
tiegroep die nog nader gaat uitwerken 
in hoeverre de banen ook voor losse 
verhuur of evenementen beschikbaar 
komen. Ook zullen acties als clinics, 
kennismakingstrainingen, toernooien, 
competities en andere activiteiten 
plaats gaan vinden.
Met de aanleg van deze padelbanen is 
TV de Lissevoort weer aantrekkelijker 
geworden voor bestaande en nieuwe 
leden. Meer info over TV de Lisse-
voort is te vinden op de website:
www.tvdelissevoort.nl

 

Met een mooie score van 98 punten 
eiste hij de overwinning voor zich op, 
voor de leider van voor de pauze Harrie 
Maertens. Ook de goed en zeker niet 
onverdienstelijk spelende Ad van Uden 
en Frans Foolen uit Lieshout konden 
het tij niet keren en moesten met de 
derde en vierde plaats genoegen ne-
men. Al met al weer een spannende 
avond rikken bij de supportersclub.

Uitslag 23 februari
 1 Henny vd Velden, Eindhoven 98 pt
 2 Harrie Maertens, Nuenen 82 pt
 3 Ad van Uden, Nuenen 78 pt
 4 Frans Foolen, Lieshout 72 pt
 5 An Arts, Nuenen 66 pt
 6 Riny Schepers, Nuenen 66 pt
 7 Wil Marguenie, Nuenen 54 pt
 8 Janes Tuhumury, Nuenen 51 pt
 9 Ria Hurkmans, Nuenen 49 pt
10 Toine Raaijmakers, Gerwen 48 pt
De loterij winnaar was Hans de Haas.

Vrijdag 2 maart is weer de volgende rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren, alle Rik-
kers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 040 2833254.

Van twee bestuursleden werd afscheid 
genomen (zie foto). Sander Aarts trad 
een paar maanden geleden af als pen-
ningmeester en Twan Hoeijmans nam 
afscheid als bestuurslid Sportzaken. 
Twan kreeg van voorzitter Leo van de 
Sande de gouden draagspeld van de 
club uitgereikt Leo bedankte beide he-
ren voor hun inzet voor de club.
Hoofdpunt van de agenda was het 
voorstel van een projectgroep om twee 
padelbanen te realiseren. Padel is een 
betrekkelijk nieuwe en sterk groeiende 
racketsport, overgewaaid uit Mexico 
en razend populair in Spanje, waar in-
middels meer mensen Padel spelen 
dan tennissen. Van daaruit verovert 
het momenteel ook Nederland. In de 
regio Eindhoven kan worden gespeeld 
in Asten (zie foto), Helmond en Best. 
Padel houdt het midden tussen squash 
en tennis. Het wordt gespeeld in een 
kooi van glas beneden en stalen net-
werk boven, het veld is 20x10 meter (3 
banen kunnen op een tennisveld), de 
ondergrond is van kunstgras of hard-
court, meestal op een betonnen on-
dergrond. Om een idee te krijgen van 
de dynamiek van Padel, kun je kijken 
bij de KNLTB: KNLTB - Padel.
De banen worden gesitueerd aan de 
voorzijde van het tennispark ter hoog-
te van de speelplaats en de (voormali-
ge) midgetgolfbaan. Op korte termijn 
zullen de omgevingsvergunningen 
aangevraagd en definitieve offertes op-
gevraagd worden, waarna het bestuur 

In de pauze liep hij al met de borst om-
hoog, onze good old deelnemer Harrie 
Maertens, door al twee maal eerder 
winnaar geweest te zijn dacht Harrie 
die met 82 punten de leiding had geno-
men dat de buit al binnen was. Maar 
daar dachten de andere deelnemers an-
ders over. Het was vooral de trouwe en 
sympathieke deelnemer Henny van de 
Velden die met goed en gedegen spel in 
de aanval ging en niet zonder succes. 

Bestuur van TV de Lissevoort probeert padelbanen in Asten uit

Sander Aarts (links) en Twan Hoeijmans 
nemen afscheid als bestuursleden bij TV de 
Lissevoort

Wijziging startplaats bij WSV Nuenen 
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandelsport-
verenging WSV is in de maand maart de ingang van het tennispaviljoen op sport-
park de Lissevoort. Op zondagmorgen om 09.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve wandeling van maximaal 2 uur door de 
mooie Nuenense omgeving. Iedereen is welkom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie. Voor nadere informatie: www.wsvnuenen.nl. Ook kunt u mailen naar het 
secretariaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Gulbergencross 
Zondag 11 maart start om 11.00 uur de 16de editie van de Gulbergencross, voor 
de vijfde keer georganiseerd door LOGO, LGM en LONU. Deze veldcross voert 
over een geaccidenteerd parcours naar Het dak van Brabant met een totaal aan 
250 hoogtemeters en een stijgingspercentage van 14% over 1, 2, 3, 4 of 5 ronden 
van elk 2 kilometer. Voorinschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 9 maart op in-
schrijven.nl. De kosten zijn € 4,- Inschrijven op zondag 11 maart kan vanaf 9.30 
uur op het wedstrijd terrein (€ 5,-). Kinderen tot en met 12 jaar worden afgeraden 
te lopen, anders verplicht onder begeleiding van een volwassenen en maximaal 1 
ronde. Deelname t/m 17 jaar is gratis.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 2 maart organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de kleine zaal is open 
om 19.00 uur.  Iedereen is welkom.

Tennis

Rikken
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Lotto sneakersokken
zwart of wit
maten 35-46

Air Wick geurkaars
diverse geuren
in glas

dames/heren Crocs
diverse kleuren
maten 36-45

kindermaten 
27-35

9.95

LED-bloemenslinger 
10 LED
diverse kleuren
135 cm 

Coca-Cola, Fanta 
of Sprite
375 ml  1 l = 1.55

12-pack 

6.96

Tefal Welcome koekenpan
sterke en 100% veilige anti-aanbaklaag EasyPlus 
(vrij van PFOA), geschikt voor gas, 
elektrisch en keramisch, Ø 24 cm

koekenpan Ø 28 cm 10.95
wokpan Ø 28 cm 14.95

afstand bestuurbare 
helikopter 
3-kanaals
met stabiliserende 
gyroscoop
diverse kleuren

Bref toiletblok 
power activ
diverse geuren
50 gram  
1 kg = 19.80 

Valvoline motorolie
5W-30, 1 liter

10W-40 2.49
5W-40 3.49

Umbro, Lee Cooper 
of Kappa boxershort
diverse varianten
maten s-xl

kinderspeelgoed
Nerf super soaker scatter blast 
of My Little Pony modeshow

dekbedovertrekset
o.a. Emoji, Paw Patrol of Frozen
140x200 cm + 60x70 cm

Ferm haakse slijper
voor schijven tot 125 mm 
500 Watt
2 jaar garantie

Grundig 
solar grondspot
RVS
36.5 cm

solar LED-lamp
70 cm 

1.99 

solar LED-lamp
90 cm 

3.95 

kantoorartikelen
permanent markers 2-pack,
whiteboard markers 2-pack,

correctietape roller

Cillit Bang of 
Dettol reiniger
diverse varianten
440 ml  1 l = 3.36

Leifheit 
vloerwisserset
incl. 5 vloerstofdoeken
met telescoopsteel tot 130 cm

Leifheit vloerstofdoeken
droog of vochtig
12 of 20 stuks

1.49

Mars, Twix of Snickers
450/500 gram
1 kg = 5.76/5.18

Philips speakerset
met USB-aansluiting voor de PC
12x8 cm
7 Watt

Palmolive shampoo
diverse varianten
350 ml 1 l = 3.40

douchemelk 
250 ml 1 l = 3.88 

0.97

Axe deospray
diverse geuren
150 ml  1 l = 12.33

douchegel
diverse geuren
250 ml  1 l = 6.16

1.54

slijpschijf: 
RVS, set/12, 
Ø 125 mm
diamantschijf: 
set/3, Ø 125 mm 

2.99

3 paar

10-pack

onze nieuwe weekactie
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onze nieuwe weekactie

Heel veel A-merken voor lage prijzen

Aanbiedingen geldig van woensdag 28 februari t/m dinsdag 6 maart 2018

www.action.com

nog véél meer A-merken in onze winkels en op action.com
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