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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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, Hoge Brake 72.

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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BUNGALOWS
GEZOCHT

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper winter 2020-21.indd   1 29-01-2021   15:13

16 
jubilarissen 
bij RKSV 
Nuenen

D’n Dwèrsklippel 
met het 
witte voetje 
2021 voor 
Ton Grimberg

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

Verkiezingen
16 maart ‘22

www.combinatienuenen.nl
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Bosviolen
In diverse kleuren.
12 stuks in tray.
6.99

per trayper tray

4.99

Tray à 
12 stuks

    Raad
& Win
wooncheque t.w.v. € 1.000,-

meubelpleinekkersrijt.nl/nieuws

12 & 13
maart LIVE
op het plein

Blokje Om Dichter in Beeld; Een wandel- en inspiratiecyclus in woord en beeld

Heel Nuenen aan de wandel 

schillende wandelingen aangeboden. 
De wandeling kan onder begeleiding 
van IVN-gidsen gelopen worden of 
gewoon op eigen gelegenheid. De 
start van de begeleide wandeling is 
steeds om 13.00 uur. In onderstaand 
schema staan alle wandeldata en de 
locaties van waaruit gestart wordt. 

Dankzij een geweldige financiële on-
dersteuning van Jumbo Ton Grimberg 
en NGN200 is het mogelijk geworden 
de routekaarten uit te geven in een 
fraaie vormgeving (druk: Drukkerij 
Messerschmidt) met op elke kaart een 
kenmerkende titelfoto van een Nue-
nense fotograaf, de uitgeschreven 
routes, een routekaart en de vier sei-
zoensschilderijtjes- en gedichten.

Het is een initiatief van Agnes Leijen 
die niet voor de eerste keer wandel-
routes heeft ontworpen. 

DATUM ROUTE STARTTIJD STARTLOCATIE

20-mrt 1. Papenvoortse Heide 13.00 uur Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 5B, Nuenen

17-apr 2. Stad van Gerwen 13.00 uur Zorgboerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

15-mei 3. Nederwetten 13.00 uur Brasserie/Café De Kruik, Hoekstraat 52, Nederwetten

19-jun 4. Dommeldal 13.00 uur Pleintje bij kruising Boord/Dubbestraat, Nuenen

17-jul 5. Opwetten 13.00 uur De Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen

21-aug 6. Nuenens Broek 13.00 uur Parkje bij kruising Eikenlaan/Lissevoort/Broek, Nuenen

18-sep 7. Roosdonken 13.00 uur Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhk. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

16 ok 8. Gerwen 13.00 uur Restaurant De 3 Gebroeders, Heuvel 1, Gerwen

20-nov 9. Eeneind 13.00 uur Buurthuis Enode, Eeneind 1, Eeneind

18-dec 10. Centrum 13.00 uur Voor de Heilige Clemenskerk, Park 53, Nuenen

In het kader van NGN200 heeft routemaker Agnes Leijen van uitgeverij 
Boekjes van eigen Deeg tien nieuwe wandelroutes in de gemeente Nuenen 
c.a. gemaakt. Het zijn stuk voor stuk prachtige geconstrueerde routes die 
het landschappelijk karakter van Nuenen in diverse facetten laten zien. 

Er zijn nog wat extra’s. De dichters lo-
pen mee en zullen op de plek die ze 
beschreven hebben, hun gedicht voor-
lezen. Ook kunnen de schilderijtjes van 
Marianne Schellekens ter plekke (bij 
droog weer) en op andere locaties in 
Nuenen bewonderd worden.

Voor de inwendige mens is ook ge-
zorgd: bij de start (en einde) van elke 
wandeling is horeca aanwezig of er 
staat een foodtruck, zo kan de wan-
deling worden gestart of afgesloten 
met een drankje of lekkernij.

De routekaarten kunnen telkens vanaf 
de maandag voorafgaand aan de wan-
deling gratis worden afgehaald bij 
Jumbo Ton Grimberg en bij het Vin-
centre.

Naast de losse routekaarten wordt er 
ook een mapje aangeboden waarin 
alle wandelingen gebundeld zijn. De-
ze zijn vanaf donderdag 10 maart 
voor € 9,95 te koop bij Jumbo Ton 
Grimberg, Bruna, Primera Risjamo en 
Vincentre in Nuenen, bij Boek- en 
kantoorboekhandel Van Grinsven in 
Geldrop en Eindhoven en bij Boek-
handel Van Piere in Eindhoven. Daar-
naast zijn ze te verkrijgen bij de start 
van elke wandeling.

Houd de derde zondagen tot en met 
18 december (de laatste) vrij! Zie sche-
ma hieronder. Bij elk startpunt is par-
keergelegenheid, maar niet onbe-
perkt. Kom dus liefst op de fiets! 

Als er nog vragen zijn
kun je contact opnemen met:
Agnes Leijen, 06-13585523
info@boekjesvaneigendeeg.nl
of Roland Grimberg, 06-53334559
Roland.grimberg@jumbo.com

Agnes Leijen

Hier heu r ik thu i s©Het verschil met nu is dat er door de 
samenwerking met andere discipli-
nes extra dimensies aan worden toe-
gevoegd. Beeld en woord versterken 
de wandelervaring en leggen de na-
druk op zowel het landschap zelf als-
ook op kunst en cultuurhistorische 
objecten. Herkennen en beleven 
staan naast het positieve aspect van 
wandelen voorop. Een primeur voor 
Nuenen.
Elke derde zondag van de maand, te 
beginnen met 20 maart, kan er met 
het hele gezin, de hele familie- en 
vriendenkring, of zelfs met de hele 
straat gewandeld worden. In totaal 
worden er gedurende dit jaar tien ver-

Om meer kleur te geven aan deze 
wandelingen heeft Agnes Leijen sa-
menwerking gezocht met leden van 
het dichterscollectief Nuenen te we-
ten: Klaas de Graaff, Pauline Jansen, 
Fred Lambert en Helma Michielsen. 
Aan beeldend kunstenares Marianne 
Schellekens is gevraagd om hierbij 
schilderijtjes te maken. 
Het gaat om in totaal veertig gedich-
ten die in tien wandelingen telkens de 
vier seizoenen bestrijken. De bijbeho-
rende veertig schilderijtjes heeft kun-
stenares Marianne voor haar rekening 
genomen.
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 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

A: Jan van Schijnveldlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-2837383 
Openingstijden:
(di, wo, vr. 13.00-17.00 uur, za. 10.00-17.00 uur).

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Het CMD werkt voorlopig alleen op af-
spraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt 
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur.

FIETSACCU INLEVEREN  
VOOR RECYCLING
Een oude of kapotte fi ets-
accu hoort niet in de vuil-
nisbak. In een fietsaccu 
zitten waardevolle metalen 
die hergebruikt kunnen 
worden. Bijvoorbeeld ko-
per voor nieuwe kranen, 
aluminium voor trappen en 
nikkel voor brilmonturen. 
Het overgebleven materiaal is geschikt als asfalt. Lever uw 
fi etsaccu daarom altijd in bij de milieustraat. Dan weet u 
zeker dat deze op een verantwoorde en duurzame manier 
verwerkt wordt en niet op de verkeerde plek terechtkomt.

VEREENVOUDIGDE COMPENSA-
TIEREGELING TREEDT IN WERKING
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een 
compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziek-
tekostenverzekering. De regeling is bestemd voor inwo-
ners die een chronische ziekte of handicap hebben. Via 
de tegemoetkoming wensen we deze inwoners te com-
penseren voor hoge zorgkosten die voortkomen uit het 
verplicht eigen risico. Op die manier verzachten we de 
stapeling van zorgkosten en proberen we zorgmijding te 
voorkomen. De regeling is vanaf 2022 vereenvoudigd, dit 
houdt in dat meer inwoners geholpen kunnen worden en 
de administratieve last voor u afneemt. 

Voorheen kon u alleen het verplicht eigen risico terugvra-
gen als u drie opeenvolgende jaren het volledige eigen 
risico had gebruikt. Dit is nu losgelaten. Dit houdt in dat u 
het verplicht eigenrisico nu kunt terugvragen over het 
voorafgaande jaar. 

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet
De voorwaarden zijn:

1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
2. Bent op moment van aanvraag 18 jaar of ouder;
3. U heeft geen recht op studiefi nanciering;
4. U heeft vorig jaar het volledige verplichte eigen risico 

zorgverzekering verbruikt;
5. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is 

ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen 
mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum.

Aanvragen
U kunt van 12 maart 2022 tot 
en met 31 december 2022 
de tegemoetkoming aanvra-
gen over het afgelopen jaar. 
U kunt het aanvraagformu-
lier ophalen op het gemeen-
tehuis of het CMD (aan de 
Berg). Het formulier is ook 
online te downloaden via de 
website van de gemeente 
Nuenen www.nuenen.nl 

GEMEENTERAADS- 
VERKIEZINGEN NUENEN

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Alle stembureaus zijn die dag open van 07.30 tot 21.00 
uur. Gaat u stemmen, vergeet dan niet uw stempas en een 
geldige legitimatie mee te nemen.

Vervroegd stemmen
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u van 07.30 tot 
21.00 uur vervroegd stemmen op het gemeentehuis en 
bij Het Klooster.

Vervangende stempas aanvragen kan tot 11 maart 17.00 uur
Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas 
kwijt? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan. Dat kan tot 
vrijdag 11 maart 17.00 uur. Op verkiezingen.nuenen.nl/
stempas-kwijt-of-niet-ontvangen. leest u wat u kunt doen.

Verkiezingen dorps- en wijkraden
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden ook de 
verkiezingen gehouden voor de dorps-en wijkraden van 
Eeneind, Gerwen en Nederwetten.

Toegankelijke stembureaus
Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvrien-
delijk ingericht. Daarnaast is extra aandacht besteed aan 
de toegankelijkheid van stemlokaal Het Klooster. Hier 
kunnen mensen terecht die minder goed ter been zijn, of 
wie moeite heeft met lezen en kijken. Meer informatie over 
de maatregelen voor mensen met een beperking leest u 
op verkiezingen.nuenen.nl/stemmen-met-een-beperking

Audio bestanden kandidatenlijsten 
Op de website verkiezingen.nuenen.nl/kandidatenlijs-
ten-2022 kunt u ook de kandidatenlijsten voor de verkie-
zingen beluisteren via een audio bestand, speciaal voor 
mensen met een visuele beperking en laaggeletterden. 
Onder elke kandidatenlijst per partij staat een afbeelding 
en met de play knop kunt u de kandidatenlijsten beluisteren.

Uitslagenavond
Op 16 maart vindt de uitslagenavond plaats in Het Kloos-
ter. De deelnemende partijen wachten dan gezamenlijk 

op de uitslag. Wilt u erbij zijn? Dat kan. De deuren gaan 
om 20.30 uur open. 

Meer informatie, bijvoorbeeld over u hoe iemand machtigt, 
de stemlocaties en de deelnemende partijen, vindt u op 
verkiezingen.nuenen.nl

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
Donderdag 17 maart 14.30 uur komt de commissie Straat-
naamgeving in openbare vergadering bijeen in het ge-
meentehuis. Op de agenda staat: het vaststellen van de 
straatnaam voor het plein bij de kerk in Nederwetten. 

Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich donderdag 17 maart 
om 14.15 uur melden bij de receptie op het gemeentehuis.
. 

DUURZAAMHEID

UITREIKING EERSTE JEUGDLINTJE 
IN DE GEMEENTE NUENEN
Donderdag 3 maart reikte Wethouder Ralf Stultiëns het 
éérste jeugdlintje uit aan fotograaf en cameraman Jan 
Raaijmakers. Van harte gefeliciteerd Jan!
Jan kwam als tienjarige al regelmatig met zijn camera en 
microfoon bij verschillende evenementen. Als 11-jarige 
sloot hij zich aan bij het vrijwilligersteam en daar bleek hij 
een zeer gewaardeerde vrijwilliger binnen het camera- en 
montageteam. Jan is leerling op het Sint Lucas in Eindho-
ven en is 14 jaar. 
Het Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die 
zich inzetten voor de Nuenense samenleving. De ge-
meente Nuenen wil met deze prijs laten zien dat de bij-
drage van jongeren wordt gewaardeerd. 

NIEUWE AFVALBAKKEN   
IN HET CENTRUM
De proef met afvalbakken voor gescheiden afvalinzameling 
in het park en de winkelstraten in het centrum van Nuenen 
bleek bij de evaluatie onvoldoende geschikt. Binnenkort 
plaatsen we twee soorten nieuwe afvalbakken: een perscon-
tainer en een afvalbak met aan vier zijden een opening. 

Deze afvalbakken zijn niet be-
doeld voor bedrijfsafval of huis-
houdelijk afval. 
De oude afvalbakken worden 
hergebruikt op andere locaties. 
Hiernaast de afbeeldingen van 
de nieuwe afvalbakken. Zo hou-
den we samen Nuenen Schoon!

 AFVALWEETJE:

Papier en karton worden zeven keer 
gerecycled. 89% van het op de markt 
gebrachte papier en karton wordt 
ingezameld en hergebruikt. 

1

GEMEENTEBERICHTEN
WEEK 10 – 2022

Gemeente Nuenen
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch langskomen op het gemeentehuis? 
Maak dan online een afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. Geen internet? Bel ons 
klantcontactcentrum. Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Jan van Schijnveldlaan 2
T: 040 2631631
E: gemeentehuis@nuenen.nl
www.nuenen.nl

Ga voor meldingen openbare ruimte naar www.nuenen.nl/melding-doen

Milieustraat 
De Huufkes 48-50
5674 TM Nuenen
T: (040) 283 73 83
(di,wo,vr. 13.00-17.00 u, za. 10.00-17.00 u)

CMD 
Centrum Maatschappelijke Deelname 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, 
zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor 
al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Het CMD werkt voorlopig alleen op afspraak. Zo willen we voorkomen dat het te druk wordt 
in het gebouw met ook de huisartsen en apotheek. 

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 
Papier en karton worden zeven keer gerecycled. 89% van het op de markt gebrachte papier 
en karton wordt ingezameld en hergebruikt.
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FIETSACCU INLEVEREN VOOR RECYCLING 
Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in de vuilnisbak. In een fietsaccu zitten waardevolle 
metalen die hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld koper voor nieuwe kranen, aluminium 
voor trappen en nikkel voor brilmonturen. Het overgebleven materiaal is geschikt als asfalt. 
Lever uw fietsaccu daarom altijd in bij de milieustraat. Dan weet u zeker dat deze op een 
verantwoorde en duurzame manier verwerkt wordt en niet op de verkeerde plek terechtkomt.  
 

 

 
 
VEREENVOUDIGDE COMPENSATIEREGELING TREED IN WERKING 
De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht 
eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De regeling is bestemd voor inwoners die een 
chronische ziekte of handicap hebben. Via de tegemoetkoming wensen we deze inwoners te 
compenseren voor hoge zorgkosten die voortkomen uit het verplicht eigen risico. Op die 
manier verzachten we de stapeling van zorgkosten en proberen we zorgmijding te 
voorkomen. De regeling is vanaf 2022 vereenvoudigd, dit houdt in dat meer inwoners 
geholpen kunnen worden en de administratieve last voor u afneemt.  
 
Voorheen kon u alleen het verplicht eigenrisico terugvragen als u drie opeenvolgende jaren 
het volledige eigenrisico had gebruikt. Dit is nu losgelaten. Dit houdt in dat u het verplicht 
eigenrisico nu kunt terugvragen over het voorafgaande jaar.  
 
Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet 
De voorwaarden zijn: 
 

1. U bent woonachtig in de gemeente Nuenen; 
2. U bent op moment van aanvraag 18 jaar of ouder; 
3. U heeft geen recht op studiefinanciering; 
4. U heeft vorig jaar het volledige verplichte eigen risico zorgverzekering verbruikt 
5. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van uw 

inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal 
minimum. 

 
Aanvragen 
U kunt van 12 maart 2022 tot en met 31 december 2022 de tegemoetkoming aanvragen over 
het afgelopen jaar. U kunt het aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of het CMD 
(aan de Berg). Het formulier is ook online te downloaden via de website van de gemeente 
Nuenen www.nuenen.nl  
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN NUENEN 
 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Alle stembureaus zijn die dag 
open van 07.30 tot 21.00 uur. Gaat u stemmen, vergeet dan niet uw stempas en een geldige 
legitimatie mee te nemen. 
 
Vervroegd stemmen 
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u van 07.30 tot 21.00 uur vervroegd stemmen op 
het gemeentehuis en bij Het Klooster. 
 
Vervangende stempas aanvragen kan tot 11 maart 17:00u 
Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag zo snel mogelijk een 
nieuwe aan. Dat kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. Op verkiezingen.nuenen.nl/stempas-
kwijt-of-niet-ontvangen leest u wat u kunt doen. 
 
Verkiezingen dorps- en wijkraden 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen worden ook de verkiezingen gehouden voor de 
dorps-en wijkraden van Eeneind, Gerwen en Nederwetten. 
 
Toegankelijke stembureaus 
Tijdens de verkiezingen zijn alle stemlokalen rolstoelvriendelijk ingericht. Daarnaast is extra 
aandacht besteed aan de toegankelijkheid van stemlokaal Het Klooster. Hier kunnen 
mensen terecht die minder goed ter been zijn, of wie moeite heeft met lezen en kijken. Meer 
informatie over de maatregelen voor mensen met een beperking leest u op 
verkiezingen.nuenen.nl/stemmen-met-een-beperking 
 
Audio bestanden kandidatenlijsten  
Op de website verkiezingen.nuenen.nl/kandidatenlijsten-2022 kunt u ook de 
kandidatenlijsten voor de verkiezingen beluisteren via een audio bestand, speciaal voor 
mensen met een visuele beperking en laaggeletterden. Onder elke kandidatenlijst per partij 
staat een afbeelding en met de play knop kunt u de kandidatenlijsten beluisteren. 
 
Uitslagenavond 
Op 16 maart vindt de uitslagenavond plaats in Het Klooster. De deelnemende partijen 
wachten dan gezamenlijk op de uitslag. Wilt u erbij zijn? Dat kan. De deuren gaan om 20.30 
uur open.  
 
Meer informatie, bijvoorbeeld over u hoe iemand machtigt, de stemlocaties en de 
deelnemende partijen, vindt u op verkiezingen.nuenen.nl 
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VERGADERING COMMISSIE STRAATNAAMGEVING  
Donderdag 17 maart 14.30 uur komt de commissie Straatnaamgeving in openbare 
vergadering bijeen in het gemeentehuis. Op de agenda staat: het vaststellen van de 
straatnaam voor het plein bij de kerk in Nederwetten  
 
Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich donderdag 17 maart om 14:15 uur melden bij de 
receptie op het gemeentehuis.  
 
DUURZAAMHEID 

 
 
UITREIKING EERSTE JEUGDLINTJE IN DE GEMEENTE NUENEN 
Donderdag 3 maart reikte Wethouder Ralf Stultiëns het éérste jeugdlintje uit aan fotograaf en 
cameraman Jan Raaijmakers. Van harte gefeliciteerd Jan!  
 
Jan kwam als tienjarige al regelmatig met zijn camera en microfoon bij verschillende 
evenementen. Als 11-jarige sloot hij zich aan bij het vrijwilligersteam en daar bleek hij een 
zeer gewaardeerde vrijwilliger binnen het camera- en montageteam. Jan is leerling op het 
Sint Lucas in Eindhoven en is 14 jaar.  
 
Het Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die zich inzetten voor de Nuenense 
samenleving. De gemeente Nuenen wil met deze prijs laten zien dat de bijdrage van 
jongeren wordt gewaardeerd.  

 4 

 

 
 
 
VERGADERING COMMISSIE STRAATNAAMGEVING  
Donderdag 17 maart 14.30 uur komt de commissie Straatnaamgeving in openbare 
vergadering bijeen in het gemeentehuis. Op de agenda staat: het vaststellen van de 
straatnaam voor het plein bij de kerk in Nederwetten  
 
Indien u aanwezig wilt zijn kunt u zich donderdag 17 maart om 14:15 uur melden bij de 
receptie op het gemeentehuis.  
 
DUURZAAMHEID 

 
 
UITREIKING EERSTE JEUGDLINTJE IN DE GEMEENTE NUENEN 
Donderdag 3 maart reikte Wethouder Ralf Stultiëns het éérste jeugdlintje uit aan fotograaf en 
cameraman Jan Raaijmakers. Van harte gefeliciteerd Jan!  
 
Jan kwam als tienjarige al regelmatig met zijn camera en microfoon bij verschillende 
evenementen. Als 11-jarige sloot hij zich aan bij het vrijwilligersteam en daar bleek hij een 
zeer gewaardeerde vrijwilliger binnen het camera- en montageteam. Jan is leerling op het 
Sint Lucas in Eindhoven en is 14 jaar.  
 
Het Jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die zich inzetten voor de Nuenense 
samenleving. De gemeente Nuenen wil met deze prijs laten zien dat de bijdrage van 
jongeren wordt gewaardeerd.  

 5 

 
 
NIEUWE AFVALBAKKEN IN HET CENTRUM 
De proef met afvalbakken voor gescheiden afvalinzameling in het park en de winkelstraten in 
het centrum van Nuenen bleek bij de evaluatie onvoldoende geschikt. Binnenkort plaatsen 
we twee soorten nieuwe afvalbakken: een perscontainer en een afvalbak met aan vier zijde 
een opening. Deze afvalbakken zijn niet bedoeld voor bedrijfsafval of huishoudelijk afval. De 
oude afvalbakken worden hergebruikt op andere locaties. Hieronder de afbeeldingen van de 
nieuwe afvalbakken. Zo houden we samen Nuenen Schoon! 
 

  
 
VERGUNNINGEN PERIODE 01-03-2022 EN 07-03-2022 
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
De Pinckart 10  Realiseren van een (deels) overdekte parkeerplaats 
De Tienden 21 Plaatsen van een dakopbouw op een bestaand kantoor 
 
Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 87 Plaatsen van handelsreclame 
Opwettenseweg t.o. nr. 86 Rooien van een Linde 
Molenkamp 24 Bouwen van een bedrijfsloods tbv bestratingsbedrijf  
Sparrenlaan 36 Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
Heikampen 3 Renoveren van geveldelen en het vervangen van 

buitenkozijnen 
Nuenen Plaatsen van twee kerkuilenhotels 
 
Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning 
Locatie Omschrijving 
Hool ongenummerd, naast Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 



ROND DE LINDE week 10 Donderdag 10 maart 2022

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

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

Ook voor de best belegde broodjes!

Gemarineerde
Varkens Oesters
“met gratis Champignon Roomsaus” .....4 stuks 6,95
Winters Kiprolletje
.......................................................... 100 gram 2,65
Brie - Varkenshaas
Schuitje ................................per stuk 4,95
Bij 150 gram Gebraden Kipfi let

bakje Gerookte Kipsalade GRATIS

Surprise Rol
“Roomdeeg gevuld met Pulled Pork” 100 gram 1,95
Carpaccio Misto
.......................................................... 100 gram 2,55

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN 
KEUREN DIVERSE MERKEN AUTO’S

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Ki
ds

 S

ociety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

VOLG ONS!

�   �   
VOLG ONS!

�   �   

DUIVENDIJK 5C, 5672 AD NUENEN
M: 06-51896209 T: 040-3032623

GIEL@GBSPREMIUM.NL
WWW.GBSPREMIUM.NL

DE MEEST EXCLUSIEVE BOUTIQUE FITNESS VAN NUENEN 

GBS PREMIUM SPORTS CLUB

START DEZE WEEK NOG:

BEL OF MAIL 
VOOR ZEER 
AANTREKKELIJKE 
VOORJAARS-
AANBIEDINGEN

VOORJAARSAANBIEDINGEN

ü CIRCUITTRAINING OP 
 MAANDAG- | WOENSDAG- 
 AVOND
ü	CIRCUITTRAINING OP 
 ZATERDAGOCHTEND
ü  BOOTCAMP OP ZONDAG

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Omdat je het 
verschil wil maken of omdat liefdevolle zorg gewoon 
‘in’ je zit. Bij Archipel waarderen we jouw inzet. 
Zo bieden we extra scholing, ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en volop ondersteuning om je goed te 
blijven voelen in je werk. We geven jou en je team 
eigen verantwoordelijkheid, en ook support wanneer 
het nodig is. Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en het leven van 
onze cliënten �jner maken. Zo organiseren we onze 
zorgverlening beter voor iedereen. 

Is het tijd voor jouw ambities en wil je in de zorg 
werken? Dan zien we je graag tijdens het JobCafé 
of check werkenbijarchipel.nl voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

KOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT

DONDERDAG 17 MAART VAN 15:00 TOT 18:00 UURKOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT
KOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Leefbaarheid  in Nuenen  code rood

Manifest III

AAN U DE KEUZE

   In 2018 hebben de politieke partijen ons beloftes gedaan om de leefbaarheid in Nuenen te
verbeteren! Het stemgedrag bij raadsbesluiten over beperkingen van regionaal (sluip-)verkeer
door Nuenen, geluidsoverlast, �jnstof en grotere verkeersveiligheid liet wat anders zien.

2018 - 2022

2022 - 2026

Verkiezingsprogramma

Belangenvereniging Nuenen Groen Samenwerkingsverband Het Collectief

W70 PvdAGLD66 CombinatieCDA VVD   NN

Verkiezingsprogramma

Stemgedrag

W70 GL/PvdAD66 CombinatieCDA VVDLijst Pijs

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

ADVERTENTIES
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, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangelever-
de kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

Erwin 
Pino

www.combinatienuenen.nl

Lijst

6

D’n Dwèrsklippel met   
het witte voetje 2021    
voor Ton Grimberg
Op 27 maart wordt in het Park te Nuenen, rond het monument van d’n 
Dwèrsklippel, voor de 40e keer de onderscheiding D ’n Dwèrsklippel met 
het Witte Voetje voor de 40e keer uitgereikt. Op 11 november 2021 werd 
in een geheime stemming door het Genootschap van Oud-Prinsen een 
Witvoeter gekozen, die alom in Nuenen bekend is. De eer komt deze keer 
Ton Grimberg toe. 

Voor de Nuenense gemeenschap 
was en is Ton niet zonder betekenis. 
Zijn betrokkenheid is op tal van ter-
reinen groot. Daar waar nood was 
wist Ton altijd wel een weg naar een 
oplossing te vinden. Zijn levensmot-
to; Geluk beleven is een ander be-
handelen zoals die ander behandeld 
wil worden, heeft hij op tal van wij-
zen in praktijk gebracht. Hij voldoet 
dan ook in meer dan ruime mate aan 
de toetsingscriteria van het Genoot-
schap van Oud-Prinsen om voor D`n 
Dwèrsklippel met het witte voetje 
2021 in aanmerking te komen. 

U wordt van harte uitgenodigd om 
op zondag 27 maart om 13.11 uur bij 
de uitreiking aanwezig te zijn. 

Ton Grimberg is een bekende Nuene-
naar. Hij werd in Het Klooster geboren 
in het kinderrijke gezin van ‘mister’ 
Grimberg, bij veel oudere Nuenena-
ren nog wel bekend. De toetssteen 
waaraan de Witvoeter moet voldoen 
is Positief Dwèrs zijn. Ton voldoet daar 
in ruime mate aan. Na een aantal om-
zwervingen in de grootgrutterssector 
kwam hij in 1982 naar Nuenen. Daar 
verbond hij zijn naam aan de EDAH, 
dat hij van de ondergang redde. Hij 
ontwikkelde een eigen bedrijfsfiloso-
fie, die hij met veel overtuiging in 
praktijk bracht. ‘De klant is geen ko-
ning’ en ‘lastige klanten bestaan niet’ 
zijn hiervan slechts een paar voor-
beelden. De klant wil behandeld wor-
den, zoals de klant behandeld wil 
worden, geen onderdanigheid dus. 
Winkelen is iets wat we samen doen. 
We moeten er samen plezier aan be-
leven. Hij maakte zijn positieve en 
dwèrse filosofie meer dan waar. 

 VERGUNNINGEN 
 PERIODE 01-03-2022 EN 07-03-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd: 

       Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Pinckart 10  Realiseren van een (deels) overdekte  
 parkeerplaats 
De Tienden 21 Plaatsen van een dakopbouw op een  
 bestaand kantoor 

       Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
De Huufkes 87 Plaatsen van handelsreclame 
Opwettenseweg t.o. nr.86 Rooien van een Linde 
Molenkamp 24 Bouwen van een bedrijfsloods tbv be-
 stratingsbedrijf  
Sparrenlaan 36 Plaatsen van een dakkapel aan de   
 voorzijde van de woning 
Heikampen 3 Renoveren van geveldelen en het ver-
 vangen van buitenkozijnen 
Nuenen Plaatsen van twee kerkuilenhotels 

      Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Hool ongenummerd,  Verlenging beslistermijn aanvraag om-
naast huisnummer 17.  gevingsvergunning voor het oprichten  
 van een woonhuis met bijgebouw 

      Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 20 Wijziging aanhangsel met doorhalen  
 van 1 leidinggevende en toevoegen  
 van 1 leidinggevende 
Opwettenseweg 203 Wijziging van het aanhangsel met   
 doorhalen van 2 leidinggevenden en  
 toevoegen van 1 leidinggevende 

      Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hoge Brake 12  Alcoholwet en exploitatievergunning 
Park 1 Onthe�  ng sluitingsuur ten behoeve  
 van de gemeenteraadsverkiezingen  

van woensdag 16 maart 2022 op don-
 derdag 17 maart 2022 tot 04.00 uur  

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
7-3-2022 Gebied Hoekstraat  Gewijzigde vaststelling be- 
 en Eikelkampen stemmingsplan ‘Nederwetten,  
  herziening Hoekstraat – Eikel-
  kampen’ 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digi-
tale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berich-
ten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

 VERGUNNINGEN 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

Lijsttrekkersdebat 
opnieuw een   
tamme vertoning
Door Gerrit van Ginkel

Ondanks de tegenstellingen in de 
Nuenense politiek werd het debat 
van afgelopen zaterdag 5 maart een 
vlakke bijeenkomst. De stellingen 
waarop gereageerd kon worden, wa-
ren niet duidelijk en te lang van stof.

Daarom was een gevatte reactie erop 
niet gemakkelijk en dat kon door de 
samenstellers toch niet de bedoeling 
zijn. Bij veel reacties was je na 1 mi-
nuut al vergeten waar het over han-
delde.

Ook de tegenstellingen in de Nue-
nense politiek, zoals de bouwhoogte 
bij nieuwbouw en verbouw, de enor-
me achterstand bij sociale woning-
bouw voor starters, aangepaste wo-
ningen voor mindervaliden en oude-
ren, de verbouw of renovatie van de 
Hongerman en de renovatie van Het 
Klooster, zijn onderwerpen waarvoor 
men in de politiek regelmatig de de-
gens kruist. Het leek wel of men in dit 
debat er met een grote boog om-
heen liep.

De weg die leidde tot een stelling 
werd niet duidelijk en dat maakte de 
stelling niet bleef hangen ondanks 
de technische mogelijkheden van de 
LON om bij de inleiding een state-
ment te maken. De opstelling van de 
debaters had ook best wat inventie-
ver gekund dan ze broederlijk naast 
elkaar te plaatsen in de raadszetels.

Mantelzorg inloop 17 maart
Elke maand ontmoeten mantelzorgers elkaar. Als mantelzorger verleen je zorg 
aan iemand in jouw omgeving. Het kan steun bieden om mensen te ontmoeten 
die zich in net zo'n situatie bevinden als jij. Contact met lotgenoten geeft her-
kenning en erkenning. Dit kan heel waardevol zijn en kan veel steun geven.
Op donderdag 17 maart zal Anneke Meerdink, vrijwilliger bij Het vakantiebu-
reau, ons informeren over samen op vakantie gaan: als mantelzorger samen 
met degene voor wie je zorgt genieten van een week vakantie. Een week waar-
in u zoveel mogelijk kunt ontspannen en waarin u de zorg voor uw partner 
kunt delen of overdragen aan ervaren medewerkers. Er zijn mogelijkheden 
voor senioren met of zonder zorgvraag en voor mensen met hun thuiswonen-
de partner met dementie.
Tijdens deze middag is er ook ruime gelegenheid om elkaar als 
mantelzorger te ontmoeten.

Datum: 17 maart. Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur. Locatie: Dorpsboerderij We-
verkeshof, Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH Nuenen

Voor aanmelden en informatie: Steunpunt Mantelzorg Nuenen: mail naar 
steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl of tel: CMD 040-2831675.

Ittemee met de WLG
Ittemee van Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen gaat op 18 maart weer van 
start. Gezellig samen genieten van 
een 3 gangen maaltijd. Meld u tijdig 
aan. U kunt u aanmelden per mail: 
ittemee.wlg@gmail.com of per tele-
foon: 06-41102625.

De grote Ziedenie Reünie

Het gaat door!
19 maart is het zover, de grote Ziedenie Reünie van 16.00 tot 22.00 uur in 
het gebouw van de St. Antoniusschut aan de Mulakkers in Nuenen.

we dat zo’n vijftig jaren gelden ook 
deden. Misschien iets minder soepel 
qua motoriek en geheugen maar ze-
ker zo blijmoedig en ontspannen als 
toen.

Als je je nog niet hebt aangemeld, 
aarzel nu dan niet. Ga naar onze site 
ziedenie.nl en meld je uiterlijk 15 
maart om bij wellicht de laatste Zie-
denie Reünie te zijn!

Wij kijken er naar uit om je op 19 
maart te begroeten.

Cor, Fons, Frits, Gerard, Henk, Peer en Theo

Na de corona-ellende van de afgelo-
pen jaren is het eindelijk weer moge-
lijk om elkaar feestelijk te ontmoeten. 
En dat gaan we doen! 
Na een voorbereiding van ruim een 
jaar, waarin we de namen en adres-
sen van vele Ziedenieters hebben 
opgespoord, hebben zich duidelijk 
meer dan honderd deelnemers ge-
meld.
Het wordt een prachtige happening!
Je hoeft geen brood of drinken mee 
te nemen. Wij zorgen, behalve voor 
de drankjes en lekker eten, voor een 
sfeer waarin met elkaar kunnen klet-
sen, zwetsen, janken en lachen zoals 
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Waar is de woningbouwpartij?
Alle problemen en knelpunten in ons eigen landje stellen natuurlijk niet zo 
heel veel meer voor als je ze vergelijkt met de afschuwelijke oorlog in en om 
Oekraïne. Ook een begrip als woningnood is plotseling betrekkelijk als je je re-
aliseert dat elders mensen uit hun woningen worden gebombardeerd of ge-
schoten. Daar is iedereen het wel over eens. Dus het is goed om te zien dat we 
- hoe beperkt dat ook mogelijk is - als Nederlanders in actie komen voor de 
mensen die daar nu getroffen worden. 
Het ontslaat ons natuurlijk niet van de plicht om onze binnenlandse aangele-
genheden zo goed mogelijk te regelen. En dus ook niet van ons recht of eigen-
lijk onze plicht om volgende week een stem uit te brengen bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Uit diverse onderzoeken - onder meer naar het zoekgedrag 
op de stemwijzers - komt naar voren dat woningbouw voor heel veel mensen 
op dit moment een zeer hot item is. En terecht, want te veel mensen wachten 
al te lang op een woning. Het einde van die woningnood is nog lang niet in 
zicht. De krapte neemt nog steeds toe, de prijzen daardoor ook en het bouw-
tempo blijft aanhoudend veel te laag. 
Dus het is geen wonder dat - naast veiligheid en leefbaarheid - wonen voor 
veel mensen de doorslag kan geven bij het uitbrengen van hun stem op 16 
maart. Maar waar is de woningbouwpartij? Die is er eigenlijk niet. Naast de tra-
ditionele partijen zijn er veel plaatselijke partijen. Er zijn ouderenpartijen, een 
dierenpartij en er is in Nijmegen zelfs een partij die aan de komende verkiezin-
gen meedoet met 0 standpunten. Maar bij mijn weten is er geen actiepartij 

voor woningbouw. Natuurlijk zeggen vrijwel alle partijen dat 
ze er alles aan willen doen om voor voldoende woningen 

te zorgen, maar in de praktijk valt dat vaak wel tegen.
Ik zou zeggen: kijk bij het uitbrengen van uw stem 
niet alleen naar de standpunten en stellingen van nu, 
maar ook naar de prestaties in de afgelopen vier jaar. 
En wantrouw de partijen die de woningtekorten 
vooral willen oplossen met extra regeltjes, eisen en 
voorschriften, want dat gaat zeker niet helpen. Die 

partijen vinden we overigens allang niet meer alleen ter 
linkerzijde; ook de liberalen kunnen er wat van. Het wo-

ningtekort is inmiddels opgelopen tot boven de 
300.000, de economie gaat weer groeien, het aan-
tal inwoners ook, dus de noodzaak om veel en snel 
te bouwen, in en buiten de stad, blijft enorm!

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Bewoonster Witte-Hondpad:   
klein maar � jn….
“Klein maar fijn!” Dat riep een van de eerste bewoonsters van de ‘tiny 
houses’ aan het Witte-Hondpad nabij de Opwettenseweg in Nuenen. Za-
terdag 5 maart tijdens het inhuizen gaf zij aan heel blij te zijn met zo’n 
nieuw onderdak. “Superblij! Ik ben 1 meter 64 en zo’n huisje is dus groot 
genoeg voor mij.” De woningen zijn van alle gemakken voorzien: een keu-
ken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en een terras.

zorgde opnieuw voor uitstel van de 
bouw. In 2021 zijn de woningen ge-
plaatst.

Taakstelling…
Terug naar heden, naar 2022. Elk half 
jaar krijgen de gemeenten vanuit het 
Rijk een zogenaamde taakstelling 
voor het aantal te huisvesten vergun-
ninghouders. Dit aantal is afhankelijk 
van het aantal inwoners van een ge-
meente. De actuele stand van zaken 
in de gemeente Nuenen voor het vol-
doen aan de taakstelling staat nu op 
14. Dat is de achterstand op realisatie 
van de taakstelling tot 1 juli aan-
staande. 

Geschikt voor huisvesting…
Wooninc. plaatste de 16 tiny houses 
dus vorig jaar en de eerste huurders 
trekken nu in de woningen. Vijf jaar 
geleden was er in Nuenen een nij-
pend tekort aan huisvesting voor ver-
gunninghouders. De 16 woningen 
aan het Witte-Hondpad zullen niet 
lang leeg staan. De zestien tiny hou-
ses zijn geschikt voor huisvesting van 
woningzoekenden, vergunninghou-
ders en wellicht ook voor Oekraïense 
vluchtelingen. Huisjes aan het Witte-
Hondpad, klein maar fijn….. 

Er staan 16 van dergelijke woningen 
aan het Witte-Hondpad. Maximaal de 
helft zijn bestemd voor de huisves-
ting van vergunninghouders (asiel-
zoekers met een verblijfsvergunning). 
De rest wordt toegekend aan mensen 
met een sociale en economische bin-
ding met Nuenen. 
Ruim vijf jaar geleden kwam de ge-
meente met het plan voor dergelijke 
woningen. Woningcorporatie Wooninc. 
plaatst de tiny houses en regelt de ver-
huur. De gemeente zorgt voor de infra-
structuur. Een dergelijke woning kan 
binnen een dag geplaatst worden. Wet-
houder Martien Jansen lichtte het plan 
toe op een bijeenkomst voor de buurt. 
Dat was in 2017. Het gemeentebestuur 
wilde het liefst dat de woningen nog 
dat jaar geplaatst zouden worden. Dat 
duurde iets langer….. 

Nog 69 te huisvesten 
vergunninghouders….
Even terug in de tijd voor de aanlei-
ding van dit plan. In 2017 was er een 
grote achterstand bij de huisvesting 
van vergunninghouders in de ge-
meente Nuenen c.a. De opgave be-
stond destijds uit een achterstand 
(37) plus taakstelling (32) en daarmee 
in totaal (69) te huisvesten vergun-
ninghouders. Door een gezamenlijke 
inspanning van gemeentebestuur en 
woningcorporaties is die achterstand 
ingelopen. Aldus meldt het bestuur 
op de gemeentelijke website. 
In oktober 2018 verleende het ge-
meentebestuur een omgevingsver-
gunning voor het project Witte-
Hondpad. De realisatie kwam niet 
meteen van de grond vanwege een 
ingediend bezwaar. In 2019 heeft het 
gemeentebestuur dat bezwaar afge-
wezen. Een juridische procedure 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Bewoonster Witte-Hondpad:   

Benefietconcert in Het Klooster, georganiseerd door Cultuur Overdag

Verbinding en ontroering!
Door Karin Aarts-Janssen. Foto’s: Freek L. J. van Buul

Lenny Kuhr met haar mooie liedjes, 
Berry Reijnen, operettezanger, met 
het prachtige Wolgalied, begeleid 
door Olga van der Pennen op piano, 
Frans Lammers met Nederlandstali-
ge nummers passend bij het thema, 
Theo Thomassen op gitaar met een 
eigen compositie over Oekraïne. Het 
Rosenberg Trio meldde zich aan en 
de solo van Johnny Rosenberg was 
de kers op de taart. Gertje Raessens, 
Hetty pronk, het gemengd koor Vro-
lijke Samenzang allemaal zongen ze 
diep vanuit hun hart. Het liet je niet 
los. De afsluiting was voor Tip Jar met 

Het eerste optreden was van Anna 
Karnovska uit Oekraïne & Olga de 
Kort uit Rusland op piano. Anna zong 
over haar land, in een taal die wij niet 
konden verstaan, maar hartverscheu-
rend en ongelooflijk krachtig. Daarna 
volgt de in Sint Petersburg geboren 
Olga van der Pennen op piano met 
Odilia Carmen Chirica uit Roemenië, 
sopraan en Ninia Lazaar uit Georgië 
op viool. Hun emoties, je voelt het, 
het raakt je diep. 

De zaal stroomde vol en bleef vol
Onze eigen in Nuenen woonachtige 

De aanleiding diep triest maar de middag overweldigend! Het program-
ma verbindt en ontroert. De vele artiesten die zich aanmelden, de vele 
vrijwilligers, het grote aantal bezoekers, allemaal met dezelfde gedachte; 
Stop die oorlog!

een selectie uit hun mooie repertoire.
De middag vloog voorbij.
Dankzij de belangeloze inzet van al 
deze musici, de medewerking van vele 
sponsoren en de fantastische spreek-
stalmeester Wim Daniels, die op deze 
middag de mensen ook nog aan het 
lachen kreeg. De aandacht voor de 
collectebus liep als een rode draad 
door de middag. Er moest geld opge-
haald worden. En dat gebeurde. Aan 
het einde van de middag stond de tel-
ler op meer dan € 10.000,-. Geweldig!

We hopen dat we met de opbrengst 
van deze middag veel mensen die 
door oorlogsgeweld hun land moes-
ten verlaten kunnen helpen. Het zal 
nooit genoeg zijn.
Stop dit oorlogsgeweld.
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Lekker lachen      
met de Lindespelers
Lekker lachen in het theater, daar hadden we als Lindespelers wel weer 
eens zin in. Daarom hebben we na het grote succes in 2018 met de klucht 
‘suite 648’ nu de klucht ‘Maak plaats voor mevrouw!’ van het succesvolle 
schrijversduo Cooney en Chapman op het programma gezet.

Joan moeten naar een diner. Drie af-
spraken op hetzelfde tijdstip in het-
zelfde appartement, dat geeft de no-
dige verwarring. Tot overmaat van 
ramp komt juffrouw Heymans van 
Lennep, een beroemde schrijfster van 
kinderboeken ook nog storen. Zij is op 
zoek naar een nieuwe uitgever voor 
haar succesvolle boeken en hecht bij-
zonder aan goede zeden bij haar uit-
gever. Dan wordt de chaos compleet.

Kom ook kijken en lachen in Het 
Klooster op 29 maart, 30 maart en ja-
zeker, 1 april.
Kaartverkoop via www.lindespelers.
nl en op dinsdagen van 19.00 tot 
20.30 uur bij de kledingverhuur van 
de Lindespelers in Het Klooster.

Philip van Merksum en Henry Lodei-
zen zijn uitgevers van kinderboeken. 
Henry is een echte schuinsmarcheer-
der en heeft weer eens een afspraakje 
geregeld met een telefoniste. Omdat 
hij niet naar een hotel wil met deze 
dame leent hij het appartement van 
de tegenstribbelende saaie Philip. De 
vrouw van Henry, is ’t heimelijke ge-
doe van haar man beu en heeft voor 
het eerst in haar huwelijk zelf ook een 
date. Ze vraagt aan haar vriendin 
Joan, de vrouw van Philip of ze hun 
appartement hiervoor mag lenen. En 
dan heeft ook nog Egbert de woning-
inrichter het eindelijk voor elkaar om 
met het dienstmeisje van de familie 
Merksum een knus avondje in het ap-
partement te blijven, want Philip en 

Canon van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten 1821-2021

2019 Nuenen c.a. blijft zelfstandig
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant lanceerden in 2018 het voorstel de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op te heffen en bij de stad Eindhoven te 
voegen. Het belangrijkste argument was de ‘gebrekkige bestuurskracht’, onvoldoen-
de constructief politiek-bestuurlijk samenspel tussen gemeenteraad en college.
Op 7 maart 2018 werd door betrokken en verontruste inwoners het Actiecomité 
Nuenen c.a. Zelfstandig opgericht om te bereiken dat de fusie met Eindhoven 
niet door zou gaan en daarmee Nuenen c.a. zelfstandig zou blijven. Onder lei-
ding van voorzitter Gerda Hekker en bijgestaan door onder meer oud-wethouder Frank Soutendijk, verdiepte het actiecomité 
zich in de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling). De lokale politieke partij W70 gaf de eerste aanzet tot actie door het or-
ganiseren van de bijeenkomst.

Meer Weten? Ga naar NGN200.nl

Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Feestelijke opening   
Speeltuin de Kievit
We hebben weer enorm veel zin in om lachende en spelende kinderen te 
zien in Speeltuin de Kievit. Op zondag 10 april om 13.30 uur gaat de poort 
naar de leukste speeltuin van Nuenen en omgeving weer open voor alle kin-
deren tot en met 12 jaar. We hebben een feestelijke opening voor jullie in 
petto en nodigen jullie bij deze allemaal van harte uit om te komen spelen.

website verlopen. Online is er de mo-
gelijkheid direct de beschikbaarheid 
in te zien en je eigen datum te kiezen. 
De voorwaarden van de verhuur zijn 
op de site terug te vinden.

Onze activiteiten
Naast de feestelijke opening zal ook 
dit seizoen het Brandweerspektakel 
vol waterplezier zijn. We zijn extra 
open in de meivakantie en zomerva-
kantie met ruimere openingstijden. 
Op onze website staat altijd onze 
meest actuele informatie. Via onze 
facebookpagina en Instagramkanaal 
zullen we jullie op de hoogte houden 
van overig nieuws.

Vrijwilliger worden?
Speeltuin de Kievit is altijd op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. De 
speeltuin is per slot van rekening van 
ons allemaal en hiermee houden we 

Online abonnementen en verhuur
Net als vorig jaar kunnen vaste gas-
ten online een abonnement aan-
schaffen via onze website. Abonne-
menthouders ontvangen na aan-
koop per mail een digitaal ticket dat 
ze bij ieder bezoek door de vrijwilli-
gers laten scannen. Deze wijze van 
abonnementen verkoop bewees zich 
vorig seizoen en is goed bevallen. 
Vandaar dat we hiermee doorgaan.

Goed nieuws voor velen van jullie; de 
chalet en loungehoek wordt dit sei-
zoen weer verhuurd. Hoe gezellig is 
het om een kinderfeest in de speel-
tuin te vieren? Naast chalet en lounge 
bieden we ook nog steeds kinder-
feest arrangementen, juf/meesterda-
gen/BSO’s en schoolreisjes aan.

Nieuw dit jaar is dat alle reserveringen 
van verhuur en arrangementen via de 

Sunny Blues Nuenen presenteert 

Shakedown Tim &   
Rhythm Revue (Be)
Zondagmiddag 13 maart, vanaf 16.00 uur is het weer zonder coronare-
gels genieten van live muziek. Deze keer hebben we de in België zeer po-
pulaire band Shakedown Tim & The Rhythm Revue op het podium van 
Café Schafrath.

Nu dus in Nuenen. Zorg dat je erbij 
bent! 

Sunny Blues Nuenen organiseert in 
samenwerking met Café Schafrath 
blues optredens in Nuenen en deze 
zijn gratis te bezoeken. Op de hoogte 
blijven?? Meld u dan aan voor de gra-
tis nieuwsbrief via de website, dan 
mist u nooit een optreden en veel ge-
zelligheid.

Zondag 13 maart, 15.30 uur. Entree 
gratis. Café Schafrath, Park 35 Nuenen
www.sunnybluesnuenen.nl

Ze spelen de Blues alsof ze het per-
soonlijk van Mississippi naar Chicago 
hebben gebracht. De muziek is een 
combinatie van Down Home Blues 
met elementen van Uptown Jump, 
Swing en Boogie. En uiteraard hoort 
daar ook wat Rock & Roll bij. Een au-
thentiek geluid door de instrumenten 
en gekozen nummers. Het is geen 
doorsnee bluesband. De vintage gi-
taar en saxofoon maken de speciale 
Shakedown Tim sound. Hun CD’s zijn 
goed ontvangen bij de Belgische en 
Nederlandse Blues pers en ze ston-
den al op vele grote blues podia. 

Tip Jar in het Van Goghkerkje
Wat heerlijk dat het weer kan! Op vrijdag 18 maart geeft Tip Jar een voorjaars-
concert in het Van Goghkerkje aan de Papenvoort 2. Bart de Win en Harry Hen-
driks, bekend als twee van de Vaste Mannen van Gerard van Maasakkers, bun-
delen hun krachten met zangeres Arianne Knegt. Luisteren naar Tip Jar is “als 
een arm die iemand om je heen slaat”, aldus het Eindhovens Dagblad, de sa-
menzang is “een regelrechte match en geeft de smaakvolle eigen composities 
een extra dimensie” (Lust for Life) en volgens muziekblad Oor hebben we hier 
te maken met “misschien wel de beste americanaband van Nederland”. Het 
mooie Van Goghkerkje is de perfecte plek voor een intiem concert van dit mu-
zikale trio.
Wil je erbij zijn, reserveer dan je plek via tipjarsongs@gmail.com, dan ontvang 
je alle info.

Bart de Win: piano, gitaar. Zang Arianne Knegt: Zang. Harry Hendriks: gitaar, 
banjo, ukelele, zang.
Vrijdag 18 maart. Aanvang 20.30 uur. Entree € 15,- pp.

de speeltuin draaiende en betaalbaar. 
We hebben momenteel hulp in het 
klusteam en het winkelteam nodig.
Het is leuk werk en je komt weer eens 
op een andere wijze met elkaar in 
contact. Ook voor de kinderen zelf is 
het erg bijzonder dat papa/mama of 
een opa/oma in de Kievit ‘werkt’. De 
activiteiten en tijdsbesteding zijn erg 
verschillend. Elke vrijwilliger kan zelf 
de uiteindelijke uren en activiteit in 
overleg met het bestuur bepalen. 
Wel vragen we voor het winkelteam 
tenminste een halve dag aanwezig-
heid en minimaal zes keer inzet tij-
dens de zomervakantie. Meer infor-
matie en contact vind je op onze 
website.

Tot speels!

Insta: speeltuin_de_kievit_nuenen
Facebook: @speeltuindekievit
Website: speeltuin-dekievit.nl

Bedankt harde   
werkers Kamerven
Afgelopen zaterdag is er keihard ge-
werkt door massaal opgekomen vrij-
willigers. We hadden zo’n grote op-
komst nooit verwacht, misschien dat 
het prachtige weer hier aan meege-
holpen heeft maar dat laten we even 
in het midden. Om 10.00 uur kwa-
men ze van alle kanten aan lopen en 
fietsen en al gauw waren er ruim 50 
mensen aanwezig.

Onder de bezielende leiding van het 
IVN werden de mensen op de hoogte 
gesteld wat het plan was en konden 
ze aan de slag. Echt alle leeftijden wa-
ren aanwezig, ook kinderen gingen 
dapper aan de slag om de kleinste 
vliegdennen uit de heide te verwijde-
ren. De koffie/thee en limonade werd 
verzorgd door Anita waarvan de 
moeder in het bos woont, ze is heel 
wat keren heen-en weer gelopen om 
de voorraad op peil te houden. We 
zouden doorgaan tot 14.00 uur. Een 
aantal doorzetters die van geen stop-
pen wist, hebben we maar opge-
haald anders waren ze nog uren 
doorgegaan.

Het was een geweldige slag die er ge-
maakt is en aan het einde keken we 
uit naar een prachtig open gebied. 
We zijn trots en blij met de werkers 
en mocht het zijn dat u na het lezen 
van dit stukje denkt van: daar had ik 
graag bij geweest, er komt nog een 
vervolg in het najaar. De andere kant 
van het Kamerven moet namelijk ook 
nog ontdaan worden van de vlieg-
dennen, daar komt ook deze keer 
weer een dag van het IVN aan te pas. 
Deze dag stond in het kader van de 
‘Landelijke Natuurwerkdag 2022’ en 
die zal, als alles goed gaat, op 5 no-
vember opnieuw zijn.
We houden jullie op de hoogte en 
graag tot ziens.
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NUENEN... DAT IS THUIS!
Stem CDA, lijst 5

Speerpunten 

Wonen. Geen hoogbouw / inwoners moeten zelf kunnen bouwen (cpo) / woonverplichting 
huis/appartement / nieuwbouw Gerwen, Nederwetten en Eeneind: i.s.m. dorps- en wijkraden 
/ bouw tiny houses / splitsing woningen / starterslening eigen inwoners / geen grote 
hallen op Eeneind (liever een woonwijk), tegen plan Kavelaars + grootschalige nieuwbouw 
arbeidsmigranten (Eeneind) en hoogbouwprojecten als Panta Rhei.

Gezondheid. Corona: gevolgen inwoners/ondernemers / digitaal platform senioren / aandacht 
mantelzorgers / bereikbaarheid hulpdiensten / cursus omgaan met dementie / aandacht wonen 
en zorg.

Jeugd. Behoud basisscholen Gerwen en Nederwetten / realisatie skateramp / openstellen 
schoolpleinen / verkeersveiligheid basisscholen.

Natuur/duurzaamheid. Betere groenvoorziening / bescherming natuur / opladen elektrische 
auto’s / geen windmolens/grootschalige zonneparken / bloemen voor vlinders en bijen / 
realisatie natuurbegraafplaats / hulp voor boeren die willen stoppen.

Wat nog meer? Nuenen c.a. blijft zelfstandig / belastingen omlaag / aandacht minima / 
inwoners vroegtijdig betrekken / doorgaand verkeer: niet alleen lokaal aanpakken / blijvende 
subsidie voor verenigingen / aandacht cultuur / cameratoezicht criminele hotspots (o.a. diefstal 
fi etsen) / geen betaald parkeren.

Top kandidatenlijst

1. Ralf M.M. Stultiëns. Wethouder/locoburgemeester (o.a. Sociaal Domein): 2018-2022 / 2006-
2018: gemeenteraadslid. 2. John Geven. Gemeenteraadslid: 2014-2022 / zelfstandig ondernemer 
(foto- en kookstudio), organisator Bloem & Tuin. 3. Karen Beerens. De hoogste nieuwkomer 
op de kieslijst van W70 / HR Business Partner. 4. Joost Vereijken. Gemeenteraadslid: 2014-
2022 / zelfstandig ondernemer (bouwsector). 5. Erik-Jan Post. Gemeenteraadslid: 2018-2022 / 
zelfstandig ondernemer (ICT)

Speerpunten 

• Een groen en sociaal Nuenen
• Betaalbare woningen voor jong en oud
• Betrouwbare politiek
• Meer invloed van bewoners in hun eigen wijk
• Gelijke behandeling voor iedereen
• Meer betrokkenheid van inwoners bij het bestuur

Top kandidatenlijst

1. Jan Wesenbeek. Nuenen is te fi jn om er niet te kunnen wonen. Nuenen is levenslang voor 
mij. Nuenen is mijn 2e vel. Iedereen moet kunnen meedoen. Samen kunnen we veel bereiken. 
De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. Ga stemmen! 2. Maurits Spijkerman.
Woon al 30 jaar in dit heerlijke Nuenen. Ben zo’n 40 jaar werkzaam als communicatiespecialist. 
Passie voor mensen met ideeën en de natuur. Van de natuur word ik erg gelukkig. Vooral als ik 
vogels hoor en zie. Helaas word ik steeds ongelukkiger als ik lees en zie wat er van die natuur al 
vernietigd is. Ik zet mij in voor een groen, duurzaam en gezond Nuenen. 3. Ronald Thomassen.
38 jaar werkervaring in de zorg. Inmiddels 10 jaar mantelzorger. Ik ga voor 100% betere woonzorg 
voor onze senioren. En betere begeleiding en ondersteuning voor onze jeugd. We hebben elkaar 
nodig! 4. Hein Kranen. Als Nuenenaar sinds 1990 heb ik het dorp zien groeien, dit voor de eigen 
inwoners en ook voor de regio. De ruimte is schaars geworden en we moeten er zorgvuldig mee 
omgaan. Slimmer bouwen en daarmee groen veiligstellen en verbeteren moeten naast elkaar 
mogelijk zijn. Solidariteit en respect voor elkaar moeten terug als de gewoonste zaak van de 
wereld. In het dorp en in het bestuur. 5. Aaltje Saarloos. Ik hou van Nuenen omdat het een dorp 
is waar je nog gemeenschapszin kan vinden en mooie plekjes behouden zijn gebleven. Mijn doel 
is dat in Nuenen veel meer betaalbare huizen gebouwd worden. Koop en huur, zodat jongeren 
een eigen plek kunnen krijgen en ouderen door kunnen stromen. De gemeenschapshuizen zoals 
het Klooster, de Koppelaar, D’n Heuvel en de Jo van Dijkhof iedere dag open, als ontmoetingsplek 
waar altijd iemand is om mensen te helpen bij zorg en digitale zaken.

Speerpunten 

Woningbouw. We ontwikkelen meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen met 
mogelijkheid tot zorg op maat in zowel Nuenen, Gerwen als Nederwetten. Innovatieve 
woonvormen krijgen kansen. Nieuwbouw, maar met behoud van het dorpse karakter.

Mobiliteit en leefbaarheid. We zetten ons in om het gemotoriseerd verkeer te weren uit de 
bebouwde kom en een beter alternatief te bieden. Ruimte voor veilige fi etsroutes. 

Accommodaties. Gebruikers beheren ‘hun’ accommodaties en dragen zorg voor dagelijks 
onderhoud. Gemeente is verantwoordelijk voor realisatie en groot onderhoud.

Financiën. Begroting en jaarrekening moeten helder en duidelijk zijn. De schuldenlast moet 
omlaag, net als de belastingdruk voor inwoners. 

Samen. Alleen redden we het niet. Door samen te werken, komen we verder. Samenwerken 
met onze inwoners, maar ook met Stedelijk Gebied Eindhoven en Dienst Dommelvallei.

Top kandidatenlijst

1. Alex Appel. Zelfstandig ondernemer in zakelijke dienstverlening. Kritisch en pragmatisch. Sinds 
2018 actief als burgercommissielid Ruimte. 2. Judith Tesser. Is als zelfstandige gespecialiseerd in 
de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de technologiesector. 
Sinds 2018 raadslid, sinds 2019 Fractievoorzitter. Luistert, verbindt, neemt initiatief, is innovatief 
en creatief. 3. Hans Bonnier. Gepensioneerd hoogleraar cardiologie. Kritisch en scherp. 
Sinds 2019 raadslid en woordvoerder op het sociaal domein. 4. Eric van Rooij. Zelfstandig 
ondernemer in de bouw. Grote dossierkennis, breed onderlegd, doorzetter. Heeft ervaring 
als burgercommissielid, steunfractielid en bestuur van VVD Nuenen. 5. Cor van Egdom.
Ondernemer in beveiliging en ondersteuning. Veel kennis van technologie en zorg en het langer 
veilig zelfstandig wonen mogelijk maken. Creatief, doorzetter, ondernemend.

Speerpunten 

D66 wil werken aan een dorp waar iedereen zich thuis voelt en fi jn kan wonen en leven. 
Nuenen is een dorp met veel actieve senioren. Daar zijn we erg blij mee. Door de vergrijzing 
missen we nu echter de balans tussen jong en oud. Daarom vind D66 het van belang om 
aandacht te geven aan het behoud van de jeugd en gezinnen in Nuenen. We willen werken aan 
een jong, ondernemend en duurzaam Nuenen.

Jong Nuenen. D66 wil meer focus op jongeren en gezinnen, maar heeft oog voor onze senioren.
• Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en senioren
• Bouw een tweede sporthal zodat jong en oud kunnen sporten
• Creëer een tweede skatebaan voor de jeugd in Nuenen Noord/Gerwen
• Goede zorg voor jong en oud: casemanagers voor de jeugd en de senioren
Duurzaam Nuenen. D66 wil werken aan een groene en duurzame gemeente voor iedereen
• Meer groen: voor elke gekapte boom komen er twee terug
• Inwoners en ondernemers beter betrekken bij het verduurzamen 
• Meer zonnepanelen op grote daken en gemeente-eigendom
Ondernemend Nuenen. D66 wil een ondernemersfonds voor en door ondernemers
• Meer samenwerking
• Loket voor startende ondernemers
• Een steun in de rug tijdens crisis

Top kandidatenlijst

1. Anneke Coolen-Pero. planoloog, overheid, verbinder. Ik zet me in voor betaalbare woningen. 
2. Desiree van Wessel. overheid, sociale zaken, betrokken. Ik zet me in voor goede zorg voor 
alle inwoners, van jong tot oud. 3. Paul Smilde. ondernemer, econoom, innovatief. Ik zet me 
in voor een ondernemersfonds voor onze ondernemers. 4. Willemijn van Werkum ervaren 
raadslid, specialist participatie, sociaal bewogen. Ik wil graag meer aandacht voor water en een 
groene woonomgeving.

Speerpunten 

NUENEN… DAT IS THUIS!  
Bouwen en leefbaarheid: Gericht bouwen is noodzakelijk om doelgroepen als senioren en 
jongeren ook een ‘thuis’ te bieden. Het centrum niet volbouwen met dicht op elkaar staande 
appartementencomplexen maar hoger bouwen wél toestaan waar dit echt kan. Een mooi leefbaar 
centrum in een groene setting. 
Duurzaam en leefbaarheid: Het subsidiebeleid dient het belangrijke Nuenense verenigingsleven in 
stand te houden. Inzet op wijkgerichte activiteiten voor ouderen om voor hen de sociale cohesie 
te bevorderen. Bouw een tweede sporthal in Nuenen en breid de ‘Speel en Beweeg’-locaties 
verder uit. Voor duurzaamheid m.b.t. energievoorziening moeten keuzes gemaakt worden. Een 
heldere voorlichting over wat er moet, hoe het moet en wat het kost is noodzakelijk. Waar mogelijk 
zonnevelden installeren en de discussie over plaatsing van windturbines niet uit de weg gaan. 
Mobiliteit en leefbaarheid: Voorrang aan de fi etser en de voetganger maar wel met behoud 
van door de auto bereikbare voorzieningen. Bundeling van het autoverkeer op een aantal 
hoofdwegen voor een optimaal woon- en leefklimaat in de woonwijken. Vitale industrielocaties 
die bereikbaar zijn zonder overlast voor woonkernen. Het regionale verkeer door ons dorp mag 
niet verder toenemen. Contact met de provincie is noodzakelijk om een vorm van de Ruit weer 
op de agenda te krijgen. 

Top kandidatenlijst

1. Bart van Lieshout. Werkt bij ASML (Grouplead). Geboren en getogen in Gerwen. “Dienstbaarheid 
voor de gemeenschap moet de boventoon voeren.” 2. Cees Meijvis.  Raadslid, tevens fractievoorzitter. 
Voormalig hoofd openbare werken Geldrop. “Voor senioren en jeugd hebben wij de verplichting om 
hen een thuis te bieden.” 3. Peter Hendrickx. Raadslid. Consultant duurzaam transport. “Nuenen is een 
vitaal en mooi dorp! Nuenen dat is thuis voor mij!” 4. Maud Leenders. Advocaat, adviseur arbeidsrecht. 
“Lange termijn woonzorgvisie om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Nuenen.” 5. 
Hugo de Kok. Student bestuurskunde. “Jongeren moeten hun zegje kunnen doen. Politiek gaat niet 
aan jongeren voorbij.”

Speerpunten 

Burgerparticipatie. Belangrijke onderwerpen dienen altijd na samenspraak met de bewoners tot 
stand te komen.

Samenleving. Het verenigingsleven willen wij blijven ondersteunen en faciliteren.
Ouderen moeten in onze gemeente alle adequate zorg kunnen krijgen.  

Wonen en openbare ruimte. Gerwen en Nederwetten moeten verder kunnen groeien. 
Woningbouw in de Kloostertuin is ons streven. Het uitgangspunt: Nuenen bouwt allereerst 
voor de behoefte van haar eigen inwoners. Wij zijn voorstander van maximaal drie bouwlagen.  
De woonsituatie van de Sintigemeenschap vraagt om onmiddellijk handelen. Dus een nieuwe 
woonlocatie en renovatie van de bestaande locaties.

Accommodaties. Een extra sporthal krijgt voorrang, de Hongerman kan nadien gerenoveerd.

Mobiliteit. Geen openstelling van de busbanen op de Geldropsedijk.

Recreatie en natuur. Handhaving van de groene buitengebieden. 

Top kandidatenlijst

1. Monique Donkers. Zelfstandig ondernemer. Jarenlange ervaring als raadslid. Op de 
achtergrond geeft zij advies aan diverse maatschappelijke organisaties en bewegingen. 2. Theo 
van der Linden. Voormalig verzekeringsmedewerker. Vrijwilliger bij Lev, Senergiek (Ouderen 
adviseur). Speciale aandacht voor zorg, sociale zekerheid en welzijn. 3. Toine Raaijmakers.
Groentekweker en akkerbouwer. Bestuurslid van veilingvereniging. Speciale aandacht voor 
het buitengebied. 4. Matty Verkuijlen. Docent in het primair onderwijs. Lid van meerdere 
verenigingen in Gerwen. Speciale aandacht voor de leefbaarheid in de kerkdorpen.  5. Roy 
Schoenmakers. Accountmanager. Secretaris bij waterpolovereniging. Speciale aandacht voor de 
jeugd en voor natuur en milieu.

Speerpunten 

Transparant bestuur. Meer vertrouwen en samenwerking in college en raad. De bestaande 
omgevingsvisie als kader: dorps, groen, gezond. Geen geheime vergaderingen meer. 

Burgerraadpleging. Inzicht in de fi nanciële positie. Regionale aanpak waar nodig.

Focus op wonen. Betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Renovatie 
vooroorlogse woningen ‘De Voirt’. Positieve aandacht voor het Sintidossier.

Groene ruimte. Ontwikkeling van Enode, Gulbergen, Dommeldal en Eeneind-West.

Vitale samenleving. Stimuleren en faciliteren van gemeenschapszin en burgerinitiatieven. 
Aandacht voor het verenigingsleven. Focus op sport en gezondheid. Onderhouden van 
openbare ruimte en aandacht voor de jeugd.

Top kandidatenlijst

1. Hans Pijs. Voormalig beroepsmilitair. Geboren en getogen Nuenenaar. Al jaren actief in de 
lokale politiek. “Betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen zijn een must, 
we moeten echt gaan doorpakken in de komende periode.” 2. Joost Heijnen. Werkzaam in 
de fi nanciële sector. Manus van alles bij RKSV Nuenen en medeoprichter van Nuenen Schoon. 
“De samenwerking in college en raad moet heel snel beter: hopperdepop, gas erop!” 3. Theo 
Hageman. Voorheen werkzaam in de fi nanciële sector. Geboren en getogen Nuenenaar. 
“Vooral na deze coronaperiode is het van groot belang om zoveel mogelijk jeugd aan het 
sporten te krijgen: samen met mijn zoon Robbie wil ik hieraan graag een bijdrage leveren.” 
4. Anita Rooijackers. Arbeidsdeskundige met een HRM-juridische achtergrond. Betrokken 
Nuenense. “Ik wil me sterk maken voor arbeidsparticipatie, iedereen moet mee kunnen doen: 
jong en oud, betaald en onbetaald. Er is zoveel te doen en te helpen.” 
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Lijsttrekker: Ralf M.M. Stultiëns Lijsttrekker: Jan Wesenbeek Lijsttrekker: Alex Appel Lijsttrekker: Anneke Coolen-Pero

Lijsttrekker: Bart van Lieshout Lijsttrekker: Monique Donkers Lijsttrekker: Hans Pijs

• Het verduurzamen van woningen
• Hulp voor kinderen en jongeren met 

problemen
• Veiligheid voor fi etser en voetganger
• Deelname voor iedereen aan kunst en 

cultuur
• Goede zorg voor ouderen

Verkiezingen 2022
Op 16 maart kiezen we een nieuwe 
gemeenteraad! En als inwoner van Eeneind, 
Gerwen en Nederwetten kunt u ook stemmen 
voor de dorps- en wijkraad. Er valt dus echt wat 
te kiezen.  

De stembureaus zijn die dag vanaf 07.30 uur 
geopend (tot 21.00 uur). Daarnaast kunt u op 14 
en 15 maart ook al terecht in het gemeentehuis 
of Het Klooster. 

Op welke partij u ook stemt, laat uw stem 
zeker niet verloren gaan. Bent u er nog niet 
uit? Kijk dan eens naar de 
standpunten van de partijen 
op deze pagina. Of vul de 
stemwijzer in via 
nuenen.stemwijzer.nl.

Meer weten over de 
verkiezingen voor de 
gemeente, dorps- en 
wijkraden? Kijk op 
verkiezingen.nuenen.nl!



ROND DE LINDE week 10 Donderdag 10 maart 2022

NUENEN... DAT IS THUIS!
Stem CDA, lijst 5

Speerpunten 

Wonen. Geen hoogbouw / inwoners moeten zelf kunnen bouwen (cpo) / woonverplichting 
huis/appartement / nieuwbouw Gerwen, Nederwetten en Eeneind: i.s.m. dorps- en wijkraden 
/ bouw tiny houses / splitsing woningen / starterslening eigen inwoners / geen grote 
hallen op Eeneind (liever een woonwijk), tegen plan Kavelaars + grootschalige nieuwbouw 
arbeidsmigranten (Eeneind) en hoogbouwprojecten als Panta Rhei.

Gezondheid. Corona: gevolgen inwoners/ondernemers / digitaal platform senioren / aandacht 
mantelzorgers / bereikbaarheid hulpdiensten / cursus omgaan met dementie / aandacht wonen 
en zorg.

Jeugd. Behoud basisscholen Gerwen en Nederwetten / realisatie skateramp / openstellen 
schoolpleinen / verkeersveiligheid basisscholen.

Natuur/duurzaamheid. Betere groenvoorziening / bescherming natuur / opladen elektrische 
auto’s / geen windmolens/grootschalige zonneparken / bloemen voor vlinders en bijen / 
realisatie natuurbegraafplaats / hulp voor boeren die willen stoppen.

Wat nog meer? Nuenen c.a. blijft zelfstandig / belastingen omlaag / aandacht minima / 
inwoners vroegtijdig betrekken / doorgaand verkeer: niet alleen lokaal aanpakken / blijvende 
subsidie voor verenigingen / aandacht cultuur / cameratoezicht criminele hotspots (o.a. diefstal 
fi etsen) / geen betaald parkeren.

Top kandidatenlijst

1. Ralf M.M. Stultiëns. Wethouder/locoburgemeester (o.a. Sociaal Domein): 2018-2022 / 2006-
2018: gemeenteraadslid. 2. John Geven. Gemeenteraadslid: 2014-2022 / zelfstandig ondernemer 
(foto- en kookstudio), organisator Bloem & Tuin. 3. Karen Beerens. De hoogste nieuwkomer 
op de kieslijst van W70 / HR Business Partner. 4. Joost Vereijken. Gemeenteraadslid: 2014-
2022 / zelfstandig ondernemer (bouwsector). 5. Erik-Jan Post. Gemeenteraadslid: 2018-2022 / 
zelfstandig ondernemer (ICT)

Speerpunten 

• Een groen en sociaal Nuenen
• Betaalbare woningen voor jong en oud
• Betrouwbare politiek
• Meer invloed van bewoners in hun eigen wijk
• Gelijke behandeling voor iedereen
• Meer betrokkenheid van inwoners bij het bestuur

Top kandidatenlijst

1. Jan Wesenbeek. Nuenen is te fi jn om er niet te kunnen wonen. Nuenen is levenslang voor 
mij. Nuenen is mijn 2e vel. Iedereen moet kunnen meedoen. Samen kunnen we veel bereiken. 
De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. Ga stemmen! 2. Maurits Spijkerman.
Woon al 30 jaar in dit heerlijke Nuenen. Ben zo’n 40 jaar werkzaam als communicatiespecialist. 
Passie voor mensen met ideeën en de natuur. Van de natuur word ik erg gelukkig. Vooral als ik 
vogels hoor en zie. Helaas word ik steeds ongelukkiger als ik lees en zie wat er van die natuur al 
vernietigd is. Ik zet mij in voor een groen, duurzaam en gezond Nuenen. 3. Ronald Thomassen.
38 jaar werkervaring in de zorg. Inmiddels 10 jaar mantelzorger. Ik ga voor 100% betere woonzorg 
voor onze senioren. En betere begeleiding en ondersteuning voor onze jeugd. We hebben elkaar 
nodig! 4. Hein Kranen. Als Nuenenaar sinds 1990 heb ik het dorp zien groeien, dit voor de eigen 
inwoners en ook voor de regio. De ruimte is schaars geworden en we moeten er zorgvuldig mee 
omgaan. Slimmer bouwen en daarmee groen veiligstellen en verbeteren moeten naast elkaar 
mogelijk zijn. Solidariteit en respect voor elkaar moeten terug als de gewoonste zaak van de 
wereld. In het dorp en in het bestuur. 5. Aaltje Saarloos. Ik hou van Nuenen omdat het een dorp 
is waar je nog gemeenschapszin kan vinden en mooie plekjes behouden zijn gebleven. Mijn doel 
is dat in Nuenen veel meer betaalbare huizen gebouwd worden. Koop en huur, zodat jongeren 
een eigen plek kunnen krijgen en ouderen door kunnen stromen. De gemeenschapshuizen zoals 
het Klooster, de Koppelaar, D’n Heuvel en de Jo van Dijkhof iedere dag open, als ontmoetingsplek 
waar altijd iemand is om mensen te helpen bij zorg en digitale zaken.

Speerpunten 

Woningbouw. We ontwikkelen meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen met 
mogelijkheid tot zorg op maat in zowel Nuenen, Gerwen als Nederwetten. Innovatieve 
woonvormen krijgen kansen. Nieuwbouw, maar met behoud van het dorpse karakter.

Mobiliteit en leefbaarheid. We zetten ons in om het gemotoriseerd verkeer te weren uit de 
bebouwde kom en een beter alternatief te bieden. Ruimte voor veilige fi etsroutes. 

Accommodaties. Gebruikers beheren ‘hun’ accommodaties en dragen zorg voor dagelijks 
onderhoud. Gemeente is verantwoordelijk voor realisatie en groot onderhoud.

Financiën. Begroting en jaarrekening moeten helder en duidelijk zijn. De schuldenlast moet 
omlaag, net als de belastingdruk voor inwoners. 

Samen. Alleen redden we het niet. Door samen te werken, komen we verder. Samenwerken 
met onze inwoners, maar ook met Stedelijk Gebied Eindhoven en Dienst Dommelvallei.

Top kandidatenlijst

1. Alex Appel. Zelfstandig ondernemer in zakelijke dienstverlening. Kritisch en pragmatisch. Sinds 
2018 actief als burgercommissielid Ruimte. 2. Judith Tesser. Is als zelfstandige gespecialiseerd in 
de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de technologiesector. 
Sinds 2018 raadslid, sinds 2019 Fractievoorzitter. Luistert, verbindt, neemt initiatief, is innovatief 
en creatief. 3. Hans Bonnier. Gepensioneerd hoogleraar cardiologie. Kritisch en scherp. 
Sinds 2019 raadslid en woordvoerder op het sociaal domein. 4. Eric van Rooij. Zelfstandig 
ondernemer in de bouw. Grote dossierkennis, breed onderlegd, doorzetter. Heeft ervaring 
als burgercommissielid, steunfractielid en bestuur van VVD Nuenen. 5. Cor van Egdom.
Ondernemer in beveiliging en ondersteuning. Veel kennis van technologie en zorg en het langer 
veilig zelfstandig wonen mogelijk maken. Creatief, doorzetter, ondernemend.

Speerpunten 

D66 wil werken aan een dorp waar iedereen zich thuis voelt en fi jn kan wonen en leven. 
Nuenen is een dorp met veel actieve senioren. Daar zijn we erg blij mee. Door de vergrijzing 
missen we nu echter de balans tussen jong en oud. Daarom vind D66 het van belang om 
aandacht te geven aan het behoud van de jeugd en gezinnen in Nuenen. We willen werken aan 
een jong, ondernemend en duurzaam Nuenen.

Jong Nuenen. D66 wil meer focus op jongeren en gezinnen, maar heeft oog voor onze senioren.
• Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en senioren
• Bouw een tweede sporthal zodat jong en oud kunnen sporten
• Creëer een tweede skatebaan voor de jeugd in Nuenen Noord/Gerwen
• Goede zorg voor jong en oud: casemanagers voor de jeugd en de senioren
Duurzaam Nuenen. D66 wil werken aan een groene en duurzame gemeente voor iedereen
• Meer groen: voor elke gekapte boom komen er twee terug
• Inwoners en ondernemers beter betrekken bij het verduurzamen 
• Meer zonnepanelen op grote daken en gemeente-eigendom
Ondernemend Nuenen. D66 wil een ondernemersfonds voor en door ondernemers
• Meer samenwerking
• Loket voor startende ondernemers
• Een steun in de rug tijdens crisis

Top kandidatenlijst

1. Anneke Coolen-Pero. planoloog, overheid, verbinder. Ik zet me in voor betaalbare woningen. 
2. Desiree van Wessel. overheid, sociale zaken, betrokken. Ik zet me in voor goede zorg voor 
alle inwoners, van jong tot oud. 3. Paul Smilde. ondernemer, econoom, innovatief. Ik zet me 
in voor een ondernemersfonds voor onze ondernemers. 4. Willemijn van Werkum ervaren 
raadslid, specialist participatie, sociaal bewogen. Ik wil graag meer aandacht voor water en een 
groene woonomgeving.

Speerpunten 

NUENEN… DAT IS THUIS!  
Bouwen en leefbaarheid: Gericht bouwen is noodzakelijk om doelgroepen als senioren en 
jongeren ook een ‘thuis’ te bieden. Het centrum niet volbouwen met dicht op elkaar staande 
appartementencomplexen maar hoger bouwen wél toestaan waar dit echt kan. Een mooi leefbaar 
centrum in een groene setting. 
Duurzaam en leefbaarheid: Het subsidiebeleid dient het belangrijke Nuenense verenigingsleven in 
stand te houden. Inzet op wijkgerichte activiteiten voor ouderen om voor hen de sociale cohesie 
te bevorderen. Bouw een tweede sporthal in Nuenen en breid de ‘Speel en Beweeg’-locaties 
verder uit. Voor duurzaamheid m.b.t. energievoorziening moeten keuzes gemaakt worden. Een 
heldere voorlichting over wat er moet, hoe het moet en wat het kost is noodzakelijk. Waar mogelijk 
zonnevelden installeren en de discussie over plaatsing van windturbines niet uit de weg gaan. 
Mobiliteit en leefbaarheid: Voorrang aan de fi etser en de voetganger maar wel met behoud 
van door de auto bereikbare voorzieningen. Bundeling van het autoverkeer op een aantal 
hoofdwegen voor een optimaal woon- en leefklimaat in de woonwijken. Vitale industrielocaties 
die bereikbaar zijn zonder overlast voor woonkernen. Het regionale verkeer door ons dorp mag 
niet verder toenemen. Contact met de provincie is noodzakelijk om een vorm van de Ruit weer 
op de agenda te krijgen. 

Top kandidatenlijst

1. Bart van Lieshout. Werkt bij ASML (Grouplead). Geboren en getogen in Gerwen. “Dienstbaarheid 
voor de gemeenschap moet de boventoon voeren.” 2. Cees Meijvis.  Raadslid, tevens fractievoorzitter. 
Voormalig hoofd openbare werken Geldrop. “Voor senioren en jeugd hebben wij de verplichting om 
hen een thuis te bieden.” 3. Peter Hendrickx. Raadslid. Consultant duurzaam transport. “Nuenen is een 
vitaal en mooi dorp! Nuenen dat is thuis voor mij!” 4. Maud Leenders. Advocaat, adviseur arbeidsrecht. 
“Lange termijn woonzorgvisie om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Nuenen.” 5. 
Hugo de Kok. Student bestuurskunde. “Jongeren moeten hun zegje kunnen doen. Politiek gaat niet 
aan jongeren voorbij.”

Speerpunten 

Burgerparticipatie. Belangrijke onderwerpen dienen altijd na samenspraak met de bewoners tot 
stand te komen.

Samenleving. Het verenigingsleven willen wij blijven ondersteunen en faciliteren.
Ouderen moeten in onze gemeente alle adequate zorg kunnen krijgen.  

Wonen en openbare ruimte. Gerwen en Nederwetten moeten verder kunnen groeien. 
Woningbouw in de Kloostertuin is ons streven. Het uitgangspunt: Nuenen bouwt allereerst 
voor de behoefte van haar eigen inwoners. Wij zijn voorstander van maximaal drie bouwlagen.  
De woonsituatie van de Sintigemeenschap vraagt om onmiddellijk handelen. Dus een nieuwe 
woonlocatie en renovatie van de bestaande locaties.

Accommodaties. Een extra sporthal krijgt voorrang, de Hongerman kan nadien gerenoveerd.

Mobiliteit. Geen openstelling van de busbanen op de Geldropsedijk.

Recreatie en natuur. Handhaving van de groene buitengebieden. 

Top kandidatenlijst

1. Monique Donkers. Zelfstandig ondernemer. Jarenlange ervaring als raadslid. Op de 
achtergrond geeft zij advies aan diverse maatschappelijke organisaties en bewegingen. 2. Theo 
van der Linden. Voormalig verzekeringsmedewerker. Vrijwilliger bij Lev, Senergiek (Ouderen 
adviseur). Speciale aandacht voor zorg, sociale zekerheid en welzijn. 3. Toine Raaijmakers.
Groentekweker en akkerbouwer. Bestuurslid van veilingvereniging. Speciale aandacht voor 
het buitengebied. 4. Matty Verkuijlen. Docent in het primair onderwijs. Lid van meerdere 
verenigingen in Gerwen. Speciale aandacht voor de leefbaarheid in de kerkdorpen.  5. Roy 
Schoenmakers. Accountmanager. Secretaris bij waterpolovereniging. Speciale aandacht voor de 
jeugd en voor natuur en milieu.

Speerpunten 

Transparant bestuur. Meer vertrouwen en samenwerking in college en raad. De bestaande 
omgevingsvisie als kader: dorps, groen, gezond. Geen geheime vergaderingen meer. 

Burgerraadpleging. Inzicht in de fi nanciële positie. Regionale aanpak waar nodig.

Focus op wonen. Betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud. Renovatie 
vooroorlogse woningen ‘De Voirt’. Positieve aandacht voor het Sintidossier.

Groene ruimte. Ontwikkeling van Enode, Gulbergen, Dommeldal en Eeneind-West.

Vitale samenleving. Stimuleren en faciliteren van gemeenschapszin en burgerinitiatieven. 
Aandacht voor het verenigingsleven. Focus op sport en gezondheid. Onderhouden van 
openbare ruimte en aandacht voor de jeugd.

Top kandidatenlijst

1. Hans Pijs. Voormalig beroepsmilitair. Geboren en getogen Nuenenaar. Al jaren actief in de 
lokale politiek. “Betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en ouderen zijn een must, 
we moeten echt gaan doorpakken in de komende periode.” 2. Joost Heijnen. Werkzaam in 
de fi nanciële sector. Manus van alles bij RKSV Nuenen en medeoprichter van Nuenen Schoon. 
“De samenwerking in college en raad moet heel snel beter: hopperdepop, gas erop!” 3. Theo 
Hageman. Voorheen werkzaam in de fi nanciële sector. Geboren en getogen Nuenenaar. 
“Vooral na deze coronaperiode is het van groot belang om zoveel mogelijk jeugd aan het 
sporten te krijgen: samen met mijn zoon Robbie wil ik hieraan graag een bijdrage leveren.” 
4. Anita Rooijackers. Arbeidsdeskundige met een HRM-juridische achtergrond. Betrokken 
Nuenense. “Ik wil me sterk maken voor arbeidsparticipatie, iedereen moet mee kunnen doen: 
jong en oud, betaald en onbetaald. Er is zoveel te doen en te helpen.” 
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• Het verduurzamen van woningen
• Hulp voor kinderen en jongeren met 

problemen
• Veiligheid voor fi etser en voetganger
• Deelname voor iedereen aan kunst en 

cultuur
• Goede zorg voor ouderen

Verkiezingen 2022
Op 16 maart kiezen we een nieuwe 
gemeenteraad! En als inwoner van Eeneind, 
Gerwen en Nederwetten kunt u ook stemmen 
voor de dorps- en wijkraad. Er valt dus echt wat 
te kiezen.  

De stembureaus zijn die dag vanaf 07.30 uur 
geopend (tot 21.00 uur). Daarnaast kunt u op 14 
en 15 maart ook al terecht in het gemeentehuis 
of Het Klooster. 

Op welke partij u ook stemt, laat uw stem 
zeker niet verloren gaan. Bent u er nog niet 
uit? Kijk dan eens naar de 
standpunten van de partijen 
op deze pagina. Of vul de 
stemwijzer in via 
nuenen.stemwijzer.nl.

Meer weten over de 
verkiezingen voor de 
gemeente, dorps- en 
wijkraden? Kijk op 
verkiezingen.nuenen.nl!
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Prettig oud worden     
in Gerwen begint nu
Dezer dagen valt bij senioren in Gerwen een uitnodiging op de mat voor 
een informatieavond op 14 maart in de Heuvel. De Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen wil de komende maanden van de oudere Gerwenaren horen 
hoe zij hun toekomst zien. 

Het project wordt gefinancierd door 
de Coöperatie Ons Net. De bijeen-
komst zal worden ingeleid door Edith 
Mostert, beleidsmedewerker van 
KBO-Brabant. Daarna krijgen de deel-
nemers informatie over het project. 
De bedoeling is dat zij in de weken 
die volgen in kleinere groepjes door-
praten onder leiding van vrijwillige 
ouderenadviseurs, die KBO-Brabant 
daarvoor heeft opgeleid. Iedereen 
krijgt dus volop de gelegenheid zijn 
of haar zegje te doen. Alle facetten 
van wonen, zorg en ondersteuning 
kunnen daarbij aanbod komen.
Op 11 april en 9 mei volgen dan nog 
twee bijeenkomsten waarin we met 
de senioren onder andere naar de 
technische vertaling van hun wensen 
kijken.
Als deze aanpak slaagt loopt Gerwen 
voorop en zullen de initiatiefnemers 
gaan proberen die ook in de rest van 
de gemeente te introduceren.

Wat is er in hun mooie dorp nodig 
aan activiteiten en voorzieningen als 
er over 10 jaar twee keer zoveel 
80-plussers wonen? Wat kunnen ou-
deren zelf doen om zich op de toe-
komst voor te bereiden? Hoe zorgen 
we met elkaar dat we zo lang moge-
lijk in onze eigen omgeving kunnen 
blijven wonen en zelf aan de touw-
tjes kunnen blijven trekken? 

Digitale ondersteuning
De avond vormt het startmoment 
van een project dat de WLG samen 
met de Coöperatie Ons Net Nuenen, 
ouderenbond Senergiek en netwerk 
‘Oud is In’ wil gaan uitvoeren. Binnen 
het project willen deze organisaties 
onderzoeken of en hoe digitale hulp-
middelen prettig ouder worden in 
Gerwen zouden kunnen ondersteu-
nen. Studenten van het Summa-col-
lege zullen helpen de behoeften van 
de senioren technisch te vertalen. 

Vind je sport- of cultuurpassie  
via nieuw platform: Actiefnuenen
Inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten kunnen vanaf woensdag 
9 maart hun sportieve of culturele passie vinden via het nieuwe platform 
www.actiefnuenen.nl. Actiefnuenen wil dat iedereen mee kan doen. We 
verbinden, ondersteunen, organiseren en motiveren. Actiefnuenen is on-
derdeel van LEV groep Nuenen en heeft als doel om jong en oud te laten 
kennismaken met alle vormen van sport en cultuur in Nuenen.

Archery Attack of peuter- en kleuter-
gym. Houd de website in de gaten en 
schrijf je vanaf maandag 11 april via 
de website in voor deze gave activi-
teiten.
Meer informatie? Neem dan contact 
op met buurtsportcoach Stan via: 
stan.hendriks@levgroep.nl, of bel: 
06-402 015 56. 

Op www.actiefnuenen.nl presente-
ren we samen met sport- en cultuur-
aanbieders, enthousiaste inwoners, 
onderwijs en andere (zorg) organisa-
ties het hele jaar door leuke activitei-
ten en events waar je flexibel en zon-
der lidmaatschap aan kunt deelne-
men. Zo bemoedigen we jong en 
oud om te bewegen en gezond te le-
ven. Samen gaan we voor een ge-
zond en sportief Nuenen! 

Een tennistoernooitje voor starters, 
je eerste kennismaking met een mu-
ziekinstrument, een judo clinic of le-
ren schilderen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of het is er. Actiefnuenen is 
dé nieuwe plek waar je makkelijk en 
snel leuke sportieve en creatieve acti-
viteiten kunt proberen. Alles bij clubs, 
verenigingen en aanbieders bij jou in 
de buurt.
Het Actiefnuenen platform is een 
vervolg op Sjors Sportief/Creatief, de 
succesformule die al jaren in de ge-
meente Nuenen loopt, waarbij alle 
basisschoolleerlingen verschillende 
sportieve of creatieve activiteiten 
kunnen uitproberen. Met Actiefnue-
nen is er nu voor iedereen van 0-100 
jaar een mogelijkheid om een nieu-
we sportieve of culturele passie te 
ontdekken. Dat kan dus heel flexibel 
en vrijblijvend: met één druk op de 
knop meld je je aan en doe je mee!

Activiteiten in de Meivakantie
In de meivakantie maakt Actiefnue-
nen een vliegende start. Er worden 
extra activiteiten georganiseerd waar 
je aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld 

Haringhappen bij de pinguïns
De pinguïns en bezoekers van de dierentuin in Mierlo hebben het carna-
val op Aswoensdag vorige week traditioneel afgesloten. De pinguïns kre-
gen haring gevoerd. Ook bezoekers konden van deze lekkernij genieten.

Aswoensdag is de dag waarop de vas-
tentijd na de feestelijkheden begint. 
Het is een periode waarin geen vlees, 
maar wel nog vis gegeten mag wor-
den. Carnavalsvierders gaan daarom 
op deze dag als jaarlijkse traditie sa-
men een haring eten. Zo blikken ze 
samen nog even terug op de feestelij-
ke periode. 

Hoofd dierenverzorger Stephan Rij-
nen vertelt: “Haringhappen is een tra-
ditie en hoort er dan ook bij na het 
carnaval. We vinden het leuk om sa-
men met onze bezoekers deze fees-
telijke tijd af te sluiten. Ook de pingu-
ins genieten enorm van deze lekker-
nij en doen graag voor hoe een ha-
ring gehapt dient te worden”. 

Minder afval
Wilt u glas, blik of karton?
Wilt u wel of geen bon?
U mag het zelf bepalen
Ik ben niet degene die dit verzon
En voor u een vuilniszak gaat halen

Blik, karton of glas
Uw boodschappentas raakt vol
Weet u nog hoe het vroeger was?
Ja, u bent geverfd door de wol

Appelsap, olijfolie of bodylotion
De zakjes en pakjes vliegen u om de oren
U wilt dit niet graag horen
Maar bij een verpakking van karton
Kan de inhoud zijn bevroren

SodaStream spuit water als uit een bron
We zijn nog niet helemaal verloren

Joke van Overbruggen©

Producten uit Kenia     
bij de Wereldwinkel
Days-for-Girls is een wereldwijde organisatie die duurzame menstruele 
gezondheidsoplossingen voorbereidt en distribueert aan meisjes en 
vrouwen in o.a. Kenia. 

Donaties voor menstruatiekits
In januari 2021 is Sandra Nooijen 
naar Alice Wambui in Kenia gegaan, 
waar zij het grootste deel van het af-
gelopen jaar verbleef. Alice is op-
richtster/ leider van Smile Star’D En-
terprise in Njoro, Nakuru, en is drie 
jaar geleden vanuit de woonkamer 
van haar moeder begonnen met één 
naaimachine. Nu heeft ze twaalf naai-
sters in dienst, die de Days-for-Girls 
kits maken. Het geld hiervoor wordt 
binnengehaald middels donaties. Bij 
gebrek aan deze donaties, worden de 
naaisters naar huis gestuurd. Dit 
heeft als gevolg dat er geen geld 
wordt verdiend en dat ook hun kin-
deren naar huis worden gestuurd 
omdat er geen schoolgeld kan wor-
den betaald. Sinds een aantal maan-
den worden meerdere producten ge-
maakt zoals tassen en zakjes, schor-
ten, placemats, ovenwanten en pan-

De meeste meisjes en vrouwen heb-
ben niet de beschikking over maand-
verband waardoor ze tijdens hun 
maandelijkse menstruatie niet naar 
school of hun werk kunnen. Regel-
matig krijgen meisjes in Kenia geld 
voor maandverband van leraren in 
ruil voor sex. Ook worden matrassen 
of schoolboeken kapotgescheurd en 
gebruikt als maandverband. Days-
for-Girls organiseert trainingen om 
menstruatie uit de taboesfeer te ha-
len. Daarnaast voorzien ze in Days-
for-Girls kits met daarin o.a. herbruik-
baar maandverband, zeep en onder-
goed. Geld hiervoor wordt binnenge-
haald met donaties.

IVN spechten- 
wandeling in   
het Nuenens Broek
Op zondag 13 maart nemen vogel-
gidsen van IVN Nuenen je graag mee 
naar het Nuenens Broek om spech-
ten te spotten.
Al in het vroege voorjaar beginnen 
spechten met het laten horen van 
hun felle roffels en luidruchtige ge-
roep om een territorium af te bake-
nen. Een mooi moment om op zoek 
te gaan naar de verschillende soor-
ten spechten in onze omgeving. Ze 
laten zich dan makkelijk zien, omdat 
er nog vrijwel geen bladeren aan de 
bomen zitten.
Het is altijd spannend om spechten 
te horen en te ontdekken. De gidsen 
kunnen vaak al aan de roffel horen 
om welke soort het gaat. In het Nue-
nens Broek zijn alle in Nederland 
voorkomende spechten aanwezig, 
zelfs de in Nederland minder algeme-
ne soorten, zoals de zwarte specht en 
middelste bonte specht.
We nodigen je graag uit om mee te 
gaan op deze ontdekkingstocht. Aan 
de wandeling zijn geen kosten ver-
bonden. We vertrekken om 08.30 uur 
vanaf het zandpad naast De Lisse-
voort en lopen vanuit daar naar de in-
gang van het Nuenens Broek. Zorg 
voor waterdichte stevige schoenen 
of laarzen en voldoende warme kle-
ding. Het Nuenens Broek kan in het 
voorjaar moeilijk toegankelijk zijn.
Informatie: Roy van der Velden (roy-
peter40@hotmail.com)
www.ivn.nl/nuenen

Gulbergen Trail 
2022
Op zondag 13 maart organiseren Lo-
persgroep Mierlo, Lopersgroep 
LOGO en Loopgroep Nuenen de 
Gulbergen Trail. Net als voorgaande 
jaren gaat de Gulbergen Trail over de 
nieuwe brug over het Eindhovens 
kanaal. Het voormalige motorcros-
sterrein ten oosten van de berg 
maakt nu deel uit van het parcours. 
Hierdoor is het een uitdagende en 
zeer gevarieerde Trail geworden. In 
de Trail van 11km wordt de berg 
driemaal beklommen. Voor de wat 
minder ervaren lopers is er de moge-
lijkheid om slechts een of tweemaal 
de berg te overmeesteren.

De organisatie hoopt wederom op 
een grote opkomst en mooi weer, zo-
dat er weer genoten kan worden van 
het mooie vergezicht op het ‘Dak van 
Brabant`.

Inschrijven kan via www.inschrijven.
nl. De voorinschrijving is inmiddels 
gestart. Gezien de grote opkomst 
van voorgaande jaren is het maxi-
mum aantal deelnemers 400. Na-in-
schrijving is niet mogelijk. Voor meer 
informatie ga naar de website:
www.gulbergencross.nl

NL-doet bij   
Rudyard Kipling
Klus zaterdag 12 maart tijdens NL-
doet een keer mee met de klusclub 
van Scouting Rudyard Kipling! Je 
hoeft hiervoor geen ervaren klusjes-
man te zijn, iedereen die het leuk 
vind te klussen mag meehelpen. Za-
terdag wordt de boulderwand (een 
horizontale klimwand, laag bij de 
grond) bij Scouting afgerond en 
wordt de omgeving eromheen op-
nieuw ingericht. De boulderwand 
krijgt een zachte natuurlijke onder-
grond. Verder wordt het geheel met 
een mooie beukenhaag, gesponsord 
door Hoveniersbedrijf De Haas, om-
ringd. Met de nieuwe boulderwand 
kan de jeugd van onze scoutingver-
eniging de bouldersport die steeds 
populairder wordt in Nederland ook 
proeven en op een speelse manier 
een beginnend kliminzicht ontwik-
kelen.

Op zaterdag 12 maart zullen we om 
10.00 starten bij Scouting Rudyard 
Kipling, Papenvoortse Heide 5b. Klus-
materialen en gereedschap zijn aan-
wezig. Klus jij mee? Laat het even we-
ten: gebouw@rudyardkipling.nl. Tot 
zaterdag!

nenlappen. Op deze manier kunnen 
alle naaisters blijven werken. De op-
brengst van de verkochte producten 
gaat als donatie naar Smile Star’D En-
terprise. Het doel is om zoveel moge-
lijk menstruatie kits uit te delen aan 
meisjes op scholen en vrouwen in de 
villages. 

Verkoop in de wereldwinkel
Vanaf nu worden producten van Smi-
le Star’D Enterprise bij de Wereldwin-
kel op de Berg 28-B in Nuenen ver-
kocht. Door het kopen van een Smile 
Star’D product kunnen de naaisters 
blijven werken, hun kinderen naar 
school blijven gaan en kunnen men-
struatie kits uitgedeeld worden aan 
meisjes op scholen en vrouwen in de 
villages. Daarnaast hebt u iets moois 
voor uzelf of om cadeau te doen. Bij 
aankoop krijgt u een flyer met infor-
matie en kunt u meewerken deze in-
formatie verder te verspreiden. Alice 
Wambui heeft haar Enterprise in Kenia 
uitgebreid, met o.a. een Guesthouse, 
waar u van harte welkom bent.

NL-doet bij   
Rudyard Kipling

waar u van harte welkom bent.

NL-doet bij   
Rudyard Kipling

Muziek in   
de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zater-
dag 5 maart, 15.00 uur, met vooraf om 
14.25 uur een beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns, met werken af-
gestemd op het hoofdprogramma.

Franck-Integrale 2022: Messe à 
trois voix
Dit jaar vieren we de 200ste geboor-
tedag van César Franck (1822-1890). 
In het kader van dit Franck-jaar voert 
Ruud Huijbregts met zijn Collegium 
Vocale Eindhoven, een instrumentaal 
ensemble en Erik Janse, tenor de 
Messe à trois voix in A, opus 12 uit, 
waarin ook het bekende ‘Panis ange-
licus’ zal klinken.
César Franck is bij organisten bekend 
om zijn orgelcomposities, bij pianis-
ten om zijn klaviermuziek en bij strij-
kers om zijn vioolsonate, strijkkwar-
tet en pianokwintet. Dit is nochtans 
een klein deel van zijn œuvre. Zijn 
voorspoedige carrière als kapelmees-
ter in de Sainte-Clotildekerk te Parijs 
leverde vooral religieuze werken op 
waaronder de vandaag uit te voeren 
Messe à trois voix (CFF 203).
Registratie en betaling via de website 
https://www.muziekindecathrien.nl 
is gewenst, zodat u zonder extra 
wachten het concert kunt bezoeken.

Publiekswandeling 
Ruweeuwsels,  
Lieshout 
Wandel mee met ervaren gidsen van 
IVN Laarbeek op zondagmorgen 20 
maart. Verzamelen bij Sluis 5, Achter-
bos 5737PR Lieshout. De wandeling 
begint om 10.00 uur en eindigt circa 
12.00 uur. 
Kijk regelmatig eens op onze website 
en facebookpagina: www.ivn.nl/af-
delinglaarbeek en 
www.facebook.com/IVNLaarbeek
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Niets doen is een keuze
Van het gas af. Zouden we niet nog even wachten? Wachten op een betere 
techniek, op meer duidelijkheid. “Geen oude schoenen wegdoen voordat 
je nieuwe hebt”, zei mijn opa altijd. De urgentie ontbreekt, waarom zou-
den we? Waarom onszelf financieel pijnigen als er nog zo veel onduide-
lijkheid is? Geen overhaaste beslissingen nemen. 

Echter, moeten we dit niet omdraai-
en? Waarom zouden we wachten? 
Waarom zouden we volgende gene-
raties opzadelen met problemen die 
wij nu samen kunnen oplossen. De 
techniek is er, de mogelijkheden zijn 
er. Waarom zouden we er niet samen 
de schouders onder zetten om de 
jeugd, de volgende generaties, te be-
hoeden voor een gestapelde on-
draaglijke financiële en ecologische 
last. Een investering om uw woning 
te verduurzamen is niet alleen een in-
vestering voor uw eigen comfort of 
wellicht een financieel voordeel. Het 
is ook een investering in de volgende 
generatie, dat jonge gezin dat in uw 
met zorg onderhouden onderkomen 
trekt wanneer u besluit te verhuizen. 
Heeft u uw steentje al bijgedragen? 
Mooi, stimuleer dan uw buurtgeno-
ten hetzelfde te doen, zij worstelen 
met dezelfde uitdagingen als u.

Energiearmoede wordt door geogra-
fische (oorlog Rusland en Oekraïne) 
en ecologische (klimaatverandering) 

Stan Migchels, lijst 2 GroenLinks-PvdA, 
kandidaat nummer 18. 

Wat zijn de beloftes van de Nuenense 
politiek waard?
Al decennialang worden burgers door politici voor de gek gehouden. In Nuenen is dat 
niet anders. De lokale politiek doet verkiezingsbeloften om zieltjes te winnen, maar 
vervolgens maken ze deze beloften niet waar. Achteraf sorry zeggen is niet meer ge-
noeg. De burger pikt het niet langer en eist een eerlijke en transparante politiek waarbij 
burgerparticipatie een zwaarwegend instrument moet zijn. En niet zoals de afgelopen 
jaren de mondige burger laten participeren als er ophef is en de burger niet vooraf 
voorzien van de correcte informatie. De burgers die wel 'participeren' worden niet seri-
eus genomen en zelfs tegengewerkt. Maar zeg nou zelf, wie weet er het best wat er in de 
gemeente speelt dan de inwoners? 
Helaas doet Nuenen alles om zijn hachje te redden. Bang voor weer een gang naar de 
Raad van State. Dossiers waarin Nuenen de plank volledig misslaat volgen elkaar in 
rap tempo op: grote distributiecentra, ontsluiting Nuenen-West, Het Klooster, hoog-
bouw, De Hongerman, onderhoud woonwagens, verkeer door de kern, Panta Rhei, etc. 
Wanneer stopt dit?
Ik heb spijt dat ik net als 78% van de stemmers, in het verleden tegen de herindeling heb 
gestemd. De Nuenense politiek heeft de afgelopen 4 jaar, nadat ze dit grote vertrou-
wen van de burger hebben gekregen, middels het referendum, aangetoond deze ver-
antwoordelijkheid niet aan te kunnen. Helaas mist onze politiek kennis, lef, integriteit 
en onafhankelijkheid. Alles wat nodig is om een gemeente goed en gezond te besturen. 
Ik heb dit falen met eigen ogen gezien en dit heeft me enorm geshockeerd en teleurge-
steld. 
Na analyse van de verkiezingsprogramma’s van 2018-2022 waaruit blijkt dat weinig 
beloftes zijn waargemaakt, wil ik alle inwoners van Nuenen waarschuwen en dringend 
oproepen een andere weg in te slaan tijdens de komende verkiezingen. Zorg dat de ge-
schiedenis zich niet herhaalt, maar kies voor een partij die Nuenen vooruit kan helpen 
zoals De Combinatie of VVD. Zij hebben bewezen zich wél aan hun woord te houden. Ik 
wens u veel wijsheid in het stemhokje op 16 maart.

Een bezorgde inwoner van Nuenen-Zuid.
K. Joosten, Molvense erven

Is de Nuenense politiek hard-Leers?! 
W70 schaadt het vertrouwen.
Voormalig CDA-minister Gerd Leers heeft recent een kritisch rapport opgesteld om het 
verziekte gemeentebestuurlijke klimaat in Nuenen te verbeteren. Er is veel onderling 
wantrouwen, besluitvorming duurt te lang, achterkamertjes gedoe en herhaaldelijk te-
rugkomen op democratisch genomen besluiten. Alle betrokkenen hebben beterschap 
beloofd en zullen direct na de gemeenteraadsverkiezingen een verbeterslag maken. 
Hoognodig, want het geduld van de provincie raakt op voor het nu nog zelfstandige 
Nuenen. De inkt van rapport Leers is nog niet eens opgedroogd en W70 schaadt al direct 
het vertrouwen. W70 stelt in haar verkiezingsprogramma het democratisch genomen 
besluit om de Opwettenseweg autoluw te maken opnieuw ter discussie. In 2008 was dit 
al besloten en in 2021 na lange discussies wederom herbevestigd. De Opwettenseweg 
wordt definitief autoluw en afgesloten voor doorgaand verkeer. W70 wil nu nieuwe ver-
keersmetingen om de noodzaak van de afsluiting Opwettenseweg aan te tonen. W70 
stelt in haar verkiezingsprogramma dat verkeersmaatregelen haar eigen inwoners niet 
mogen benadelen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de bewoners van de Opwettense-
weg, die al jaren wachten op een veilige autoluwe weg. Zoals W70 nu weer een demo-
cratisch genomen besluit opnieuw ter discussie stelt, is precies wat rapport-Leers be-
doeld wat echt anders moet. Dit is schadelijk voor het vertrouwen in de lokale politiek in 
aanloop van de verkiezingen. Zijn ze echt hard-Leers bij de Nuenense gemeente?! 

Hans Ronnen, namens Opwettenseweg Veilig!

Commercie rond Van Gogh   
kent geen grenzen
In een van zijn columns, onlangs verschenen in het ED, stelde Rob Schoonen, kunstre-
dacteur bij het ED, de onbeschofte manier van commerciële uitbuiting de van geestelij-
ke gesteldheid van Vincent Van Gogh aan de kaak. Hij benoemt daar allerlei commer-
ciële prullaria, zoals mokken, shawls, tassen, kleding enz. met daarop afbeeldingen 
van het werk en de persoon van deze schilder, die voor veel geld te koop aangeboden 
worden. In het museum The Courtauld Gallery in Londen, waar momenteel een boei-
ende tentoonstelling met 16 zelfportretten van Vincent van Gogh worden getoond, lag 
zelfs bij die prullaria een gummetje in de vorm van zijn afgesneden oor. Hoe kun je het 
bedenken? Doch aan aanbieden van dergelijke prullaria gebeurt niet alleen in Londen. 
Overal ter wereld en korter bij huis waar het werk van Van Gogh wordt geëxposeerd en 
in plaatsen waar hij in zijn relatief korte leven gewoond, geleefd en al schilderend of te-
kenend rondgezworven heeft om zijn alom bekende en beroemde werken op het doek 
of papier te zetten, is dat niet anders gesteld. Ook daar wordt op soortgelijke wijze ge-
probeerd commercieel gewin te vergaren met de verkoop van allerlei spullen of anders-
zins die de naam en faam Van Vincent van Gogh geen goed doen. Wat bijvoorbeeld te 
denken van het recreatieve toekomstbeeld van Landgoed De Gulbergen hier in Nue-
nen/Mierlo? Als de voorgenomen plannen werkelijkheid zouden gaan worden, kan 
men daar in de toekomst slapen in een geel geschilderd ledikant hetgeen verwijst naar 
het schilderij van Van Gogh waar hij zijn slaapkamer in Arles (1888) met een geel ledi-
kant schilderde.

Rens Kuijten, Jo van Dijkhof 34, Nuenen

Woningnood Nuenen
Vrije volkshuisvesting doet een voorstel ( met een uitgewerkt plan) om 50 betaalbare 
huurwoningen voor ouderen en starters te bouwen maar de gemeente Nuenen werkt 
niet mee.
I.p.v. dat de gemeente dit geweldige initiatief omarmt, concludeert wethouder Caroli-
ne van Brakel ( CDA) dat de gemeente niets kan betekenen omdat het tegen de regels 
van staatssteun is en het financieel en praktisch onmogelijk is. Zij voegt toe dat het mo-
gelijk maken van volkshuisvesting niet onder de taken van de gemeente vallen!
Ik benoem dit als je verschuilen achter allerlei regeltjes en wetten. Niet meedenkende in 
mogelijkheden, je handen wassen in onschuld en het zeer actuele probleem afschui-
ven als onhaalbaar. (vergelijk het met de belastingdienst). 
In deze tijd waarin starters schreeuwen om betaalbare (huur)woningen mag je toch 
wel verwachten dat een gemeente voortvarend meedenkt en mogelijkheden schept. 
‘Out of the box’ denkt i.p.v. vasthouden aan de vertrouwde vastgeroeste regelgeving. 
De jongeren zijn onze toekomst. Geef ze dan ook een kans!

Yvonne van den Broek, Kerkakkers 2b, 5674 RP Nuenen

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

Ingezonden brievenGa vooral stemmen!
Op 16 maart stemt u op een partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen 
deelneemt. U geeft uw stem aan een partij of kandidaat van die partij, 
waar u vertrouwen in heeft. Er is heel wat te kiezen op 16 maart. Lees de 
verkiezingsprogramma’s er maar eens op na. Daarin is veel te lezen, wordt 
veel beloofd. Als u het vakje op het stembiljet rood heeft gemaakt en het 
stembiljet in de bus heeft gestopt is het voor u gedaan. U verlaat het 
stemlokaal. Over 4 jaar mag u weer.

gen, aan betaalbare woningen voor 
jongeren en passende woningen 
voor ouderen. GroenLinks-PvdA wil 
voor hen woningen bouwen. Het is 
onze overtuiging dat dat kan.
 
GroenLinks-PvdA wil dat de inwoners 
weer iets te zeggen krijgen in hun ei-
gen woonomgeving, dat zij betrok-
ken worden bij veranderingen in hun 
wijk. Maar ook dat zij in hun wijk sa-
men met deskundigen de mogelijk-
heden van energiebesparing met 
hun verhuurder kunnen bespreken, 
in hun wijken het openbaar groen di-
verser kunnen maken, met speel- en 

 
Ik hoop dat u op lijst 2 GroenLinks-
PvdA stemt. De partij, waarvan ik lijst-
trekker mag zijn. Door veel leden van 
beide partijen is maandenlang ge-
werkt aan het verkiezingsprogram-
ma. Ook veel niet-leden kregen de 
mogelijkheid hun bijdrage aan het 
programma te leveren. Daar maakten 
velen gebruik van. Zij zochten ant-
woorden op de vraag hoe Groen-
Links-PvdA de komende 4 jaar Nue-
nen socialer en groener kan maken. 

Het gaat best wel goed in Nuenen. 
Maar het moet en kan beter. Er is een 
groot tekort aan sociale huurwonin-

Opiniestuk

Alleen sterke samenwerking kan distributie-
centrum Eeneind-West afwenden

vige distributieactiviteiten op deze 
plek een onzalig plan is. 

Koorddansen voor gevorderden
Maar hoe houd je een plan tegen dat 
helemaal volgens het boekje ont-

In Geldrop-Mierlo kwam direct een 
protest op gang vanuit de inwoners. 
Honderden mensen lieten hun be-
zwaren blijken. Ook in Nuenen was 
men bezorgd. Eigenlijk was iedereen 
het wel eens dat het plaatsen van ste-

ontspanningsvoorzieningen kunnen 
inrichten of hoe zij hun buren kun-
nen helpen die zorg nodig hebben. 
Waar nodig springt de gemeente bij. 
GroenLinks-PvdA wil goede en voor 
iedereen betaalbare sportvoorzie-
ningen en deelname aan culturele 
activiteiten mogelijk maken voor alle 
kinderen.

GroenLinks-PvdA heeft veel ambities 
en is wars van dromerijen. Om onze 
ambities waar te kunnen maken, wil-
len we graag de grootste worden. De 
voorbije raadsperiode heeft ‘de poli-
tiek’ kansen om Nuenen socialer en 
groener te maken laten liggen. Het 
moet dus anders en beter en het kan 
anders en beter. Dus geen energie en 
tijd verloren laten gaan door gedoe 
tussen raad en college van B&W. Dat 
was ons vreemd en dat blijft ons 
vreemd. 

De kandidaten op de kieslijst van 
GroenLinks-PvdA zijn betrokken, er-
varen, staan midden in de Nuenense 
samenleving, zijn integer en te ver-
trouwen. Zij kunnen rekenen op on-
dersteuning van een groot aantal ac-
tieve leden, die met overtuiging en 
enthousiasme hun steentje aan het 
raadswerk bijdragen. 

Wij rekenen 16 maart op uw steun 
om Nuenen socialer en groener te 
maken. Geef ons die kans! Stem op 
een van de 26 kandidaten van lijst 2, 
GroenLinks-PvdA. 

Jan Wesenbeek, lijsttrekker lijst 2 
GroenLinks-PvdA Nuenen. 

Enorme distributiedozen tussen Geldrop-Mierlo? Dat klinkt onwerkelijk. 
Iedereen was dan ook onplezierige verrast toen vorig jaar plannen op ta-
fel kwamen voor een enorm distributiecentrum op Eeneind-West. 

vouwt? Eeneind-West als industrie-
terrein is een idee uit het verleden 
van de gemeenten Eindhoven, Nue-
nen en Geldrop-Mierlo. Het bestem-
mingsplan van Eeneind-West staat 
de bouw van distributiedozen in 
principe toe. Een aanvraag moet dus 
behandeld worden en kan niet zo-
maar worden gestopt. De gemeente 
Nuenen staat op dat punt met de rug 
tegen de muur.

De hele situatie is een complex, ge-
meentegrens-overschrijdende knoop 
die ontrafelt moet worden om dit tot 
een goed einde te brengen. Daarom 
is het goed dat Pieter van Geel een 
verkenning heeft uitgevoerd. De re-
sultaten zijn nog niet zoals gewenst 
en de zorgen zijn groot. Er is dus een 
krachtige vervolgstap nodig. 

De oplossing zit in een stevige sa-
menwerking in de regio
Geen enkele gemeente kan dit pro-
bleem alleen oplossen. Er is tenslot-
te een alternatieve plek nodig voor 
het mega-distributiecentrum. Daar-
naast komen er ongetwijfeld kosten 
bij kijken. Dit zijn allemaal redenen 
om met elkaar af te spreken dat we 
dit in samenwerkingsverband ver-
der gaan oppakken. In onze regio is 
het SGE (Stedelijk Gebied Eindho-
ven) de aangewezen club om dat te 
doen. Bij voorkeur in samenwerking 
met de provincie Noord-Brabant, 
vinden wij.

Vanuit onze positie als volksverte-
genwoordigers in de gemeentera-
den van Nuenen en Geldrop-Mierlo 
hebben wij de handen ineen gesla-
gen. We hebben ‘verbinding’ in ons 
DNA en dringen op een positieve ma-
nier aan op een stevige samenwer-
king. Samen staan we sterk tegen dit 
onzalige plan, zowel binnen de eigen 
gemeente als over de gemeente-
grens heen, binnen de regio. Ons sig-
naal naar andere raadsleden en be-
stuurders is om ook die samenwer-
king nu nog steviger aan te halen. Op 
die manier kan de politiek in de regio 
voor draagvlak zorgen om dit crucia-
le probleem tot een goed einde te 
brengen. Eendracht maakt tenslotte 
macht.

Jan Wesenbeek, 
fractievoorzitter PvdA Nuenen C.A.
Richard van de Burgt, 
fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo

Repair Café   
Laarbeek
Op woensdag 16 maart organiseert 
RCL weer een middag waar men te-
recht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels 
en fietsen. Deze middag vindt plaats 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 tot 16.00 uur. Info 06-
58842046.

ontwikkelingen één van de belang-
rijkste uitdagingen van deze tijd. 
Enerzijds door de onzekerheden die 
fossiele brandstoffen in de toekomst 
met zich mee brengen en anderzijds 
door de investeringen die de ener-
gietransitie vragen van u en mij. Onze 
gemeente heeft daarin een belangrij-
ke rol. Zorgen dat iedereen iets kan 
bijdragen, niemand buiten de boot 
valt en de lasten en lusten eerlijk wor-
den verdeeld. Wij als GroenLinks-Pv-
dA staan hiervoor. Wij staan voor een 
gemeente die het initiatief neemt en 
u waar nodig ondersteunt. De transi-
tie naar een duurzame samenleving 
kunnen we alleen samen. Samen met 
u, uw buren, uw wijk, uw dorp, uw 
gemeente.

Niets doen is een keuze, een keuze 
met gevolgen.
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Drijehornick-lezing 17 maart 

Erfgoed van de Brabanders 
door Jan van Oudheusden
In de eerste Drijehornick-lezing na de coronaperikelen staat het erfgoed 
van de Brabanders centraal. Aan de hand van een reeks bijzondere beelden 
maakt Jan van Oudheusden een fascinerende tocht langs een groot aantal 
overblijfselen uit het verleden van Noord-Brabant. Van de Sint-Jan van ‘s-
Hertogenbosch, via de prehistorische grafheuvels op de Regte heide, de 
fiets van Wim van Est, een tafelblad uit de abdij van Berne en het kasteel van 
Heeze naar de Canadese en Britse oorlogskerkhoven van Bergen op Zoom. 

aan. Op die manier draagt het erf-
goed bij aan hechting en worteling. 
Het erfgoed bepaalt ons idee van 
Brabant en maakt zo uiteindelijk Bra-
bant tot wat het is.

Jan van Oudheusden
Jan van Oudheusden is een enthou-
siast en veelgevraagd spreker. Hij 
was vele jaren provinciaal historicus 
van Noord-Brabant en vanaf 2008 als 
onderzoek medewerker verbonden 
aan de leerstoel Cultuur in Brabant 
van de Universiteit van Tilburg. Hij 

Jan van Oudheusden stelt het erfgoed 
van de Brabanders centraal tijdens de ko-
mende Drijehornick-lezing 

Overstekende 
padden    
rij voorzichtig!
De amfibieënwerkgroep van IVN 
Nuenen vraagt uw aandacht voor de 
paddentrek die eind februari is be-
gonnen. Duizenden padden verlaten 
hun winterverblijf om naar de poel 
terug te keren waar ze ooit geboren 
zijn, om zich voort te planten.

De combinatie van temperatuur en 
luchtvochtigheid (hoe natter hoe be-
ter) is belangrijk voor het op gang ko-
men van de paddentrek. Helaas ver-
liezen elk jaar talloze diertjes het le-
ven bij het oversteken van verkeers-
wegen. In sommige plaatsen worden 
tijdelijk schermen neergezet, waarbij 
de padden in ingegraven emmers 
vallen en door vrijwilligers elke dag ‘s 
morgens en ’s avonds veilig naar de 
overkant worden gebracht. In onze 
gemeente gebeurt dit niet vanwege 
de kosten die daarmee samengaan. 
Wel heeft de gemeente op de Berg en 
de Broekdijk een faunapassage aan-
gelegd, zodat de padden door een 
veilige tunnel de overkant kunnen 
bereiken. Maar de padden maken na-
tuurlijk van veel meer wegen gebruik, 
vooral in en rondom het Nuenens 
Broek en de Schoutse Vennen.

Wij vragen weggebruikers om in 
maart en april vanaf zonsondergang 
en ‘s nachts voorzichtig te rijden op 
de buitenwegen, vooral als het voch-
tig weer is, zodat zoveel mogelijk van 
deze fascinerende beestjes gespaard 
blijven. Bedankt! Kijk voor meer infor-
matie over de amfibieënwerkgroep 
en IVN Nuenen op ivn.nl/nuenen

Schuif even aan tafel.....   
bij René van Brakel
Senergiek heeft voor de Schuiflezing van 11 maart een beroemde Nuene-
naar bereid gevonden zijn verhaal voor het Nuenens publiek te komen 
doen. Het betreft de in Nuenen geboren en getogen René van Brakel (46).

dio Decibel, maakte René een flitsen-
de carrière in de journalistiek. Sinds 
2017 bekleedt Van Brakel de functie 
van hoofdredacteur van Een Van-
daag. Met dagelijks meer dan een 
miljoen kijkers is Een Vandaag de 
best bekeken actualiteitenrubriek 
van de Nederlandse televisie

Tijdens zijn studie aan de School voor 
Journalistiek in Tilburg kwam hij als 
stagiair in 1997 in aanraking met de 
radio bij de regionale zender Omroep 
Brabant als nieuwslezer. In 2002 is 
René voor het eerst op TV te zien in 
het actualiteitenprogramma Brabant 
Nieuws. Datzelfde jaar wint hij de Ilse 
Wesselprijs voor jonge talentvolle ra-
diopresentatoren tot dertig jaar.

Aanvankelijk begonnen met een 
paar jaar plaatjes draaien bij de door 
Nuenense jongeren opgerichte Ra-

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 
- schoenmaker blijf bij je leest!!
Met belangstelling heb ik het Politiek Debat op de LON van zaterdag 5 maart gevolgd, 
waarin een wethouder - tevens fractievoorzitter van W70 - op de stoel van zijn collega 
gaat zitten!!
De directeur/bestuurder van Helpt Elkander vraagt steun voor het bouwen van 120 ap-
partementen voor oud en jong. Elke partij vindt dat er op die desbetreffende plek so-
ciale woningbouw kan plaatsvinden. Echter onze wethouder, welke geen volkshuisves-
ting in zijn portefeuille heeft, denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft en zegt keihard 
dat hij denkt dat Helpt Elkander wil verdienen aan het bouwen van deze appartemen-
ten. WAT EEN ONZIN!!! 
Ook de stelling ‘zoveel mogelijk sociale woningen op de Vinkenhofjes’ vindt hij duide-
lijk niet fijn; W70 wil geen vier of vijf bouwlagen!
Tevens verwijst hij naar de ‘package deal’ (de overeenkomst tussen de gemeente en 
Helpt Elkander om tot nieuwe afspraken over woningbouwprojecten te komen). Weet 
hij eigenlijk wel wat deze deal inhoudt?? De Oranjebuurt moet inderdaad gerenoveerd 
worden, maar hier wordt binnen afzienbare tijd mee gestart! Bovendien vergeet hij 
‘voor het gemak’ maar even, dat wij nog een bevolkingsgroep (Sinti) in Nuenen heb-
ben, die nu door ons allen in de steek gelaten wordt…
Er worden in Nuenen ‘Prestatieafspraken’ gemaakt, dit in samenwerking met de ge-
meente Nuenen, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties. Het is een hele uit-
daging voor de gemeente Nuenen om hier ook serieus mee om te gaan.
Beste Nuenenaren, ga stemmen, maar doe dit verstandig!

Tina Klep, Raessenshof 61, Nuenen

Groene zone Gulbergen
Er worden allerlei plannen bedacht voor, zoals het in Rond de Linde van afgelopen 
week staat, de groene zone Gulbergen. Nu nog wel ja, groen...
Vier mogelijke ontwikkelrichtingen zijn al uitgewerkt: 1. Een energielandschap met 
windmolens en zonnepanelen 2. Aanplant van verschillende soorten bos. 3. Een the-
matisch vakantiepark met vakantiewoningen 4. Een landschappelijk woonconcept in 
twee varianten: a. Hoeve wonen met kleinschalige natuur inclusieve landbouw b. 
Landschappelijk wonen geïntegreerd in de natuur.
De optie 'aanplant van bomen' juich ik van harte toe! De rest van de plannen kan wat 
mij betreft regelrecht de vuilnisbak in.
Iedere keer weer presteert men het om stukken weiland en natuurgebieden om zeep te 
helpen, alarmerende berichten over milieu en klimaat en dramatische achteruitgang 
van weidevogels en insecten ten spijt. En waarom?! Men ruikt GELD!
Er is maar één toekomst voor de groene zone Gulbergen om het écht groen te laten blij-
ven: LATEN ZOALS HET ÍS! Maar hoogstwaarschijnlijk gaat déze optie regelrecht de 
vuilnisbak in...

Vera Spijkers, Molvense Erven 98, 5672HN Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Aan: gemeente Nuenen Nuenen, 2 maart 2022

College van Burgemeester en wethouders en alle commissie- en raadsleden
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen

Geacht college,
De gemeente heeft een brief gestuurd naar bewoners waarin ze worden uitgenodigd 
deel te nemen aan een digitale bijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan loca-
tie De Mijlpaal. De bijeenkomst vindt plaats op 7 maart 2022.

Dit is de tweede digitale bijeenkomst over locatie De Mijlpaal onder auspiciën van de 
gemeente. Eerder gebeurde dat op 14 oktober 2021. Toen is het Actieplatform actief be-
trokken bij de inhoud, vormgeving en communicatie naar de bewoners. Geheel in over-
eenstemming met het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april 2019 inzake de parti-
cipatie van bewoners en betrokkenen bij dit project.

Hoe anders is dit voor de bijeenkomst van 7 maart. Actieplatform Nuenen Zuid is totaal 
niet gekend bij de voorbereiding van deze bijeenkomst. Zo weten we bijvoorbeeld niet 
welke bewoners zijn benaderd; uit welke wijken en om hoeveel bewoners het gaat?
In de brief vermeldt de gemeente de partijen die al enkele jaren bezig zijn met de ont-
wikkeling van een appartementengebouw en gezondheidscentrum. De bewoners c.q. 
het Actieplatform Nuenen Zuid worden daarbij niet genoemd.

En dit dan tegen de achtergrond dat we als Actieplatform Nuenen Zuid meerdere brie-
ven en mails hebben geschreven naar de gemeente waarin we verzocht hebben om 
contact, betrokkenheid en informatie. Op al die verzoeken is door de gemeente nooit 
gereageerd! Conclusie: vanaf mei 2021 worden we door de gemeente volledig gene-
geerd. Het gaat werkelijk alle fatsoensnormen te buiten.

We moeten constateren dat het raadsbesluit van 25 april 2019 inzake participatie door 
de gemeente met voeten wordt getreden. Het college van burgemeester en wethou-
ders i.c. de verantwoordelijk portefeuillehouder lapt dit raadsbesluit aan hun laars.

Het Actieplatform Nuenen-Zuid staat op scherp! Het besluit van de gemeenteraad over 
de stedenbouwkundige uitwerking van locatie De Mijlpaal op 11 december 2020 voor 
Actieplatform Nuenen-Zuid is als in beton gegoten. Wijzigingen daarop zouden wel 
eens tot vervelende vertragingen kunnen leiden waar uiteindelijk niemand op zit te 
wachten.

Hoogachtend,
Namens alle leden van het Actieplatform Nuenen Zuid

Kees Doesburg, voorzitter

 

48e wielerjeugdvijfdaagse     
van Lieshout - Mariahout
Van 11 t/m15 april organiseert Comité Wielerjeugdvijfdaagse wederom een 
vijfdaagse. Voor de Lieshoutse en Mariahoutse schooljeugd van groep 1 t/m 8 
die op de basisschool of ander onderwijs volgen. 
Op de scholen worden kleurplaten uitgedeeld (waaraan een kleurwedstrijd 
verbonden is), en wat ook tevens als een inschrijfformulier dienst doet. Deze 
kleurplaten kunnen ook weer via de scholen worden ingeleverd. Maar doe dit 
wel voor 19 maart, want dan kom je met je naam in het programmaboekje te 
staan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fam. Steegs Servaas-
straat 19 Lieshout, tel. 0499-421843.

In 2008 stapte Van Brakel over naar de 
NOS, waar hij als redacteur werkte en 
als nieuwslezer op de radio. Later pre-
senteerde hij NOS op 3 en sinds de zo-
mer van 2012 combineerde hij dit 
met zijn rol als inval nieuwslezer voor 
het NOS Journaal. Hij werd daar chef 
eindredactie. René woont inmiddels 
in Hedel Gelderland, maar geeft aan 
dat hij nog geregeld in Nuenen komt. 
Daarom wil hij graag met zijn vroege-
re dorpsgenoten zijn ervaringen de-
len van de boeiende wereld van 
nieuwsgaring op radio en TV.

Hij komt dat doen tijdens de Schuifle-
zing van vrijdagmiddag 11 maart om 
half twee in de Trefpuntzaal van Het 
Klooster. Gegeven het feit dat de co-
rona beperkingen niet meer gelden, 
is vooraf aanmelden niet meer nodig. 
Zowel leden als niet leden van Sener-
giek zijn weer als vanouds welkom 
voor deze lezing.
De entree bedraagt € 2,- (inclusief 
pauze koffie/thee) en op vertoon van 
het Senergiek, lidmaatschapspas 
krijgt u € 1,- korting.

Dorpsraad Lieshout    
aan de slag met jaarplannen 
Tijdens de meest recente bijeenkomst van de Dorpsraad Lieshout hebben 
alle leden ingestemd met de jaarplannen. Hierdoor komen de focuspun-
ten voor de Dorpsraad vast te staan en hebben ze concrete doelen. Voor 
ieder aandachtsgebied heeft de Dorpsraad zich doelen gesteld, waaraan 
de komende tijd gewerkt zal worden zodat ze aan het eind van het jaar, 
bij de evaluatie als ‘volbracht’ kunnen worden afgevinkt.

Door die focus vast te leggen gaat de 
aandacht naar de juiste vraagstukken 
en problematieken. Dat houdt echter 
niet in dat er geen aandacht is voor 
andere zaken. Zolang deze invloed 
hebben op de leefbaarheid in Lies-
hout zullen deze ook aandacht krij-
gen. Sommige ontwikkelingen zijn 
immers niet te voorzien of doen zich 
eenmalig of onverwacht voor. Ook 
voor deze zaken is dus aandacht.

Meer weten?
Dorpsraad Lieshout heeft nu haar 
jaarplannen compleet en intern afge-
stemd. Wilt u ook weten waar zij zich 
mee bezig (gaan) houden en welke 
doelen zij zich gesteld hebben? Op 
www.dorpsraad-lieshout.nl houden 
zij u zoveel mogelijk op de hoogte. 
Wilt u meer weten over de activiteiten 
van de Dorpsraad? Meld u dan aan bij 
de klankbordgroep: u ontvangt dan 
steeds als eerste informatie van de 
Dorpsraad via een wekelijkse Nieuws-
brief in uw inbox en u wordt als eerste 
geconsulteerd bij vragen die de 
Dorpsraad aan de bevolking heeft.

Doelen stellen
Volgens het beleidsplan werkt de 
Dorpsraad Lieshout jaarlijks met con-
crete plannen. Voor alle aandachts-
gebieden stellen zij zich doelen en 
maken zij plannen om die doelen te 
halen. Getracht wordt om de doelen 
zo concreet en ‘SMART’ mogelijk te 
maken, zodat ze ook meetbaar zijn 
en dus ook afgevinkt kunnen worden 
als ze afgewerkt zijn. Ieder lid van de 
Dorpsraad dient voor zijn of haar 
aandachtsgebied jaarlijks deze doe-
len en plannen in en die worden in 
een gezamenlijke sessie toegelicht 
en afgestemd. Dan worden ze vast-
gesteld en kan eenieder ermee aan 
de slag.

Doelen halen
Aan het eind van het jaar wordt een-
zelfde sessie gehouden waarin de 
doelen tegen het licht worden ge-
houden en gekeken wordt of de doe-
len gehaald zijn. Zo ja, dan worden ze 
afgevinkt. Zo nee, dan worden nieu-
we plannen gemaakt om alsnog de 
doelstelling te halen. Een actueel 
voorbeeld hiervan is dat de Dorps-
raad graag een commissie wil vor-
men om het aandachtsgebied ‘Wo-
nen’ meer en betere aandacht te ge-
ven. Als doel is dus de vorming van 
deze commissie opgenomen en in de 
plannen is opgenomen hoe de com-
missie gevormd kan worden en wat 
deze zou moeten doen.

Focus op belangrijkste zaken
Door deze wijze van werken kan de 
Dorpsraad de juiste focus hanteren. 
Focus op zaken die de leefbaarheid in 
en om het dorp Lieshout verbeteren. 

De volledige Dorpsraad met (v.l.n.r.) Stan 
van Vijfeijken, Frank van Elderen, Claudia 
Jongerius, Robert van Aspert, Bart Heldens 
(Dorpsondersteuner). Roland Maas, Huub 
de Wit, Kees Heldens en Cees Dingemans

publiceerde diverse boeken en arti-
kelen over de geschiedenis en het 
erfgoed van ‘s-Hertogenbosch en 
van Noord-Brabant. Bij zijn pensione-
ring in 2014 werd hem door het pro-
vinciebestuur van Noord-Brabant de 
provinciale onderscheiding de ‘Her-
tog Jan’ toegekend. 

De Drijehornick-lezing wordt geor-
ganiseerd door heemkundekring De 
Drijehornick op donderdag 17 maart 
vanaf 20.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht aan de Jacob Cats-
straat. De toegang voor leden is gra-
tis, aan niet-leden wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd. 

Toe-eigenen erfgoed 
Wie niet beter weet, zou denken dat 
het cultureel erfgoed een vanzelf-
sprekend decor is van ons dagelijks 
bestaan. Iets uit het verleden dat toe-
vallig bewaard bleef en dat we met 
een zekere gelatenheid aanvaarden 
omdat het er nu eenmaal bij hoort. 
Maar in deze lezing zullen we zien dat 
erfgoed te maken heeft met actieve 
keuzes die wij maken, steeds op-
nieuw. Wij identificeren ons nadruk-
kelijk met het erfgoed, wij eigenen 
het ons toe en wij geven er betekenis 
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Kerkberichten

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

Van Veldekestraat 28, Nuenen  -  Oranjelaan 54, Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Wij zijn ontroerd en voelen ons getroost door de vele blijken 
van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn man, 
onze (schoon)vader en opa

Rob Stevens
Onze oprechte dank hiervoor.

Annette Stevens-van de Louw
Kinderen en kleinkinderen

Nuenen, maart 2022

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 maart 18.30 uur: viering, 
voorganger pastoraal werker J. Dekkers.
Zondag 13 maart 11.00 uur: viering, or-
gelspel, voorganger pastor P. Clement.

Misintenties:
Zaterdag 12 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie.
Zondag 13 maart 11.00 uur: Annie 
Maas - Pijnenburg; Kees Schuur; Cor-
rie Besters.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Thera 
de Vries. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 12 maart 18.30 uur: gezins-
viering, thema: klimaat (IVN), kinder-
koor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 13 maart om 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
toraal werker R. van Eck.

Misintenties: 
Theo de Louw; Petra van de Sande; 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Overle-
den ouders en familie Piet v.d. Hurk - 
Adriana v.d. Hurk - Hoeks. 

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 maart om 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorganger pastoraal 
werker R. van Eck.

Misintenties:
Helen Messemaeckers-Faul; Piet Coo-
len; Wim Joosten.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Komende zondag 13 maart is de twee-
de zondag van de Veertigdagentijd. 
Op deze zondag zal ds. Marlies Schulz 
voorgaan in de dienst, die om 10.00 
uur begint in de Regenboog. Er zal een 
collecte worden gehouden voor het 
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in 

Eindhoven. Daar worden dak- en 
thuislozen opgevangen met een maal-
tijd of een goed gesprek. Ook het vas-
tenproject over kleding krijgt weer 
aandacht. Na de dienst is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten bij een 
kop koffie of thee. U kunt de dienst 
ook thuis meevieren via de livestream 
www.pgn-nuenen.nl/verbinding . Ie-
dereen is van harte welkom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 10 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; gedach-
tenis van H. Martelaren van Sebaste.
Vrijdag 11 maart. 17.45 uur Kruisweg; 
18.30 uur H. Mis Quatertemperdag 
van de vasten.
Zaterdag 12 maart. 9.00 uur H. Mis 
Quatertemperdag van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gregorius de Grote, 
paus en kerkleraar. 10.30 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 13 maart. 2de zondag van de 
Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 14 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Dinsdag 15 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten.
Woensdag 16 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 

Een stoel blijft leeg,
een stem blijft zwijgen,
maar in ons hart
zullen de herinneringen voor altijd blijven

Verdrietig laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen 
van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma. 

Zij heeft haar ziekte geweldig positief gedragen en overleed in de leeftijd 
van 79 jaar na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken. 

Maria Donkers-van Stipdonk
echtgenote van 

Cor Donkers

 ✩ 24 juli 1942 † 6 maart 2022

 Cor

 Annemarie en Ad
  Marinja en Roel, Sylvia en Martijn, Tony 

 Annette en Nick
  Nienke en Max, Femke en Coen, Jeroen en Femke

 Mark en Wendy
  Jelle, Marre, Hidde, Lonne

Mgr Frenkenstraat 1
5674 RV Gerwen

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 11 maart om 10.30 
uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 in Gerwen. Aansluitend leggen we 
haar te ruste op de begraafplaats, gelegen aan de Huikert in Gerwen.

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

In plaats van bloemen liever een gift voor het Reumafonds. 
Collectebussen staan achter in de kerk bij de condoleance.In Memoriam Wim Wiegmans

Op woensdag 23 februari is de heer Wim Wiegmans op 88-jarige leeftijd 
komen te overlijden. Wim was een van de oprichters van SeniorWeb Nue-
nen en heeft de eerste elf jaar van haar bestaan als voorzitter de kar gro-
tendeels getrokken.

Bij het 10-jarig bestaan in 2009 kreeg 
Wim dan ook de erepenning van de 
gemeente Nuenen opgespeld door 
burgermeester Willem Ligtvoet. Naast 
zijn voorzitterschap van SeniorWeb 
was Wim ook mede-oprichter en 
voorzitter van Bridgeclub Common 
Sense, bestuurslid en voorzitter van 
ouderenbond ANBO, afdeling Nue-
nen en penningmeester van de Stich-
ting Gecoördineerd Open Bejaarden-
werk Geldrop-Nuenen.

In die 11 jaar was Wim geen voorzit-
ter op de achtergrond, maar was hij 
bijna dagelijks aanwezig om dingen 
te regelen, mensen aan te sturen en 
te motiveren. Voor iedereen (vrijwilli-
gers + cursisten) was Wim Wiegmans 
gewoon SeniorWeb. Bij de start van 
weer een nieuwe cursus heette Wim 
de cursisten dan ook welkom met 
een praatje.

Vanaf de oprichting in 1999 nam Se-
niorWeb in Nuenen een grote vlucht. 
Er speelde toen dat er veel vroeg-ge-
pensioneerden van Philips thuis kwa-
men te zitten en daar bovenop het 
feit dat een paar jaar later in Nuenen 
het eerste glasvezelnetwerk van Ne-
derland aangelegd werd, waar iedere 
Nuenenaar gratis lid van kon worden: 
veel aanbod van vrijwilligers en cur-
sisten dus.
SeniorWeb Nuenen begon in een lo-
kaaltje aan de Voirt, maar al snel kon 
er een professionele leslocatie aan 
het Theo van Goghhof ingericht wor-
den. Hier konden door een heel team 
van docenten vrijwel dagelijks 4 ver-
schillende cursussen gegeven wor-
den aan klassen van 12 tot 15 cursis-
ten. Het regelen van dit geheel was 
Wim op het lijf geschreven.

www.pgn-nuenen.nl

P r o t e s t a n t s e  G e m e e n t e  N u e n e n

D e  P G N  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  P r o t e s t a n t s e  K e r k  i n  N e d e r l a n d

Durf te vragen!
Wie denkt in aanmerking te ko-
men voor een bijdrage uit het 
warmtefonds kan een e-mailtje 
sturen naar nuenengeeftwarm-
te@onsnet.nu Hij/zij krijgt dan 
een aanmeldformulier toege-
stuurd waarin de voorwaarden 
worden vermeld.

Geef warmte!
Wie wil doneren kan bijgaande QR-
code scannen of een bijdrage over-
maken op NL58 RABO 0137 4063 
98 ten name van Diaconie PGN, on-
der vermelding van ‘Nuenen geeft 
warmte’. De bijdrage is aftrekbaar 
van de belasting vanwege de ANBI-
status van Diaconie PGN.

13 t/m 19 maart

Amnesty   
collecteweek
Amnesty streeft naar een rechtvaar-
dige wereld, waarin iedereen gelijke 
rechten heeft en in vrijheid kan leven. 
Amnesty doet onderzoek, voert actie 
en steunt verdedigers van mensen-
rechten wereldwijd.
Geef om de vrede, geef aan Amnesty.

‘Oud is in’ start weer op
Na alle maanden van slechts digitaal contact start netwerk ‘oud is in’ ook de fy-
sieke bijeenkomsten weer op. ‘Oud is in’ is een netwerk van Nuenense senio-
ren, die het interessant en belangrijk vinden na te denken over de gevolgen 
van de vergrijzing. Zo denken wij mee over wonen voor senioren in het ge-
meentelijk platform wonen voor ouderen, en zijn we één van de initiatiefne-
mers voor een project waarin digitale hulpmiddelen worden onderzocht. Ko-
mend jaar willen we ons vooral bezig houden met de toekomstbestendigheid 
van de zorg.
‘Oud is in’ is een open netwerk; iedereen kan zich aansluiten en meedenken en 
meepraten. Op 21 maart organiseren we een bijeenkomst met Don van Sam-
beek, voorzitter van de Zorgcoöperatie Tot Uw Dienst in Laarbeek. Hij vindt dat 
ouderen veel meer zelf het heft in handen moeten nemen als het gaat over de 
organisatie van zorg en ondersteuning aan ouderen. We starten om 10.00 uur 
in de pastorie aan het Park. Bent u geïnteresseerd stuur dan een mailtje aan: 
P.vanwijk01@onsnet.nu.

Geboren Finley & Nina
redactie. Of ziet u een opvallende ge-
boorteaankondiging, laat het dan de 
redactie weten: redactie@ronddelin-
de.nl.

Fietsend door de Beekstraat, zagen 
we deze grappige leeuw in een voor-
tuin met daarop de naam Finley.

Op donderdag 24 februari om 11.50 
uur is aan de Laan ter Catten 34 in 
Nuenen, Nina van Beerendonk is ge-
boren. De trotse ouders zijn Roy en 
Nicole van Beerendonk-Verschueren.

Finley & Nina welkom in Nuenen.

De geboorten van nieuwe inwoners 
in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleur-
rijke openbaarmakingen op in tuinen 
en op woningen. Hebt u ook een op-
vallende aankondiging in de voor-
tuin staan of een ‘geboortekaartje’ op 
het raam, schiet dan een plaatje en 
mail de foto met toelichting naar de 
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LINDEBLAADJES

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.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 10

Oplossingen wk 9
R E T S P O P E O N S P

E W P L A K K E R I G L

K C U R I O L E F A W T

R O R E A P T U E N I P

E U B L E H K S P E E N

D P A I C L A A T F E T

E E G E Z E T I A V T S

L R R W V C L O E M R A

H E N T A I L L E D A V

E N R T B E N A A K T N

R E M O Z I T Z A K S O

T T M R F I U D T S O P

P L A F O N D

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.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER 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 de drukkerij.

Kruiswoord

T R A J E C T P L A S T I C
E V A R A O D O L O
L B M E I D A K E N K M
G I F N N A C R K R O

L E E B A J E S A L I
P L K O R A P E T N M
S B S P O P C O R N T G V
V O V A N C O K T L G

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

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku7 1 8 4 9
2

3 5
4 7

3 9 2 1
6 8

1 7
4

5 1 8 6 2

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

Horizontaal: 1 bloem 6 Europese taal 11 en omstreken (afk.) 12 hommage 
14 inkomstenbelasting (afk.) 16 pl. in Friesland 18 bijbelse fi guur 19 omvang 21 gebakje 
22 dwingeland 24 vogel 25 behoeftig 26 metaal 27 pensioenuitkering (afk.) 29 deel v.e. wet 
30 kledingstuk 32 babydoek 34 usus externus (afk.) 35 televisie (afk.) 37 steunplankje 40 vaartuig 
44 zandheuvel 46 nieuw (in samenst.) 47 vragend vnw. 48 een weinig 50 organisatie van olielanden 
52 stellig 54 Griekse letter 55 duivel 57 boogbal 58 dondergod 59 bijwoord 60 schoolvak 
63 gouden tientje (afk.) 64 indiaan 65 hekeldicht.

Verticaal: 1 bloedgever 2 schor 3 waterdoorlatend 4 ingenieur (afk.) 5 likeursoort 6 deel v.e. week 
7 numero (afk.) 8 opperwezen 9 uniek 10 muziekinstrument 11 wetenschappelijke verhandeling 
13 hoog aanzien 15 kleurmiddel 17 riv. in Duitsland 20 visnet 22 aanduiding op vrachtwagens 
23 thans 26 Indonesische heer 28 soort vlinder 31 aanmoediging 33 bijbelse fi guur 
36 positieve elektrode 37 bridgeterm 38 vogeleigenschap 39 frisheid 40 rare snuiter 
41 verhoogde toon 42 slim 43 begin 45 zangspel 49 deel v.e. gebouw 51 bewusteloosheid 
53 kookgerei 54 baken 56 Ned. voetbalclub 58 insectenverdelgingsmiddel 61 Eerwaarde Heer 
62 natrium (afk.).

AANGROEIEN
ADVISEUR
AFPERSING
ALVER
ARENA
CADEAU
COCON
COUVERT
CREPE
EGGEN
EUREKA
EXACT
FEEST
GEWEI
IDAHO
IERSE
KEELHOLTE
KLEPPEREN
KLOPJACHT
KORNAK
KROEG
KROOST
OPEEN
OVERNAME
PAADJE
RAKET
REGEN
SEINCODE
TOPSALARIS
VERBAZING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

Winnaar: week 8, Dhr. / Mw. B. Bertrams, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

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

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Pedicure: ALTA GRACE 
Ook voor medisch noodza-
kelijke voetzorg! Wil je een 
manicure dan kan dat. Ik 
kom ook aan huis! Laat je ex-
tra verwennen met gelakte 
nagels / voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

TE HUUR: Opslagboxen 
voor particulier en bedrijf 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. 
Zie website “Den Opslag” 
of informeer naar de moge-
lijkheden. Tevens opslagbox 
in Stiphout van 15 m2. Telnr. 
06-51 22 16 15.

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

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

Verhuiswagen
20 m3

+ laadlift en 250 km vrij!
€ 125,- excl. btw.

040-2834781
Heesbeen.nlHeesbeen.nl

D66

STEM LIJST 4 
VOOR 

4 ZETELS 
STEM

De LEVgroep afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt een vrij-
williger om het klusteam te 
versterken. Hierbij gaat het 
om het verrichten van al-
lerlei klussen in en om het 
huis Voor meer informatie: 
De LEVgroep. Berg 22c, tel. 
040-2831675, ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur, vrij. van 
9.00-12.30 uur.

MASSEUR NODIG?
Techniek en ervaring. Mas-
seur biedt zich aan. Tel. 
06-38839719.

TE KOOP: 17 stuks lami-
naat voor gangvloer te leg-
gen. Wegens ruimtegebrek. 
Lindehof 6 Nuenen. Tel: 06-
388 39 719.

Fotoclub Momentum organiseert

Oekraïne aktie: FACE-IT
Fotoclub MomentuM leeft erg mee met de huidige 
situatie die in Oekraïne is ontstaan. Wij willen 
graag een bijdrage leveren maar ook een gezicht 
geven aan de (gulle) gevers. Daarom organiseren 
we de fotoshoot actie FACE-IT.

In het weekend van 12 en 13 maart en van 19 en 20 
maart organiseren we een fotoshoot onder de naam 
FACE-IT. Op Parkstraat 25a (tegenover AH) zal een tij-
delijke POP-UP fotostudio ingericht worden. Je kunt 
daar portrait/model foto’s laten maken in 3 ingerichte 
studiootjes naar keuze.
Dus mocht je een leuke foto van jezelf willen, voor aan 
de muur of als profielfoto voor Facebook, LinkedIn, of 
op je site, kom langs of kijk anders even op onze site 
voor meer informatie en mogelijkheden en prijzen. 
Ook als bedrijf kun je een fotoshoot boeken eventueel 
ook op locatie.

Daarnaast is het ook mogelijk om je foto cadeau te 
doen op canvas, plexie, aluminium en op diverse for-
maten. We zorgen dat met een goede leverancier de 
gewenste foto naar jouw adres wordt gestuurd.
Van de opbrengst wordt minimaal 80% overgemaakt 
naar het goede doel, de overige 20% zijn om de kosten 
dekkend te houden. Mocht je in 1 van de 2 weekenden 
niet kunnen, we kunnen ook wel op afspraak een 
shoot regelen.

We hopen jullie snel voor onze camera’s te zien staan, 
met als doel om Oekraïne te steunen!
Voor meer informatie kijk op onze site: https://foto-
club-momentum.wixsite.com/home

Brabantse evenementensector heropent haar deuren met campagne 

‘Brabant Bouwt Feest!’
In Brabant weten we hoe we een feestje moeten bouwen, letterlijk. Zo 
is 80% van alle toeleveranciers gevestigd in Brabant, zijn er 20.000 
Brabanders werkzaam in deze sector en vertegenwoordigen zij sa-
men met de organisatoren zo’n 1,2 miljard euro aan omzet. En dat we 
daar als Brabander trots op mogen zijn, weet stichting Front of House, 
de initiatiefnemer achter Brabant Bouwt Feest, als geen ander. 

bantse evenementen trekken, om-
wonenden en stakeholders infor-
meren over hoe evenementen weer 
veilig kunnen plaatsvinden en al 
die professionals motiveren om te-
rug te keren naar de sector waar zij 
altijd zo graag werkten.

Op www.brabantbouwtfeest.nl is 
een echt Brabantse evenementen-
kalender opgenomen, een kalen-
der waar we in Brabant trots op 
mogen zijn. Verder worden er vra-
gen beantwoord van bezoekers, 
omwonenden en ondernemers en 
zijn er vele vacatures te vinden van 
Brabantse ondernemers in de sec-
tor. De slogan richt zich dan ook op 
alle mogelijke doelgroepen, “Bra-
bant Bouwt Feest, bouw jij mee?”

Dit evenementencollectief bestaat 
uit echt Brabantse ondernemers; zo 
zijn vrijwel alle grote evenementen-
organisatoren in deze stichting ac-
tief, evenals vrijwel alle grote leve-
ranciers en andere belangrijke Bra-
bantse stakeholders. Deze stichting 
heeft de afgelopen maanden hard 
gewerkt om de evenementensec-
tor op een veilige en goed gestruc-
tureerde wijze te heropenen, met 
dank aan onder andere de onder-
steuning van de provincie Brabant.
De meest zichtbare manier voor de 
gemiddelde Brabander is toch wel 
de publiekscampagne ‘Brabant 
Bouwt Feest!’ die zowel online als 
offline te zien zal zijn, in de gehele 
provincie. Deze campagne wil de 
bezoeker weer naar de echte Bra-

Jongeren reden tijdens lockdowns vaker 
onder invloed na chillen bij vrienden

nes tegen rijden onder invloed niet 
alleen focussen op de kroeg of het 
festival. Ook het chillen bij vrienden 
en het huisfeest mogen in deze cam-
pagnes zeker niet ontbreken. 
https://teamalert.nl

22%). Jongeren die drugs gebrui-
ken, reden voor de coronacrisis het 
vaakst onder invloed na een huis-
feest (17%).

“Dit onderzoek laat zien dat over tijd 
(voor corona en tijdens de lock-
down) ‘na het chillen bij iemand 
thuis’ en ‘na een huisfeest’ befaamde 
plekken zijn om daarna onder in-
vloed te rijden. Deze locaties zijn dus 
interessant om jongeren te benade-
ren”, vertelt Claire Borst, gedragson-
derzoeker bij TeamAlert. Daarom is 
het belangrijk, nu Nederland weer 
‘open’ is, dat voorlichtingscampag-

Na een lange tijd van dichte hore-
ca, afgelaste evenementen en uit-
gestelde festivals ging Nederland 
weer ‘open’. Vrijwel alle coronamaa-
tregelen zijn afgeschaft, waardoor 
jongeren weer tot de laatste uur-
tjes op stap gingen in de kroeg, 
club of op een festival. Maar hoe 
kwamen jongeren tijdens corona 
na alcohol-, cannabis- of drugsge-
bruik (veilig) thuis? En welke in-
vloed gaat dit hebben op het uit-
gaansgedrag in de toekomst? 
TeamAlert zocht het uit. 

TeamAlert voerde een enquêteon-
derzoek uit onder jongeren die wel 
eens onder invloed van alcohol, 
cannabis of drugs rijden. Daaruit 
blijkt dat 38% van de alcoholdrin-
kende jongeren tijdens de lock-
down vaker onder invloed reed na 
een avond chillen met vrienden. 
Hetzelfde geldt voor de jongeren 
die cannabis gebruiken: 48% van 
deze jongeren reed tijdens de lock-
down vaker onder invloed na een 
avond chillen met vrienden. Ook 
werd door deze groep jongeren va-
ker onder invloed gereden na het 
chillen met vrienden buiten. De 
helft van de jongeren die drugs ge-
bruiken, reden tijdens de corona-
crisis voornamelijk vaker onder in-
vloed na een huisfeestje.

Verschil met voor coronacrisis
Onder invloed rijden van middelen 
na het chillen met vrienden thuis 
of na een huisfeestje lijkt logisch 
tijdens de lockdowns. Het nachtle-
ven stond immers stil. Echter blijkt 
uit het onderzoek dat deze plek-
ken sowieso al populair waren 
voor jongeren om middelen te ge-
bruiken en daarna onder invloed 
te rijden. De alcoholdrinkende en 
cannabisgebruikende jongeren re-
den voor corona het vaakst na het 
chillen bij iemand thuis (20% en 

Tijdens corona reden jongeren vaker onder invloed van drank en drugs 
dan voor de coronacrisis, na een avondje chillen bij vrienden thuis of na 
een huisfeest. Deze situaties waren voor de lockdown ook al populair 
om onder invloed te rijden, blijkt uit onderzoek van jongerenorganisa-
tie TeamAlert.
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Stem op Dorpsboerderij  
Weverkeshof Nuenen
Om de lokale leefomgeving te verduurzamen helpt Rabobank de eigena-
ren van maatschappelijke gebouwen bij het aanschaffen en installeren 
van zonnepanelen. Dit zijn gebouwen die klant zijn van Rabobank en de 
leefomgeving kenmerken.

komt voor een bijdrage in de kosten 
voor aanschaf en installatie van zon-
nepanelen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dorpsboerderij Weverkeshof
www.weverkeshof.nl

Wij willen onze boerderij duurzamer 
maken en hebben ons aangemeld 
voor deze actie. Ben je klant van de 
Rabobank, dan kun je meestemmen 
welk gebouw in de omgeving Nue-
nen een ondersteuning verdiend in 
de aanschaf en installatie van zonne-
panelen.
Vanaf 28 februari tot en met 31 maart 
kun je stemmen. Ga hiervoor naar de 
volgende website: www.rabobank.nl/
leden/maatschappelijke-gebouwen 
en stem op Weverkeshof!
In de week van 18 april wordt dan be-
kend gemaakt wie in aanmerking 

Zonnepanelen op het   
Nuenens hobbycentrum 
De Rabobank wil eigenaren van maatschappelijke gebouwen helpen bij 
het aanschaffen en installeren van zonnepanelen. Een paar maanden ge-
leden heeft de bank hiervoor een speciale actie opgestart, vergelijkbaar 
met de actie Rabo ClubSupport. Het bestuur heeft Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats onmiddellijk aangemeld om kans te maken op een 
mooie subsidie. 

aan, want de drie organisaties die uit-
eindelijk de meeste stemmen krijgen 
ontvangen 50% van de kosten voor 
aanschaf en installatie van zonnepa-
nelen. Vanaf 28 februari tot 31 maart 
kunnen Rabobank-leden online op 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
stemmen. Kijkt u digitaal op uw 
bankrekening dan komt u bij de actie 
uit. In de week van 18 april worden de 
winnaars bekendgemaakt. De regio 
Eindhoven van de Rabobank omvat 
niet alleen Eindhoven maar ook om-
liggende gemeenten/plaatsen zoals 
bijvoorbeeld Best, Son, Veldhoven, 
Oirschot, De Beerzen, Geldrop, Heeze 
en Nuenen. Een groot gebied dus. 
Hoe meer mensen in onze regio op 
ons Nuenense hobbycentrum stem-
men, hoe beter. Alle informatie vindt 
u op de website van de Rabobank. 
Zie https://www.rabobank.nl/leden/
maatschappelijke-gebouwen.

Er vindt momenteel een uitbreiding 
plaats (u leest daar binnenkort meer 
over) en er zullen daarbij ook zonne-
panelen worden geïnstalleerd. De ac-
tie komt dus op het juiste moment. 
Afgelopen jaar werd met de op-
brengst van de actie Rabo ClubSup-
port al een mooie basis gelegd voor 
de aanschaf van zonnepanelen. 

Goed nieuws
Afgelopen week is ons Nuenens hob-
bycentrum geselecteerd in de regio 
Eindhoven, samen met nog acht an-
dere organisaties. Nu komt het erop 

SPORT
Programma
VOETBAL
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Donderdag 10 Maart
Terlo 1 - Nederwetten 1  ................20.00
Vrijdag 11 Maart
Ned. VR30+ 1 - Sterksel VR30+ 1 19.30
Zaterdag 12 Maart
RPC VE - Nederwetten VE  ............16.15 
Zondag 13 Maart
EDN’56 1 - Nederwetten 1  ..........14.30
Nederwetten 2 - EMK 6  .................10.00
EMK 7 - Nederwetten 3  .................11.00
Nederwetten 4 - Pusphaira 11 ..11.00
RPC VR 1 - Nederwetten VR 1  ....12.00

RKGSV GERWEN
Donderdag 10 maart
RKGSV 1 - Acht 1 ................................20.15
Zondag 13 maart
WEC 1 -RKGSV 1  .................................14.30
RKGSV 2  ....................................................... vrij
Pusphaira 8 - RKGSV 3  ....................10.00
Acht 6 - RKGSV 4 ................................10.00
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 5  ...........12.00
RKGSV 6 - FC Eindhoven AV 3  ...13.15
RKGSV VR1 - FC Cranend. VR2  ...11.00

ACTIVITEITENAGENDA

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

Elke zondag in maart
09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen

ingang van het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort

Elke maandag
 13.30-15.30 uur WLG Inloop

D’n Heuvel Gerwen
14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb
Bibl. Nuenen, Jhr. H. van Berckellaan 18 

Elke dinsdag 
09.30-12.00 uur Inloopochtend.
Heemhuis van De Drijehornick

10.00-12.00 Inloop KBO lieshout
Dorpshuis, Lieshout

Elke dinsdag 
13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep.

Goudvinkhof 12A, Nuenen

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute

Verzamelen: Fysio- en ergotherapie Kwiek, 
Vincent v Goghstraat 139 Nuenen

Elke donderdag
14.00-16.15 uur Kienen in Gerwen

Gemeenschapshuis D’n Heuvel te Gerwen 

1ste en 3de vrijdag van de maand
20.00 uur Kienen.

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag
14.00-16.00 uur 

Sieraden met een Missie verkoop
Ingang poort Kersenbogerd Nederwetten

Elke zaterdag
11.00-13.00 uur 

Energie inloopspreekuur Nuenen
Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18

Energiehuisslimwonen.nl

Tot zaterdag 15 maart 
Inzenden van een gedicht
Cultuur Overdag Nuenen: 

gedichtenwedstrijd ‘Eerste Liefde’
gedichtenwedstrijd@cultuuroverdag.nl

Donderdag 10 maart 
10.30 uur Film Cultuur Overdag 

Het Klooster

Vrijdag 11 maart
13.30 uur Senergiek Lezing: 
Schuif even aan tafel bij....

René van Brakel
Trefpunt zaal Het Klooster

Vrijdag 11 maart
20.00 uur 

Rikken bij de supportersclub RKSV Nuenen
kantine RKSV Nuenen Oude Landen 12, 

Nuenen.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart
NL Doet

Zaterdag 12 en zondag 13 maart 
Oekraïne aktie: FACE-IT 

door Fotoclub Momentum
tijdelijke POP-UP fotostudio

Parkstraat 25a (tegenover AH) 

13 t/m 19 maart 
Amnesty collecteweek

Zondag 13 maart 
De Gulbergen Trail. Door Lopersgroep Mierlo, 

Lopersgroep LOGO en Loopgroep Nuenen 
08.30 uur IVN Spechtenwandeling

Start Zandpad naast Lissevoort

Zondag 13 maart
14.00-17.00 uur Ierse Sessie. Weverkeshof, 

Jhr. H. van Berckellaan 5, Nuenen
15.30 uur Sunny Blues: Shakedown Tim & 

Rhythm Revue (Be). Café Schafrath, Nuenen

Maandag 14 maart
Informatie avond werkgroep leefbaarheid 

Gerwen
Heuvel Gerwen

Woensdag 16 maart 
Gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 16 maart 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 

Donderdag 17 maart
13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Donderdag 17 maart
20.00 uur Drijehornick-lezing: Erfgoed van 
de Brabanders door Jan van Oudheusden

basisschool De Dassenburcht, 
Jacob Catsstraat.

Vrijdag 18 maart
20.00 uur Kaartavond Nederwetten.
Piet Renderspaviljoen in Nederwetten

20.30 optreden TipJar
Van Gogh Kerkje

Zaterdag 19 maart
Landelijke opschoondag
Gemeente Nuenen c.a.

Zaterdag 19 maart
André van der Maat dag

Tussen 13.00 en 13.30 uur 
verzamelen voor de kiosk in Gerwen

Zaterdag 19 en zondag 20 maart
Oekraïne aktie: FACE-IT 

door Fotoclub Momentum
tijdelijke POP-UP fotostudio

Parkstraat 25a (tegenover AH) 

Zaterdag 19 maart
16.00-22.00 uur Ziedenie Reünie 
 Gebouw van de St. Antoniusschut 

aan de Mulakkers in Nuenen
Aanmelden voor 15 maart via ziedenie.nl

Maandag 21 maart
10.00 uur 

Netwerkbijeenkomst Oud is In 
Pastorie Park Nuenen

Woensdag 23 maart 
20.15 uur 

Voorpremière van BRAMMETJE! Seizoen 2 
theaterzaal van Het Klooster

Mixteam BCL hervat    
competitie met nederlagen
Het mixteam van Badminton Club Lieshout heeft de competitie hervat 
met twee duidelijke nederlagen. In een dubbele partij werd zowel de uit 
als de thuiswedstrijd van het derde team van BC Venraij verloren. Belang-
rijker was echter dat er überhaupt weer competitie gespeeld kon worden. 
Na de maandenlange corona-onderbrekingen lijkt er nu eindelijk een 
einde aan de competitie gebreid te kunnen worden.

om potten te breken. Ook zij verloren 
hun partijen, waardoor het team met 
lege handen naar huis moest.

BCL-1t - BC Venraij-3: 0-8
De thuiswedstrijd tegen BC Venraij 
verliep eigenlijk niet anders dan de 
uitwedstrijd. Door het door-elkaar-
gehusselde speelschema stond de 
thuis- en uitwedstrijd tegen BC Venra-
ij direct achter elkaar op de kalender. 
Op deze wijze hoopt Badminton Ne-
derland de competitie van het ver-
brokkelde seizoen 2021/2022 alsnog 
tot een goed einde te brengen. Deze 
keer ontbrak Tim van Bommel in de 
opstelling; hij werd vervangen door 
Roel de Laat. Uitblinker in deze wed-
strijd was echter Ainara Vandegard. Zij 
wist deze keer als enige een derde set 
uit het vuur te slepen. Tegen Lotte Th-
ijssen begon Ainara overtuigend. De 

BC Venraij-3 - BCL-1: 8-0
In de uitwedstrijd tegen het sterke 
derde mixteam van BC Venraij had 
het eerste mixteam van Badminton 
Club Lieshout weinig in te brengen. 
Met invalster Barbara van Riemsdijk 
voor de afwezige Ainara Vandegard 
werd met 8-0 verloren. Richard Essers 
was de enige die er een derde set uit 
wist te slepen. In zijn singlepartij -Ri-
chard speelde deze keer als tweede 
heer- wist hij het tegenstander Daan 
Hooftman erg moeilijk te maken. Ri-
chard verloor de eerste set (21-12), 
maar kwam de tweede set prima te-
rug (15-21). In de derde set ging het 
lang gelijk op maar moest Richard 
met 21-17 het hoofd buigen. Tim van 
Bommel kwam zover niet. Hij verloor, 
als eerste heer in twee sets. Ook Caro-
lien van den Biggelaar en invalster 
Barbara van Riemsdijk lukte het niet 

Rikken bij de   
supportersclub 
RKSV Nuenen
We mogen weer! Na een lange periode 
van afstand houden en mondkapjes is 
het volgens de overheid weer mogelijk 
om onze gezellige rikavonden weer 
verantwoord op te starten. De eerste 
rikavond is gepland op vrijdag 11 
maart, aanvang 20.00 uur. De finale is 
als alles normaal blijft op 15 april. De ri-
kavonden worden gehouden in de 
kantine van RKSV Nuenen, Oude Lan-
den Pastoorsmast14, Nuenen.

Uitslag Rikken  
Nederwetten 
Op vrijdagavond 4 maart werd er in 
Wetten gerikt met deze uitslag:
1e prijs: Pino Beks (109 ptn)
2e prijs: Hans de Beer (107 ptn)
3e prijs: Piet van Genugten (91 ptn)
4e prijs: Tom Raaijmakers (76 ptn)
5e prijs: Wim Raaijmakers (75 ptn)

We kaarten dit seizoen nog één keer. 
Op de vrijdagavond 18 maart, 20.00 
uur, wordt het kaartseizoen afgesloten.

16 jubilarissen     
bij RKSV Nuenen
Volgens een al jaren geldende traditie worden bij de RKSV Nuenen tij-
dens de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen van dat jaar gefeliciteerd met 
hun behaalde jubileum. Helaas was het de afgelopen twee jaar onmoge-
lijk door coronamaatregelen om deze traditie uit te voeren en inmiddels 
maar liefst zestien jubilarissen waren dan ook nog niet gehuldigd. 

Kriegenbergh, Theo Pijs, Jan van de 
Heuvel, Ruud Sanders, Patrick San-
ders, Rens v/d Nieuwenhof en Hans 
Schoenmaker. Het aantal jaren lid van 
RKSV Nuenen loopt uiteen van 25 tot 
maar liefst 70 jaar. Alle jubilarissen en 
hun familie van harte gefeliciteerd 
met deze mijlpaal. Naast de jubilaris-
sen werd ook de Groen-witter be-
kendgemaakt; Peter van Hout, secre-
taris van het bestuur en een onmisba-
re schakel binnen de club.

Tot afgelopen vrijdagavond 3 maart. 
Toen werden ze door Lawrence van 
Hevelingen, voorzitter en Antoon 
Hurkmans, voorzitter van de suppor-
tersclub, op een gezellig bezochte 
bijeenkomst extra feestelijk in het 
zonnetje gezet. Bloemen en een oor-
konde waren er voor Henk v/d Heu-
vel, Frans van Nunen, Wim de Louw, 
Hans van Wershoven, Peter Linders, 
Ton v/d Berg, Thijs v/d Berg, Daniël 
Heintze, Mario van Rooy, Vinnie von 

eerste set werd met duidelijke cijfers 
binnengehaald (21-10). In de tweede 
set had Lotte meer vat op Ainara en 
trok zij de set met 9-21 naar haar toe. 
Hiermee was het verzet van Ainara ge-
broken en met 11-21 moest zij de 
overwinning aan Lotte Thijssen over-
laten. Invaller Roel de Laat deed het 
ook prima. Met 13-21 en 17-21 gaf hij 
prima partij. Ook Carolien van den 
Biggelaar haalde deze cijfers met 
goed spel. Uiteindelijk was het als ge-
heel onvoldoende en moest het Lies-
houtse team ook in de thuiswedstrijd 
alle punten mee geven aan BC Venraij.
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WIJ ZIJN ER
KLAAR VOOR!

Monique Donkers

Welzijn

Leefbaarheid

Sinti

Sport en Cultuur

Verkeer

Recreatie

Het is belangrijk dat zorg en welzijn wordt afgestemd op 
de gebruikers en hun behoeften. In onze gemeente moet 
alle adequate zorg voor iedereen voorhanden zijn.

De leefbaarheid van de kernen moet gewaarborgd 
blijven door basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een 
buurtsuper of weekmarkt.

Het realiseren van een nieuwe woonlocatie voor de Sinti 
gemeenschap is noodzakelijk. Het renoveren van de 
bestaande locaties moet snel uitgevoerd worden.

Wij hebben vertrouwen in de gebruikers van onze 
sportvoorzieningen en andere accommodaties.  
Eén eenheidsprijs voor alle gebruikers is geen oplossing.

Geen openstelling van de busbanen op de Geldropsedijk. 
Voorkom extra verkeersdruk en sluipverkeer door de 
wijken met een omleiding rond Nuenen.

Wij staan voor het borgen van de groene buitengebieden 
ten behoeve van recreatie en als groene buffer met de 
aangrenzende gemeenten.

www.combinatienuenen.nl

Lijst
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