
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag zijn apotheek Nuenen en 
Lloyds Apotheek Kernkwartier open van 
11.00 tot 13.00 uur.
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”Lloyds Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

GSM/iPhone reparaties 
en accessoires!
iPhone Glas Reparatie? 
Klaar terwijl u wacht!
www.b2ctelecom.nl
Bezoekadres: Industrieterrein Eeneind II
De Tienden 26 B, 5674 TB Nuenen
Telefoon 040-2846566

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen 
T. 040 284 3106

logo_50x35mm.indd   1 22-11-10   14:08

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

Inclusief glaszetten
Tel. 040-2430336 / Mobiel 06-15536122

Helaas moet ik u mededelen dat ik wegens 
ziekte genoodzaakt ben te stoppen met werken. 

Via deze weg wil ik al mijn klanten bedanken 
voor het vertrouwen dat u al die jaren in mij 

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

Voor al uw schilderwerk inclusief glaszetten 
verwijs ik u naar mijn collega B.J. Franke.

TEL. 040-7879759
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Dokter Te Dorsthorst
is AFWEZIG 

van 11 juli t/m 29 juli
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk

Dokter Ringeling
is AFWEZIG 

van 11 juli t/m 29 juli
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk

Dokter Gieles
is AFWEZIG 

van 11 juli t/m 29 juli
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk

De Eetbare 
tuin,
terug naar 
de natuur

Jitta van der 
Laan naar EK 
en WK kano 
voor junioren

Vanaf 1 juli 2011 in  Nuenen 

gevestigd

 

De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen

Tel.  040 - 263 12 00

www.advocatenkantoorintveld.nl

Ook dit jaar Poolse 
kinderen in Nuenen
Ook dit jaar komen er weer een aantal Poolse kinderen 
naar Nuenen om van een onbezorgde vakantie te gaan genieten. Voor deze 
kinderen én voor de gastgezinnen is het  een onvergetelijke ervaring. De 
kinderen zijn dit jaar van 13 t/m 27 juli a.s. in Nuenen.

De kinderen komen in de ochtend van 
woensdag 13 juli  - via de lijndienst 
Globus -  in  Eindhoven aan. Twee be-
stuursleden gaan de kinderen opha-
len. Bovendien heeft de groep een 
Poolse  begeleidster. Op de Eindho-
vense parkeerplaats  worden de Poolse 
kinderen -  met voor ieder kind een 
bloemetje - welkom geheten door de 
gastouders en door de bestuursleden 
van de stichting. 
Het is voor de 22e keer dat er tijdens 
de zomervakantie een aantal Poolse 
kinderen een vakantie in Nuenen 
doorbrengen. De kinderen zijn af-
komstig uit Zuid-West Polen en ko-
men uit zeer arme gezinnen. De 
vakantie in Nuenen is voor deze kin-
deren éénmalig en betekent voor hen 
een onvergetelijke belevenis. Boven-
dien leert de ervaring dat dit verblijf in 
Nuenen de kinderen een positieve im-
puls geeft voor hun verdere toekomst.

Om even “bij te komen” van de lange 
reis gaat het gehele gezelschap in de 
vroege ochtend naar de Dorpswerk-
plaats, waar frisdrank, koffie en thee 
(met een broodje) worden geserveerd. 
Daarna gaat iedereen huiswaarts om 
elkaar om 14.00 uur weer te treffen in 
speeltuin “De Kievit”. 

Een gevarieerd programma
De activiteitencommissie van de 
Stichting heeft er weer alles aan  ge-
daan om ook dit jaar weer een zo ge-
varieerd mogelijk programma samen 
te stellen. 

25 jaar SchilderˆsCool 
Door Elwien Bibbe

- Op de zondagen dat de kinderen in 
Nuenen zijn, gaan zij – samen met 
de gastgezinnen en het bestuur - om 
11.00 uur naar de liturgische vie-
ring. Op zondag 17 juli in de Cle-
menskerk Nuenen. Op Zondag 24 
juli in de Clemenskerk in Gerwen.

- Donderdag 14 juli gaan de kinderen 
heerlijk zwemmen in zwembad “De 
Drietip” in Nuenen.  Op vrijdag 15 
juli worden de kinderen ontvangen 
op het Gemeentehuis . Daar ont-
vangen de kinderen  een leuke at-
tentie als herinnering. .Daarnaast 
krijgen ze een rondleiding door het 
Gemeentehuis.

- Zaterdag 16 juli is er voor  de kinde-
ren een spelletjesmiddag op het 
schietterrein van het St. Annagilde 
aan de Pastoorsmast. Dit is al ver-
schillende jaren een traditie die 
door de kinderen als heel prettig en 
gezellig wordt ervaren.

- Maandag 18 juli beleven  de kinde-
ren de top-activiteit van het pro-

gramma: een hele dag naar de 
Efteling. Vanaf 09.30 uur tot onge-
veer 20.00 uur kunnen de kinderen 
zich uitleven in de prachtige attrac-
ties. Voor de kinderen een onverge-
telijke dag. 

- Woensdag 20 juli  gaan de kinderen 
zwemmen in het mooie zwembad 
“De Wissen”. Ook staat een bezoek 
aan het Dierenrijk Europa op het 
programma.

- Vrijdag 22 juli gaan de kinderen  een 
fietskarrentocht maken (vanuit 
Gerwen) en maken ze onderweg 
een stop op de Lissevoort om daar 
minigolf te gaan spelen.

- Maandag 25 juli gaan de kinderen 
op bezoek bij een bakker in Nuenen 
om zélf gebak te gaan maken! Op 
diezelfde dag gaan ze ook paardrij-
den in manege Cahama in de Beek-
straat.

Tijdens het verblijf in Nuenen mogen 
de kinderen (en de gastgezinnen) op 
de “vrije momenten” gebruik maken 
van speeltuin “De Kievit”. Uiteraard 
kunnen de kinderen ook enkele keren 
(als er geen gezamenlijk programma 
is) zwemmen in zwembad de Drietip 
in Nuenen. 
Als afsluiting is er op dinsdag 26 juli  
op het terrein van het H. Kruisgilde 
een feestelijke afsluitingsavond. Op 
deze avond presenteren de kinderen 
een verrassingsprogramma voor de 
gastouders en het bestuur.

Op woensdag 27 juli gaan  de Poolse 
kinderen weer - met de lijndienst Glo-
bus - naar huis, naar Pilchowice. Twee 
bestuursleden van de Stichting bren-
gen hen mee naar huis.

Dankzij de sponsors en gastouders
De stichting is geheel afhankelijk van 
donaties, giften en sponsoring. Geluk-
kig zijn er veel Nuenense mensen, be-
drijven en instellingen, die de stichting 
een warm hart toedragen. Zonder 
deze hulp zou het werk van de Stich-
ting onmogelijk zijn. 

Maar: de belangrijkste groep is en 
blijft: de gast-gezinnen bij wie de 
Poolse kinderen  twee weken te gast 
zijn. Zonder hen is het werk uiteraard 
onmogelijk. Gelukkig ervaren zij het 
als mooi en dankbaar werk.

Interesse?
Als u interesse heeft om wellicht vol-
gend jaar gastouder te zijn: neem dan 
contact op met Theo Swinkels, secre-
taris  van de Stichting. Tel.: 040- 283 
3514. e-mail: t.swinkels01@onsnet.
nu. 

U kunt ook de website bezoeken:
www.poolsekindereninnuenen.nl. 

Daar vindt u allerlei informatie over 
de stichting “Poolse kinderen in Nue-
nen”. 

Vroeger heette het de Stichting Praktijk Opleiding Schilderen, SPOS, maar 
sinds 2 jaar zijn alle schildersopleidingen in ons land opgegaan in de 
SchilderˆsCool. Sinds 6 jaar is zo’n opleidingscentrum in Nuenen te vinden 
aan de Spegelt. Inmiddels bestaat deze school met zijn roots in Helmond 
25 jaar. In dit jubileumjaar schilderden 4 leerlingen het buitenwerk van het 
voormalige Van Gogh Documentatiecentrum bij het gemeentehuis..

Mari Pelzer, vakdocent laat mij het 
fraaie gebouw zien. Op de begane 
grond bevindt zich een ruime prak-
tijkruimte met daarin allerlei te schil-
deren deuren, wandjes, kozijnen 
enzovoort. 
Boven bevinden zich de kantine en de 
theorielokalen. De vele computer-
schermen laten zien dat het schilders-
vakonderwijs ook niet meer zonder 
computers kan. Ook deze leerlingen 
moeten zelfstandig iets op kunnen 
zoeken. Leuk is het eigen schilderwerk 
aan de muren: Michael Jackson, Ma-
rylin Monroe, een geschilderde tekst 
van Bløf. Beneden is ook een spuit-
werkplaats, waar leerlingen leren 
spuiten. Een heerlijk ruim gebouw 
waarin de 70 leerlingen tussen de 16 
en de 31 jaar die hier onderwijs vol-
gen, zich zeker thuis zullen voelen. 
Mari vertelt niet zonder trots dat dit 
jaar alle leerlingen geslaagd zijn. 
Inmiddels is hij al weer bezig met de 
nieuwe instroom. Leerlingen worden 
niet zomaar aangenomen. In 2 a 3 we-
ken moeten ze laten zien dat ze over 
voldoende vaardigheden en interesse 
beschikken. Pas dan krijgen ze een 
contract.
 
25 Jaar geleden verdween de opleiding 
tot schilder in het VMBO. Een aantal 
bedrijven heeft toen het initiatief ge-
nomen tot een opleiding en dat was 
toen het SPOS en nu dus de 
SchilderˆsCool. Het gebouw aan de 
Spegelt is medegefinancierd door de 
leerbedrijven. De opleiding valt niet 
onder een ROC. De theorie wordt ver-
zorgd door een docent vanuit de Ni-
meto (Utrecht). “Het fijne van de 

opleiding in Nuenen is dat theorie en 
praktijk in één gebouw gegeven wor-
den en er ook praktijkexamens mogen 
worden afgenomen. Leerlingen hoe-
ven dus niet met hun kwasten en verf 
naar elders“.

Een uitdaging
Het buitenwerk van het Van Gogh 
Documentatiecentrum is bijzonder. 
En een uitdaging om te schilderen. 
“Alleen al als je kijkt naar de raampjes. 
Ieder raam telt 48 ruitjes en in het ge-
bouwtje zitten al 6 van die raampjes. 
In houten sponningen met stopverf. 
Alles is met de kwast geschilderd in de 
oorspronkelijke kleuren: monumen-
tengroen en origineel zwart. Meer 
kleur zat er niet in. Een hele uitdaging 
en dat vonden de jongens ook”. Door 
het slechte weer zijn ze er een paar 
weken mee bezig geweest. Komende 

winter staat het binnenwerk op het 
programma.  In het verleden hebben 
leerlingen ook het buitenwerk van 
Weverkeshof opgeschilderd. Leerlin-
gen staan voor dit soort klussen in de 
rij. Straks gaan ze het Helmondse Jan 
Vissermuseum opknappen.

Jubileum
Met de leerlingen gaat de school op 1 
juli survivallen in Bergeijk. Dus wordt 
er een dag niet geschilderd. Om 8.00 
uur staat de bus klaar. Alle leerlingen 
gaan mee. 
Zaterdag 7 juli wordt het 25 jarig be-
staan gevierd met een receptie. Leer-
lingen, oud-leerlingen, leveranciers, 
leerbedrijven en alle mensen die iets 
met het schildersvak te maken heb-
ben, zijn dan uitgenodigd in het schil-
dersvakcentrum aan de Spegelt. 
Burgemeester Ligtvoet doet de ope-
ning.

Het voormalige Van Gogh Documentatiecentrum bij het gemeentehuis wordt on-
der handen genomen door leerlingen van de SchilderˆsCool.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag Nummer  

Regulier N-HZ-2011-0047 Schout Diercxlaan 16 Plaatsen dakkapel achterzijde woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum  Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzenddatum
besluit

20/06/2011 20110054 Culenhof 40 Bouwen Plaatsen tuinhuis 21/06/2011 

21/06/2011 20110077 Van Veldekestraat 16 Bouwen Realiseren  22/06/2011
   RO dakopbouw 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan de heer Beekvelt en mevrouw Pieters-Beekvelt is een ontheffing 

verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
vanuit de poffertjeskraam tijdens Nuenen kermis in de periode van 
8 tot en met 12 juli 2011 (verzenddatum 14 juni 2011);

• aan Kennedymars JOEK zijn vergunning en ontheffing verleend i.v.m. 
de doorkomst van de Kennedymars over Nuenens grondgebied van 
2 op 3 juli 2011 (verzenddatum 16 juni 2011).

• aan ponyclub Prins Willem Alexander zijn vergunningen en 
ontheff ing verleend voor het organiseren van een concours op 
zaterdag 2 juli 2011 op het terrein aan de Tweerijten in Nuenen 
(verzenddatum 22 juni 2011);

• aan de Coovelse Menners zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het organiseren van het jaarlijks paardensportspektakel op het 
privéterrein van de fam. Henkelman aan de Lieshoutseweg op 
zondag 3 juli 2011 (verzenddatum 22 juni 2011);

• aan Stichting Triotters Evenementen Eindhoven zijn vergunningen 
en ontheff ing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse 
triathlon op zondag 3 juli 2011, waarbij de start plaatsvindt vanaf 
strandbad Nuenen en de f inish in het Park t.o. Het Klooster 
(verzenddatum 23 juni 2011);

• aan bewoners van het Claushof is vergunning verleend voor het 
organsiaren van een buurtbarbecue op zaterdag 2 juli 2011 aan het 
Claushof (verzenddatum 28 juni 2011);

• aan Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V. is ontheffing 
verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op 
het uitgebreide terras tijdens de Triathlon op zondag 3 juli 2011 
(verzenddatum 28 juni 2011). 

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.
Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:

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

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

Nuenen, 30 juni 2011

PUBLICATIE SOCIAAL BELEID
Verordening Adviesraad Sociaal beleid Nuenen en het reglement 
Adviesraad Sociaal beleid Nuenen.
Om op het gebied van de verschillende beleidsterreinen van sociale 
zaken en welzijn een integrale advisering te realiseren is de verordening 
Adviesraad Sociaal beleid Nuenen tot stand gekomen. Met de invoe-
ring van één adviesraad sociaal beleid is het mogelijk voor de leden 
gebruik te maken van elkaars kennis van de verschillende beleidster-
reinen en op een gestructureerde manier advies uit te brengen aan de 
gemeente waarbij alle belanghebbenden zijn gehoord door hun ver-
tegenwoordigers in de Adviesraad Sociaal beleid Nuenen.
In het reglement Adviesraad Sociaal beleid Nuenen zijn onder andere 
opgenomen regels met betrekking tot de reikwijdte, bevoegdheden en 
samenstelling.
De verordening en het reglement zijn vanaf 1 juli 2011 van kracht.

Met de oprichting van de Adviesraad Sociaal beleid Nuenen komt 
tegelijkertijd de adviesfunctie van de Commissie Ouderenbeleid, de 
Wmo raad, Cliëntenraad leerlingen vervoer, Cliëntenraad Sociale za-
ken en het Gehandicapten platform te vervallen.

Er blijft een doorgang mogelijk op de Collse Hoefdijk (ter hoogte van 
De Tienden/Collseweg). Volg hier de instructie van de verkeersrege-
laars. 

STEEDS MEER MENSEN IN NUENEN 
GEREGISTREERD IN DONORREGISTER
Nederland telt meer dan 3.3 miljoen donoren. Hiervan wonen er 5.566 
in Nuenen. In totaal hebben 8.803 bewoners (47.8% van alle mensen 
van 15 jaar en ouder) uit Nuenen hun keuze over orgaandonatie al 
gemaakt. Daarmee staat de donorstand van Nuenen boven het lan-
delijk gemiddelde van 41%.

Vanaf 22 juni is op www.JaofNee.nl  te zien hoeveel donoren er per 
provincie en woonplaats in Nederland zijn. Bent u nog niet geregis-
treerd? Op deze site kunt u ook rechtstreeks met uw DigiD-code uw 
keuze voor orgaandonatie vastleggen. 

ONDERZOEK ECONOMISCH BELANG 
RECREATIE EN TOERISME NUENEN
De gemeente Nuenen gaat samen met de andere gemeenten in Zuid-
oost-Brabant onder de vlag van het SRE de komende maanden on-
derzoek doen naar het economisch belang van de vrijetijdssector. 
Doel van dit onderzoek is om per gemeente inzicht te krijgen in:
• de omvang en de structuur van het vrijetijdsaanbod;
• het gebruik van dit aanbod (aantal bezoekers, overnachtingen);
• de economische betekenis van de vrijetijdssector in termen van 

omzet en werkgelegenheid;
• de spin-off van de vrijetijdssector naar lokale bedrijven.
Dit onderzoek volgt op een soortgelijk onderzoek dat onlangs is afge-
rond voor de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse regio’s. 
De SRE-gemeenten hebben echter behoefte aan cijfers op gemeen-
teniveau. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek in onze 
regio plaatsvindt. ZKA Consultants & Planners uit Breda gaat het 
onderzoek uitvoeren. 

Medewerking bedrijfsleven
De gemeente wil graag de ware omvang en betekenis van de vrijetijds-
sector in beeld brengen. Deze informatie is noodzakelijk om het belang 
van toerisme en recreatie voor de economie in Nuenen duidelijk te 
maken.
Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over onder meer aantal-
len overnachtingen, bezoekers en bestedingen is de medewerking 
nodig van het lokale bedrijfsleven. Ondernemers en organisaties uit 
de vrijetijdssector ontvangen begin juli een schriftelijk verzoek tot 
deelname aan een korte enquête. Een goede respons is ook in het  
belang van de ondernemers.

Voor meer informatie: Tonja van Lieshout (Beleidsmedewerker EZ en 
toerisme), tel. (040) 2631 546

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort  Datum  Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag ontvangst Nummer  

Regulier 21/06/2011 20110104 Beatrixstraat 13 Plaatsen dakkapel aan voorzijde 

Regulier 21/06/2011 20110105 Den Haak 9 Plaatsen schoorsteen en 
    scheidingswand op oprit

Regulier 21/06/2011 20110106 Brabantring 1 Plaatsen van een tijdelijke unit

Regulier 22/06/2011 20110107 Parkstraat 3D Veranderen gebruik garage

Regulier 23/06/2011 20110108 Boord 25 Wijzigen bijgebouw

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
• Aanvrager: Organisatie EMK voetbaldagen voor het organiseren 

van de jaarlijkse EMK voetbaldagen in de periode van 16 tot en 
met 18 augustus 2011 op het parkeerterrein van EMK aan het 
Wettenseind;

• Aanvrager: De Parkblaozers voor het organiseren van een 
muziekconcert op de kiosk op zondag 11 september 2011;

• Aanvrager: K.P.J. Nederwetten voor het organiseren van de 
jaarlijkse touwtrekwedstrijd over water op zondag 14 augustus 
2011 op een weiland aan de Hoekstraat in Nederwetten;

• Aanvrager: mevrouw S. van Nieuwkerke voor de uitoefening van 
het horecabedrijf in het pand Hoge Brake 3 i.v.m. het optreden 
van een nieuwe leidinggevende;

• Aanvrager: Tennisvereniging de Goudhoek voor het organiseren 
van het Goudhoek Open Toernooi 2011 in de periode van 8 tot en 
met 16 oktober 2011.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 

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

CONTACT MET BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mo-
gelijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te 
komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is me-
vrouw R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 
2631 610.

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

VERKEER
• verkeersmaatregelen tijdens kermis 2011 in Nuenen-Centrum
Van vrijdag 8 juli tot en met dinsdag 12 juli wordt in het centrum van 
Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het opzet-
ten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het centrum 
tussen dinsdag 5 juli 18.00 uur en woensdag 14 juli 14.00 uur afge-
sloten voor het verkeer, namelijk:

• Park, tussen H. Clemenskerk en Parkstraat;
• Park, tussen Berg en Boordseweg;
• Park, tussen H. Clemenskerk en Vincent van Goghstraat/Berg. 

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt omgeleid.
Markt verplaatst naar V. van Goghplein tijdens de kermis
Op maandag 12 juli wordt de markt eenmalig verplaatst naar het 
Vincent van Goghplein.

• Verkeersmaatregelen triatlon Nuenen zondag 3 juli
Op zondag 3 juli wordt weer de triatlon gehouden. Voor de veiligheid 
moet het gehele parcours autovrij zijn, ook in de parkeervakken. Alle 
bewoners die in het gebied wonen en deze dag nog weg moeten, wor-
den dringend verzocht hun auto buiten het parcours te parkeren.

Fietsparcours: van 09.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur wordt vanuit 
het strandbad Enode het fietsparcours gereden via de Geldropse-
dijk, Europalaan, Kerkstraat, Park, Parkstraat, Europalaan, Ster-
renlaan tot aan het keerpunt Kosmoslaan (Eindhoven).
Loopparcours: het loopparcours is rondom het Park, Berg, Pa-
penvoort, Daniel Eyndhoutgaarde, Lucas van Hauthemlaan, Jan 
van Schijnveltlaan. De straten rondom het park zijn vanaf 07.00 
uur afgesloten, het overige parcours vanaf 10.00 uur. Deze afslui-
ting duurt tot ongeveer 18.00 uur. 
Oversteek: er is een oversteek op de Europalaan bij de Vorsterdijk 
en rotonde Panakkers. Wij adviseren dringend om via de A270 
(Helmond-Eindhoven) naar Eindhoven/Woensel te rijden.
Busdiensten: de busdiensten worden omgeleid, bepaalde haltes 
vervallen.

• Lijn 6 en 121 blijven ongewijzigd. 
• Lijn 21: Vanuit de A270 busbaan Geldropsedijk, Arnold  
 Pootlaan, Brabantring, Refeling, busbaan nabij Vincent  
 van Goghstraat, Smits van Oyenlaan richting Gerwen.

• Verkeersmaatregelen tijdens de Kennedymars
Op zaterdag 2 juli start de Kennedymars vanaf Someren. Het parcours 
loopt over Nuenens grondgebied in de nacht van zaterdag 3 juli op 
zondag 3 juli vanaf 02.00 uur tot 08.00 uur.
Het betreft de volgende straten: Baroniehei, Langhei, De Tienden, 
oversteek (rotonde) Collse Hoefdijk naar de Collseweg. 



      

   

Speciaalzaak
in aardappelen

groente en fruit

parkStraat 12
nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A  - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

 WeekeNDreclame gelDig OP Vr. 1 eN Za. 2 juli: 

Vers geschrapte kriel, hele kilo .......1,49
Snacktomaatjes “Tommies”, per pot 1,25
Hollandse trostomaten, hele kilo ....0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 4 juli:

Spitskool, panklaar, hele kilo .............0,99
DiNSDag 5 juli:

andijvie, panklaar, 1/2 kilo ..................0,99
WOeNSDag 6 juli:

rodekool, panklaar, 1/2 kilo. ............... 0,79
DONDerDag 7 juli:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo ..............0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 1 juli T/m 7 juli

Watermeloen, hele kilo ......................... 0,79
Nectarine, 8 stuks ............................. 1,99
Venkelsalade, 250 gram .................. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .......... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Vrijdag 1 juli 10 jarig 
bestaan. Iedere klant 

GRATIS soep + proeverij.

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Souvlaki steaks
voor  .......................................5,50
Carpacciospies
100 gram ...................................2,25
100 gram filet americain +
100 gram achterham, samen  ...3,95
Ham-preisalade
100 gram  ..................................1,25

Vrijdag a.s. iedere klant 
GRATIS ambachtelijke soep.

Vrijdag en zaterdag iedere 
aangekochte soep, 2e halve prijs

SPecial

kOOPje

actie geldig van vrijdag 1 juli 
t/m donderdag 7 juli:

Fris Appeltaartje
voor ...........

Duits rond
casino 
voor  ..........  

Brood van de maand juli:

PanoCorn
Lekker meergranenbrood 

vol van zonnepitten

€ 1,99

€ 6,50

opruiminG!
 • pyjama’s • Dusters
 • nachthemden • BH’s
  • (prothese)Badpakken/Tankini’s 
    25% Korting
  • Luxe slips en strings 1/2 prijs!
   (van de originele verkoopprijs)

 •  Schiesser hemdjes 
    95% katoen, van 14,95 voor .............9,95
 • Laatste dames 
   Björn Borg 
   (shorts en hipsters) .................. 1/2 prijs!

LINGERIE • NACHTHEMDEN  
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS   
MEY / SLOGGI / BJÖRN BORG  

Pasvorm en comfort; het allerbelangrijkste in ondermode!
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

Laatste week!

 

TE HUUR / TE KOOP
Schietbergen 26 te Nuenen.

2 kamer appartement 52 m2 gelegen 
op de 2de verdieping met balkon op zonzijde.

Huurprijs € 630,-- per maand excl. G/W/L
Koopprijs n.o.t.k.

Voor informatie 06 149 06 649

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur 
 ing 7 800 800
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Begrotingstekort!

Huzarensalade
“uit eigen keuken”, 500 gr.  .299
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varkenshaassaté
4 voor ....................................600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Filet americain en achterham, samen ................395

DEZE WEEK:

Souvlaki steak 
“met Griekse kruiden”, 4 voor  ..............  550

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Carpacciospies
Special, 100 gram voor ........225
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Macaroni
500 gram voor ......................325
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

WeeK-
aanbieding:

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

gewoon vers
Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid
Hoge Brake 50, tel. 040-2840263

WeeK-
aanbieding:

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 30 juni 
t/m zaterdag 2 juli a.s.
 
IJSBERGSLA
PER KROP  ................0,49

TASTY TOM TOMATEN  
500 GRAM ................. 0,99

NECTARINES
500 GRAM ................. 1,49

ZOETE KERSEN
PER KILO .................. 3.49

DE BELGISCHE SUPER KERSEN 
ZIJN ER WEER!!! LEKKERDER ZIJN 
ER NIET. KOM MAAR PROEVEN!!!

VOLGENDE WEEK:

Kalfsgehakt burgers
4 stuks, samen voor ............................550

BBQ - Tip
Junior pakket
Kipkotelet - Hamburger - BBQworstje
samen voor.............................................395

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 4 juli
t/m woensdag 6 juli a.s.

BOSPEEN
PER BOS  ..................0,99

PEULTJES  
200 GRAM ................. 1,49

GALIA MELOEN
PER STUK .................. 0.99

TROPICAL DESSERT
250 GRAM ................. 1.49

Wij vragen voor het bezorgen van
ROND DE LINDE:
VAKANTIEKRACHTEN
Voor de maanden juli en augustus
Ben je bereid om in deze vakantietijd 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEUKE BIJVERDIENSTE
De mooiste horeca 

locatie van helmonD 

Paviljoen de Warande, De Kluis 4, Helmond
 T: 0492-536361, www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Geheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

www.lekkereteninhelmond.nl  www.trouweninhelmond.nl

3-GanGen 
KreeFtenmenU

E 28,- p.p.
met een hele kreeft als hoofdgerecht

Met mooi weer lunch en diner buiten in 
onze restauranttuinGeheel vernieuwd buitenterras met tuin.

4-GANGEN KEUZE MENU

e 26,- p.p.

www.restaurantdesteenoven.nl

Steenovenweg 21
Helmond

0492-507507

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

Voor deskundig
juridisch advies

HOUBEN & VAN DIJCK
A D V O C A T E N

Parklaan 58, Eindhoven
Tel. 040 - 245 25 55
of kijk op de website:
www.hvdadvocaten.nl

Iedere woensdag

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR
van 17.00 tot 18.00 uur

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 27 juni 
t/m 
woensdag 13 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jägermeister 
Nu met boxershort 

0.7 liter … €11,75 
Grant’s 

Schotse whisky 
1 liter … €15,50 

Tia Maria 
Koffie likeur 

0.7 liter … €14,95 
Smeets 

Jonge jenever 
1 liter … €9,95 

Acties geldig tot en met 20 juli 2011 

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen Parkstraat 9 
te Nuenen zoekt per direct:

VERKOOP-
MEDEWERKER(STER)

Werktijden;
Voor vrijdag 17.00-21.00 uur
en zaterdag 9.00-17.00 uur

 
Graag uw C.V. + pasfoto sturen naar 

H.M. Smolders Parkstraat 9 , 5671GD Nuenen 
of mailen naar smolders.schoenen@planet.nl

Propaanvulstation
voor caravan, boot, barbecue of camper

Gas Las Centrum
Bedrijventerrein “De Kade”

Quinten Matsyslaan 33
5642 JC Eindhoven

telefoon 040-2814144
fax 040-2811164

Workshop 
INDONESISCHE KEUKEN

in Eindhoven vanaf september
voor info: 040 2468 197/06 539 36 098.

Beauty & Lifestyle Boutique 
Parfumerie/Salon 

ORLANE - DR.MURAD - GREENLEAF 
ESSIE -  MANAGE YOUR SKIN - 
BVLGARI -  MEMO -  BOMB -  
PACIFICA—SOHOHEARTS 

en nog vele andere leuke producten waaronder 
ook biologische cosmetica 

 

Berg 33 Nuenen  | www.blush-beauty.nl 
tel: 06-13701730 

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 
ma: gesloten di t/m vrij 10.00-17.30 zat. 10.00-17.00 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

De verordening Adviesraad Sociaal beleid Nuenen en het reglement 
Adviesraad Sociaal beleid Nuenen liggen ter inzage bij de balie van 
het Servicepunt aan de Berg en de afdeling Sociale zaken en welzijn in 
het gemeentehuis. Deze balies zijn geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl kunt u 
ook de verordening en het reglement inzien.

Nuenen, 30 juni 2011

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen maken bekend 
dat er een melding in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer 
is ontvangen van:

Naam inrichting Locatie Soort bedrijf Registratienummer

Pensionstal Roijakkers Alvershool 7 Paardenhouderij NUE-235872-Mb

De meldingen betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 

Nuenen, 30 juni 2011

PUBLICATIE VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
de volgende verkeersbesluiten genomen:
• Het instellen van een verbod tot stil staan aan de zijde van de 

brandweerkazerne op het Dwerspad.

Bezwaarmogelijkheid
Het verkeersbesluit ligt van 30 juni tot en met 11 augustus 2011 voor 

eenieder ter inzage bij de balie grondzaken van het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA 
Nuenen. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
• uw naam;
• uw adres;
• de datum van verzending;
• uw handtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar  
 maakt;
• een uitleg waarom u bezwaar maakt.

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen 
het bezwaar gericht is, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener 
van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden 
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Nuenen, 30 juni 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Concept-reguliere bouwvergunning
B en W zijn voornemens een reguliere bouwvergunning te verlenen 
voor het navolgende bouwplan:

• Laar 80, geheel oprichten van een gespeende biggenstal en een 
zeugenstal (20090277).

De aanvraag, de concept-reguliere bouwvergunning en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 1 juli 2011 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, bij 
voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders 
van Nuenen c.a., postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ont-
werpbesluit deze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, 
bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie 
Wonen en Openbare ruimte, telefoonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 30 juni 2011

Politieberichten
Nuenen: Politie zoekt getuigen overval
Twee donkergeklede mannen hebben vrijdag 24 juni rond 14.40 uur een kantoor 
van Van Kuringe Adviesgroep aan de Voirt overvallen. Een medewerker van het 
bedrijf werd door de twee onbekende mannen bedreigd met een op een vuurwa-
pen gelijkend voorwerp en een mes. De twee daders gingen er vandoor met een 
onbekend geldbedrag.
De daders waren beiden ongeveer 1.70 m groot, droegen allebei een zwarte helm 
en waren donker gekleed. Het is onbekend hoe de daders er na de overval van-
door zijn gegaan en of ze daarbij gebruik hebben gemaakt van een voertuig. De 
politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Zij kunnen contact opnemen 
met 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.

Nuenen: Politie houdt twee dieven aan dankzij alerte getuige
In een woning in Helmond Oost zijn zaterdagmiddag 25 juni rond 13.10 uur een 
30-jarige Helmonder en een 58-jarige man (woonplaats onbekend) aangehou-
den. Zij worden verdacht kort daarvoor een tiental steigerpijpen te hebben ge-
stolen bij een bedrijf aan de Collseweg in Nuenen. De politie kon beide verdach-
ten aanhouden dankzij een alerte getuige die melding maakte bij de politie. Het 
tweetal kon worden achterhaald aan de hand van een kenteken en het signale-
ment. Bij de woning troffen agenten een pick-up truck aan waarop de steigerpij-
pen nog lagen. Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau voor verder 
onderzoek.
 

Algemene beschouwingen
in mineur
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni werd door de fracties een wensen-
lijst kenbaar gemaakt die als leidraad voor de kadernota gebruikt kan wor-
den. Later dit jaar moet hier weer de begroting uit voortkomen. 
Nuenens Belang vond dat er voldoen-
de appartementen gebouwd waren en 
dat men nu huurwoningen  moest 
bouwen, ook voor de hogere inko-
mens. Het groene karakter moet be-
houden blijven en er moet niet ge-
tornd worden aan de lokale lasten en 
aan het groene karakter. De Combina-
tie pleitte voor verdere uitbreiding van 
de kerkdorpen Gerwen en Nederwet-
ten om deze dorpen leefbaar te hou-
den. Daaraan is onlosmakelijk verbon-
den voor De Combinatie een goede 
regeling voor de peuterspeelzalen en 
de buitenschoolse opvang.
D66 maakte zich sterk voor een goede 
samenwerking binnen Brainport en 
binnen de drie gemeenten Son en 
Breugel, Nuenen en Geldrop. De wens 
echter van de ouderenbonden voor 
een mooi nieuw pand is voor D66 on-
bespreekbaar. Bezuinigingen op Kunst 
en Cultuur zijn tegenwoordig popu-
lair maar D66 maakt zich hierover 
grote zorgen. De huursubidie aan de 
gebruikers van Het Klooster moet 
stoppen. Het helpt niet mee aan de 
transparantie. Het schrappen van 11,5 
FTE (banen op het Gemeentehuis, 
red.) had de goedkeuring van de partij 
maar men vroeg zich af of het op basis 

van beleid of op basis van personele 
wijzigingen plaats ging vinden.
De VVD vond de kadernota opnieuw 
een dieptepunt. Het college pokert 
met de belangen van de burgers en de 
gevoelens van de gemeenteraad. De 
partij vond dat dat het college niet 
stuurde en bestuurde maar dat het 
zich liet leiden door derden zonder ei-
gen keuzes te maken. De wethouder 
van Financiën, Mevr. van de Velden, is 
volgens de VVD bezig met een kanslo-
ze missie. De bezuinigingen op o.a. de 
WMO, het ouderenbeleid en de maat-
schappelijke zorg waren net als het 
wegbezuinigen van de peuterspeelza-
len en de verhoging van de OZB on-
verteerbaar. Het wordt hoog tijd dat 
Nuenen competente bestuurders 
krijgt, volgens de VVD.

Jeugdzorg boven alles
Het CDA wil zo veel mogelijk voorzie-
ningen op sociaal-cultureel gebied.in 
stand houden. Voor hen gaat de jeugd-
zorg boven alles, samen met de men-
sen met een smalle beurs. Daarom wil 
de partij de eigen bijdrage, o.a. voor 
het gebruik van sportvoorzieningen, 
verhogen. Op onderhoud openbaar 
groen en op wegen mag wat bezuinigd 

worden. Een brede school met buiten-
schoolse opvang voor Nedewetten 
moet behouden blijven omwille van 
de leefbaarheid. Het Pleincollege 
wacht op een huisvesting die onder-
wijskundig is en voldoet aan de Arbo 
eisen. Het CDA vroeg naar de evalua-
tie van het ophalen van het plastic af-
val. Dat kan mogelijk goedkoper.
De PvdA liet weinig heel van de Ka-
dernota en zag door het financieel 
wanbeleid Nuenen afkoersen op een 
faillissement. Daardoor komt het ge-
meentelijk herindelings spook weer 
boven ons hangen. Bezuinigingen in 

r
de zachte sector verdienen niet de 
voorkeur van de PvdA. Een gat in de 
weg kun je een jaar later oplossen. Een 
gat in de ontwikkeling van een peuter 
leidt vaak tot blijvende schade, vond 
de partij. Zij besloot met het verzoek 
zeker niet te bezuinigen op kleine kin-
deren, mensen met weinig koopkracht 
en mensen die zorg behoeven.
W70 wilde de huur tegemoetkoming 
voor de gebruikers van Het Klooster 
niet in een keer afbouwen maar in 3 
jaren. De gemeente moet zorgen voor 
een vervangende huisvesting. Voor 
een kostendekkende exploitatie van 

Het Klooster kan de Bieb en  het meld-
punt van de LEV groep daar naar toe. 
De monumentensubsidies rijzen de 
pan uit. Voor 2011 waren de uitgaven 
47% hoger. W70 wil de verhoging be-
perken tot de stijging van  het inflatie-
percentage. Voor 2013 wil de partij 
20.000 Euro bezuinigen op Peuter-
speelzalen oplopend naar 50.000 Euro 
in 2015. De partij wil de aanleg van 
kunstgrasvelden bij EMK en de Hoc-
keyclub uitstellen maar wil ook de ga-
rantie dat de velden bespeelbaar blij-
ven. W70 gaat niet akkoord met een 
verhoging van de OZB.

MARILOT
GAAT VERBOUWEN. 
DAAROM NU ONZE GEHELE

ZOMERCOLLECTIE MET

60%
KORTING
TIJDENS DE VERBOUWING 

ZIJN WIJ VAN 
17 JULI TOT 2 AUG. GESLOTEN.



De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen, T. 040 284 3106, info@woodforlife.nl
                 www.woodforlife.nl

U bent op zoek naar 
een betaalbare 
planken vloer
tot wel 45 cm. 
breed?

AKTIE
Eiken 26 cm. br.

Lengtes tot 240 cm.

Legklaar !! 

Div. kleuren

€ 52.95 / m²

Mode
2e afprijsronde

kortingen van 50% tot 80%

Badmode, lingerie en nachtmode
(met uitzondering van de basiscollectie)

1e afprijsronde
kortingen van 20% tot 50%

JOSÉ CUYPERS LINGERIE
Parkho f  1 -  5671  EX  Nuenen  -  040 -7630 415

JOSÉ CUYPERS MODE
Parkstraat 7- 5671 GD Nuenen - 040-2836441

WWW.ST-ANNA.NL

Nieuwe huidkankerpoli 
biedt snel duidelijkheid
bij Anna

Binnen het St. Anna Ziekenhuis locatie Geldrop 
kunt u binnen 7 werkdagen terecht voor een 
afspraak op de huidkankerpoli. Na nog eens 
7 werkdagen volgt de uitslag. U hebt dus 
snel duidelijkheid.
 
Voor het maken van een afspraak kunt u 
telefonisch contact opnemen via 
040 – 286 4862.

Doe de GRATIS online PolisCheck. U ziet direct welke 
verzekeringen u nodig heeft en hoeveel geld u kunt 
besparen op uw verzekeringspremies.

Welke verzekeringen
heeft u echt nodig?

NIEUW Gratis online PolisCheck
1.  Direct alle polissen die u nodig heeft in beeld
2. Binnen één muisklik resultaat
3. Premies vergelijken en online afsluiten
4. Telefonische helpdesk voor al uw vragen 

Doe vandaag de PolisCheck op www.nuenenpolis.nu

Berg 39
5671 CA Nuenen 

Telefoon (040) 219 84 44Een initiatief  van Beneken & Van den Ban
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Jeugdploeg Nuenen zwemt 
Brabants Record
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Sprint in Emmen afgelopen week-
end heeft de jeugdploeg van Z&PV Nuenen het Brabants Record op de 
4x50m wisselslag met maar liefst 1,4 seconden aangescherpt. 

Sven Kardol, Ruud van Heerbeek, Mau-
rice Soudant en Wouter Sijmons teken-
den voor een eindtijd van 1.47.63, waar 
het oude record op 1.49.05 stond. He-
laas wist de ploeg net geen medaille 
mee naar huis te nemen, op zowel de 
4x50m wisselslag als 4x50m vrijeslag 
eindigden ze op de 4e plaats.
Bij de meiden waren er 2 top 10 klasse-
ringen op de wisselslag en vrijeslag esta-
fettes. Susan Teijken, Samantha Kardol, 
Lisa Hartogs en Elke vd Hurk zwom-
men naar plaats 8 op de vrijeslag en met 

Talent en topsport begeleiding 
Laco de Drietip succesvol
Sinds vorig jaar heeft Laco sportcentrum de Drietip de stap gezet naar een 
medewerking voor topsporters en talenten in het Nuenense. Dit door het 
aanbieden van extra trainingen in de fitness en het zwembad. 

De talenten en topsporters moeten 
wel op hoog niveau mee draaien om in 
aanmerking te komen en er moeten 
perspectieven zijn voor de toekomst. 
Zo heeft wielrenner Piet Rooijackers 
getraind in de Drietip maar door zwa-
re valpartijen is Piet vroegtijdig afge-
haakt. 
Steven Kruijswijk daarentegen heeft 
wel degelijk progressie gemaakt in de 
afgelopen jaren. Hij kan zich al meten 
met de toppers en dat is leuk om te 
zien. Zijn prachtige stijl van rijden in 
de Italiaanse Dolomieten en in de 
Zwitserse Alpen heeft menigeen ver-
steld doen staan. Een Nuenenaar op 
bijna het hoogste podium. 
Maar ook RKSV Nuenen, die hun 
hersteltrainingen in de Drietip doen, 
zijn kampioen geworden en spelen 
volgend seizoen in de hoofdklasse. Als 
spelers geblesseerd raken kunnen ze 
sneller hun terugkeer maken als ze 
wat extra trainingen doen in opdracht 

van hun trainer. Als in de wintermaan-
den de velden te slecht zijn om te trai-
nen krijgt de selectie de mogelijkheid 
om in de Drietip in de fitness extra te 
trainen. 
Maar ook de zwemvereniging Z&PV 
Nuenen zijn dit jaar kampioen gewor-
den en gaan zwemmen in de een na 
hoogste klasse van Nederland. Door 
hun extra trainingen in het zwembad, 
aangeboden door de Drietip, en in de 
fitness, zijn diverse zwemmers enorm 
gegroeid en hebben vele persoonlijke 
records gezwommen en medailles ge-
wonnen op de Nederlandse kampi-
oenschappen. 

Zijn er nog Nuenense talenten, top-
sporters of verenigingen die op hoog 
niveau acteren en die denken om ook 
in aanmerking te kunnen komen voor 
deze extra’s, neem dan contact op met 
de manager van de Drietip Bert Mic-
kers op 040-2832970.

2e Laco Gymics Superevent 
enorm succes
Zaterdag 18 juni jongstleden was weer het jaarlijkse evenement van Laco 
Gymics. Deze dag was speciaal georganiseerd voor alle leden van Laco 
Gymics. Deze kinderen, in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, sporten weke-
lijks bij een van de Laco sportcentra. Ruim 130 deelnemers werden deze dag 
uitstekend vermaakt en begeleid door hun vertrouwde Laco instructeurs.

Het thema was Western en het event 
was op Strandbad Nuenen in Nuenen. 
Na de spectaculaire opening met ge-
zamenlijke warming-up konden de 
kinderen zich uitleven op de storm-
baan, mattenrace, indianenbrug, gla-
diatorenspel, vulkaanestafette en be-
hendigheidparcours. De winnaar van 
dit jaar is sportcentrum De Wiemel uit 
Deurne. Zij mochten de grote wissel-
beker in ontvangst nemen en kregen 
een cheque voor een VIP kinderfeestje 
voor 10 kinderen.
Hoewel de weersvoorspellingen an-

ders deden vermoeden waren de 
weergoden goed gezind zodat de kin-
deren de hele dag lekker konden spe-
len. De mattenrace op het water werd 
een groot waterballet.  
 
Laco Gymics is een uniek sport- en 
spelprogramma voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot met 12 jaar waarbij de 
kinderen de mogelijkheid krijgen om 
elke week aan een nieuwe sportieve 
activiteit deel te nemen. De ene week 
kan dat snorkelen zijn, de andere week 
apenkooi of spelcircuit.

Nuenense kinderen 
leren vilt maken
Vanaf half mei hebben zo’n 525 kinderen van het basisonderwijs in Nuenen 
leren vilten. De lessen werden gegeven door kunstenaarsdocenten van kun-
stencentrum het CAN, in het kader van het vilt-plus project.

Dit was opgezet om onder andere een 
grotere bekendheid te geven aan het 
zelf maken van vilt en om het werk van 
de cursisten van het CAN te expose-
ren. De cursisten zijn soms al 7 jaar 
bezig met deze fraaie textieltechniek.

De lessen konden gratis worden aan-
geboden door financiële ondersteu-
ning van het project door de Kunstba-
lie uit Tilburg en door het Pr. Bernhard 
Cultuurfonds. De scholen zijn gebeld 
om te horen of zij tijd hadden om de 
lessen te laten geven en bij De Dassen-
burcht, de Sint Jozef school, De Riet-
pluim, De Bron en De Nieuwe Linde 
was dat het geval. 

Op de Dassenburcht is er op de kunst-
dag voor de hele school gevilt en kwa-
men een aantal groepen naar het CAN 
voor lezingen over het werk van vilt-
kunstenaar Lilian van Rossum. Op de 
Rietpluim in het  ‘Atelier’ is er op 4 
vrijdagmiddagen gezamenlijk één 
groot kleed gemaakt. De kinderen 
maakten kennis met een manier van 
vilten die onder andere in Mongolië 
toegepast wordt voor het maken van 
vilten tenten: met de blote voeten. De 
kinderen vonden dit heel bijzonder en 
waren vol overgave aan het werk. Dit 
was overigens bij alle groepen op alle 
scholen het geval. 

Cursus in september
Omdat de kinderen erg enthousiast 

waren, gaat het CAN in september 
een viltcursus organiseren van 6 les-
sen van 2 uur voor kinderen van 9 tot 
12 jaar. Hierin kunnen ze verder gaan 
en nog meer verschillende vilten ob-
jecten leren maken, van telefoonhoes-
jes tot knuffels, en misschien wel vil-
ten sloffen. 

De tentoonstelling van het viltwerk 
van cursisten van het CAN is dit week-
end nog te zien in het Weverijmuseum 
in Geldrop.

Anouk Coppieters in plaats van Elke 
pakte de ploeg een 9e plaats op de wis-
selslag.

Komend weekend zijn de jongste zwem-
mers van Z&PV Nuenen aan de beurt 
bij de Jaargangfinales in Dordrecht. Een 
week later, op zaterdag 9 juli, doen Sven, 
Ruud, Maurice en Wouter een poging 
het Nederlands Jeugd Record op de 
4x50m wisselslag in een 50m bad te ver-
beteren tijdens de Netherlands Invitati-
onal in Eindhoven.

Workshop sieraden maken in 
De Akkers
Op 14 en 28 juli van 10.30 uur tot 11.30 uur zal in de Gasterij van Archipel 
Akkers onder deskundige leiding van Marie Jose Vinkes van de Kralenzol-
der een workshop “sieraden maken” gegeven worden.

Deze activiteit wordt ondersteund 
door activiteitenbegeleiding en vrij-

U kiest niet voor 
een deuk...
maar weet dat u zelf kunt kiezen 
voor het schadeherstelbedrijf.

Kies zelf voor kwaliteit!
- Gratis vervangend vervoer mogelijk
- Personenauto’s en bedrijfswagens
- Wij werken voor alle verzekeringen
- Korting op uw eigen risico
- Herstellen, richten, spuiten 
- Uitdeuken zonder spuiten

Ekkersrijt 1119 - Son 
0499 - 47 33 07 www.autoschadevanboxtel.nl

DIENSTEN EN
INFORMATIE

Bezorgen Rond de Linde:
06 - 48698919 - cuijpersverspreiding@upcmail.nl

 

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in 
het Catharinaziekenhuis. De Centrale Dienst-
apotheek is gehuisvest in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoed-
gevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ctm.): 
Ma. t/m vr. van 17.00-08.00 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Ma. t/m vr. van 17.30 - 08.30 uur; Weekend en 
feestdagen: dag en nacht.
                                                                                                    
LEVGROEP (Voorheen BWI)
E-mail: bwinuenen@wel-zijn.org. Berg 22c, 5671 
CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 040 - 284 05 
33. Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. 
en vr. van 8.30-12.30 uur
SPREEKUREN: 
• Algemeen Maatschappelijk Werk: 
 Op afspraak 
• Echtscheiding:
 Iedere dinsdag van 19.00-21.00 uur 
• Sociaal Raadsliedenwerk: Na tel. afspraak.
• Jeugd- en jongerenwerk: Tel. 040-2831675.
• Vluchtelingenwerk en nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.
                                                                                                    
BEREIKBAARHEID POLITIE NUENEN
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Alarmnummer 1 - 1 - 2 (spoedeisende gevallen).
Telefoon 0900 8844 (24 uur per dag).
Bureau geopend: ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.
                                                                                                    
SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN ZORG NUENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 
22c, 5671 CC in Nuenen, telefoonnummer 
(040) 283 16 75 (tel. spreekuur van 09.00 tot 
11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Het ser-
vicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over en aan-
vragen van voorzieningen op het terrein van 
welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: - Woonvoorzieningen 
 - Huishoudelijke hulp
 - Vervoersvoorzieningen 
 - Zorgconsulenten
 - Rolstoelen 
 - Mantelzorg
 - Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsver-
band tussen de LEVgroep (voorheen BWI) en 
de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button service-
punt vindt u uitgebreide informatie over het 
servicepunt. 
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN VAN DE MILIEUSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-
17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 
040-2631699. Ophalen van grof vuil kan ook 
door de gemeente, tegen betaling. 
Meer informatie: tel. 040-2631699.
                                                                                                    
MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.
                                                                                                    
VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, 
Berg 22, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675
                                                                                                    
”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt 
zich aanmelden via tel. 06-39243420, postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: plusminus@
onsnet.nu
                                                                                                    
STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, 
Postbus 62, 5670 AB Nuenen of e-mail:
leergeld@onsnet.nu
                                                                                                    
HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur.
                                                                                                    
DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en 
dienstverlening bij u thuis. Kantooruren tel. 
2635999. Acute hulp vereist: tel. 2486324.
                                                                                                    
SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
                                                                                                    
TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.
                                                                                                    
SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. 
Chat: www.sensoor.nl 
Postbus 4644, 5601 EP Eindhoven
                                                                                                    
KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. 
Tel. 0800-04322 (gratis).
                                                                                                    
OPENINGSTIJDEN WERELDWINKEL
Berg 28b, tel. 2839195. ma. 13.00-18.00 uur. 
di. t/m. vr. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.
                                                                                                    
AA-EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcohol-
problemen, tel. 040-2110124, dag en nacht 
bereikbaar.
                                                                                                    
OPENBARE BIBLIOTHEEK NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. 
gesloten, wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 
uur, vr. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek
                                                                                                    
VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTER-
VENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.
                                                                                                    
OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00-12.00 
uur. Ook tijdens de vakanties.
                                                                                                    
PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nu • escape@onsnet.nu
                                                                                                    
ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, ver-
zorging, verpleging, jeugdgezondheidszorg 
(consultatieburau), kraamzorg, voedingsvoor-
lichting en dieetadvies. Voor alle diensten dag 
en nacht bereikbaar: Postbus 2160, 5500 BD 
Veldhoven, 040-2308408.
• Bureau Zuidzorg Nuenen, Kloosterstraat 

15.
• Servicepunt Zuidzorg, Kloosterstraat 15. 
 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen, 
 personenalarmering, maaltijdservice en alle 

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

173, Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en ver-
koop van verpleeg- en kraamzorgartikelen.

• Open op weerkdagen van 08.30-12.30 uur
                                                                                                    
BLOEDAFNAME
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven: 
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.) 
8.30-10.45 uur en in Medisch Centrum De 
Berg, 8.30-10.30 uur.
                                                                                                    
LABORATORIUM ST. ANNAZIEKENHUIS
Zuidzorg (Kloosterstraat 15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag 
van  8.15 tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat labora-
torium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door 
de trombosedienst afgesproken op speciaal 
daarvoor gereserveerde tijden. Deze zijn hier 
niet vermeld.

06-04-2011

d

Wedstrijdzwemmen

Veel plezier tijdens de mattenrace.

willigers. De kosten van de worshop 
zijn € 12,50 voor het maken van 1 ket-
ting in 2 ochtenden.
Vanaf 4 juli zijn de kettingen die ge-
maakt worden te bezichtigen op de 
balie van de receptie in De Akkers. Er 
is dan te zien welke kettingen er ge-
maakt worden tijdens de workshop. 
Bent u geïnteresseerd, meldt u zich 
dan aan via de receptie van De Akkers. 
Telefoonnummer: 040-2635999.
Voor vragen kunt u terecht bij Tosca 
van den Heuvel of Annemie Fajs (team 
activiteiten welzijn).

‘Minibliksem’ moet 
luchtkwaliteit Eindhoven.
Eindhoven maakt eind juni kennis met een innovatieve techniek om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. In het Dommeltunneltje, een fietstunnel tus-
sen de TU Eindhoven en het Centraal Station wordt twee weken lang de 
innovatieve Corona Technologie getest. De methode, ontwikkeld door de 
TU Eindhoven en milieutechnisch bureau HMVT, zuivert lucht door mid-
del van ‘minibliksems’.

Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) en de gemeente 
Eindhoven werken hard aan de verbe-
tering van de luchtkwaliteit in Eindho-
ven en omgeving.   Eén van de oplos-
singen is het Corona 
luchtzuiveringssysteem. Deze metho-
de breekt schadelijke dampen op een 
energiezuinige manier af tot onschul-
dige eindproducten. Hiervoor wordt 
in een installatie door middel van 
hoogspanning (minibliksem) een plas-
maveld opgewekt.
 
Uitlaatgassen zuiveren in Dommel-
tunneltje
De Corona Technologie is inmiddels 

uitgebreid getest in laboratoria. Met 
een proef op locatie willen de beden-
kers erachter komen of de techniek in 
de praktijk werkt. Rienk Geertsma van 
HMVT: “Naast het Dommeltunneltje 
plaatsen we een container met daarin 
de Corona installatie. Omdat er niet 
genoeg motorisch verkeer door het 
Dommeltunneltje heen rijdt, laten we 
extra uitlaatgassen in de tunnel vrij. 
Gedurende de testperiode is er kans op 
stankoverlast. Dit is echter niet scha-
delijk voor de gezondheid en is te ver-
gelijken met de lucht in een parkeerga-
rage.”
Voor het volledige persbericht: 
www.hmvt.nl



Wilhelminalaan 3a/b 
5691 AX Son   

0499 - 47 12 92  
www.bastenwoninginrichting.nl

vloerbedekking • gordijnen • zonwering • horren • matrassen • bedtextiel
Voor iedere inrichting het juiste aanbod!

Nieuw! Sunway Eclips
extra brede en luxe rolgordijnen

Last van insecten?
een hor biedt uitkomst!

Zonwering voor 
binnen & buiten

NIEUWE 
COLLECTIE!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Vincent van Goghplein 99 - 5671 DV Nuenen
Telefoon 040-2840333

Openingstijden: Ma. t/m do. van 16.00-22.00 uur 
Vr. t/m zo. en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

SPAARKAART
Bij elke besteding vanaf € 15,- krijgt u één stempel.

Bij een volle spaarkaart ontvangt u GRATIS een portie
Babi Pangang

(Niet op zon- en feestdagen)
Deze spaarkaart is niet inwisselbaar voor geld.

Chinees-Indisch 
Specialiteiten Restaurant

ORiëNTAl PARADiSE
Ons specialiteiten buffet gaat vanaf 1 juli OPEN. 

De perfecte keuze voor uw familiefeestje, 
bedrijfsuitje of personeelsfeest. 

Dinsdag t/m donderdag 
€ 12,50 Kinderen € 7,50

Vrijdag t/m zondag en feestdagen 
€ 14,50 Kinderen € 8,50

Genieten van een heerlijk avondje uit!
Reserveer nu

Huishoudelijke hulp van Gascogne,
want vrije tijd is een schone zaak!

Kijk op www.gascogne.nl of bel tel. 040 - 290 30 43

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel

Geïsoleerde elektrische garagedeur
- Inclusief BTW en montage, inmeetservice en 1 Handzender

- Panelen van 40 mm dik, houtnerf structuur

- Kleur Ral 9016 (wit)

- Type London 999,- incl. BTW.

- Bel voor onze gratis inmeetservice  

    (geheel vrijblijvend!) 0492-450527

- Kijk op onze website voor nog veel meer modellen

- Bij correspondentie vermeld ZOMER-aktie

- Max. afmetingen 2500 x 2250 mm. (B x H)

    ook grotere maten met maximale kortingen!

- Geldig tot 31-07-2011

GARAGEDEUREN  ZOMER-AKTIE !!!

999,-
Mooi heh !

www.novadoor.nl    Tel:0492-450527

DEUR TOTAAL
Showroom uitverkoop

	 •	Norhtgo	showroom	&	
	 	 voorraaddeuren
	 •	Voordeuren
	 •	Achterdeuren
	 •	Binnendeuren
	 •	20,	30	tot	wel	60%	korting	

6	jaar	GND	garantie

Mail of bel voor een afspraak of voor meer informatie.
email: henkcoolen@onsnet.nu     mob.: 06-4638 8646

SBN	 SBN
Studie	Begeleiding	Nuenen
Ons	bureau		richt	zich	op	leerlingen	uit	het	voortgezet	onderwijs,	
die	behoefte	hebben	aan:
Huiswerkbegeleiding	 in	kleine	groepen	met
	 aandacht	voor	leren	studeren
Individuele	begeleiding	 voor	een	of	meer	vakken
Inschrijven	voor	het	nieuwe	schooljaar	nu	al	mogelijk.
Inlichtingen:	040	-	2836524,	postbus	10,	5670	AA	Nuenen



 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliciteert: 

 

Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog 
enkele plekken beschikbaar.  

Ook voor bijles en RT 
Voor informatie, mail naar info@klaar.nu 

of bel 06-30419761 

met zijn VWO-diploma!! 



a.s.	zondag	3	juli	van	10.30	tot	17.00	uur
DE	ZOMERDAG	van	Tuinen	de	Walburg
met:	 •	Bijzondere planten
 •	Rondleidingen (flora & fauna in de tuin)
 •	Muziek (zang, pianospel en een vrouwenkoor)
 •	Dans (tangodemonstratie)
 •	Expositie (keramiek & pastels)

waar:	 Boord 64, Nuenen.

Meer info www.dewalburg.nl Tel.: 040-2449682
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De Eetbare Tuin,    
terug naar de natuur
Intratuin presenteert tijdens Bloem & Tuin het thema “eetbare tuin”. Op een 
stand van 400m2 worden de verschillende toepassingen van de eetbare tuin 
gepresenteerd. Men kan denken aan bijvoorbeeld de kindertuin (www.intra-
tuintjes.nl), verticaal tuinieren, de balkontuin en de rozentuin. 

Al deze presentaties zijn gebaseerd op 
het kweken en oogsten van voedsel 
waarbij tevens de vorm en combinaties 
een rol spelen. Belangrijk hierbij is kin-
deren bewust te maken van de her-
komst van eten. Een tomaat groeit niet 
in de supermarkt en sla komt niet uit 
een zakje.
Tijdens de beurs wordt door een kok 
doorlopend een proeverij verzorgd, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van 
biologische sauzen en kruiden. Na-
tuurlijk wordt ook ingegaan op het bui-
ten koken in al zijn aspecten.

De eetbare tuin helpt je gezond te leven. 
Het wordt al een hype genoemd: de 
eetbare tuin. Jamie Oliver maakte er 
zelfs al een tuin/kookboek over. Het is 
niet alleen leuk en lekker, maar ook nog 
eens mooi. En met de juiste tips best 
wel makkelijk.
Wanneer je zoveel mogelijk gaat eten 
uit je eigen tuin heeft dat veel voorde-
len. Het is voordeliger en zeker veel ge-
zonder. Misschien vinden mensen een 
eetbare tuin beheren moeilijk of ge-
woon te veel werk. Daar valt wat voor 
te zeggen, maar ook geldt dat de eetba-
re tuin zoveel werk is als je zelf wilt.
Wanneer vele mensen een eetbare tuin 
hebben, zal dit ook ten goede komen 
van de afwisseling in de natuur. Dit 
heeft voor de populatie van bijen en 
vlinders zeer goede gevolgen.

Fruit
Een kopje thee drinken onder je eigen 
appelboom of ontbijten onder een per-
gola begroeid met druivenranken, is er 
iets romantischer te bedenken? Fruit 
staat allang niet meer alleen in de 
moestuin of de boomgaard. Potten met 
aardbeien fleuren je terras op en leifruit 
is de oplossing voor kleine tuinen: je 
kunt de klimplanten omhoog leiden, 
tegen de schutting of een muur. Kiwi 
bijvoorbeeld is een supersnelle klim-
mer, net als de Japanse wijnbes of de 
braam. Schilder de muur waar je de 
plant wil laten groeien wit voor een 
goede weerkaatsing van het licht en be-
vestig strak gespannen draden of een 
klimrek voor houvast. Bereid je voor 
op een overvloedige oogst, dat wordt 
jam maken!

Groente
Elke dag van heerlijke gezonde groen-
tes uit eigen tuin genieten? Dat kan ge-
makkelijker dan je denkt. Je hoeft echt 
niet meteen een volkstuintje te begin-
nen, met heel weinig ruimte heb je al 
snel verrassend resultaat. Waarom niet 
een eetbare tuin op je eigen bal-
kon?  Vroeger was een moestuin een 
aparte omheinde akker, maar nu zet je 
de komkommers en de paprika’s ge-
woon in de tuin tussen de bloeiende 
zomerplanten. Het ziet er mooi uit en 
er gebeurt nog eens wat in je border!
 

Weverkeshof op 3 
juli via zij-ingang
Zoals ook in de voorgaande twee jaren 
zal vanwege de Dolphin Triathlon Nue-
nen, Weverkeshof op 3 juli a.s. per au-
to,  fiets of wandelend via de hoofdin-
gang niet bereikbaar zijn.
Ook ditmaal is die zondag de ingang 
verlegd naar de zij-ingang, bereikbaar 
via de rechter zijde van ‘Het Weefhuis’.

Zomerdag De Walburg
Op zondag 3 juli houdt Kwekerij&Tuinen De Walburg, onlangs  bekroond 
met de derde prijs in een  internationale tuinwedstrijd, haar jaarlijkse 
Zomerdag. Het publiek kan al wandelend langs kleine en grote borders 
tegen de achtergrond van het weidse landschap tussen Eindhoven en Nue-
nen  genieten van een hele bijzondere tuin met sterke, opvallende  en origi-
nele plantencombinaties.

Er worden rondleidingen gehouden 
door de tuinen over planten, tuincul-
tuur en het insectenleven in een ge-
zonde tuin. Om 13.30 uur  is er een 
speciale ontdekkingstocht voor kin-
deren over het planten- en dierenle-
ven  in de tuin en in de grote padden-
poel. Het grote gazon voor het huis 
wordt het toneel van vele optredens. 
Verwacht wordt een liederenduo, een 
klassiek pianorecital, een optreden 
van een Eindhovens vrouwenkoor, en 
een gepassioneerde demonstratie van 
een tango. 
De overwinteringkas biedt nu ruimte 
aan een kleine verkoopexpositie van 

keramiek en tekeningen op het thema 
van de natuur. Met haar open tuinda-
gen wil De Walburg een groot publiek 
bereiken en warm maken voor een  
eerlijke, niet-commerciële tuincul-
tuur. De tuin als poort naar je  betere 
zelf.
Zondag 3 juli van 10.30 tot 17.00 uur. 
Vrij entree. Het programma staat op  
www.dewalburg.nl. 
Vanwege de Triathlon Nuenen is het 
raadzaam om de routebeschrijving 
(www.triathlonnuenen.nl) te raadplegen. 

Kwekerij&tuinen De Walburg, 
Boord 64. 

p 3e Dolphin Triathlon Nuenen 
op 3 juli
Op zondag 3 juli zal Nuenen weer het toneel zijn voor alweer de 3e editie 
van de Dolphin Triathlon Nuenen.  Dat deze wedstrijd erg populair is en 
weer een vaste plaats krijgt op de nationale en internationale triathlon 
kalender blijkt wel uit het feit dat het aantal deelnemers dit jaar een stuk 
hoger ligt dan voorgaande jaren. 

Er zullen ruim 550 deelnemers van 
start gaan, verdeelt over de diverse 
startgroepen uit zowel Nederland, 
België, Duitsland, Denemarken en 
Zwitserland. De Dolphin Triathlon 
Nuenen start om 10.00 uur met de 
Kids Society Erica scholieren/ouder-
triathlon, waarin kinderen van alle la-
gere scholen onder begeleiding van 
een ouder een heuse triathlon kunnen 
doen. Daarna is het de beurt aan de 
jeugdige atleten, die op de mini-triath-
lon punten kunnen verdienen voor het 
jeugd- en juniorencircuit. 

Vanaf 10.45 uur starten de volwasse-
nen, waarvoor zowel een achtste 
(500m zwemmen, 23 km fietsen, 5 km 
lopen) als een kwart triathlon (1 km 
zwemmen, 43 km fietsen, 10 km lo-
pen) op het programma staan. Voor 
diegenen die het alleen afleggen van 
deze afstanden nog net iets teveel van 
het goede vinden, is het ook mogelijk 

om deze als team af te leggen in de 
trio-triathlon, waarbij ieder teamlid 
één onderdeel voor zijn/haar rekening 
neemt; deze start om 13.00 uur.

Het strijdtoneel van de triathlon con-
centreert zich op 2 locaties. Het 
zwemmen zal plaatsvinden in het bui-
tenwater van Strandbad Nuenen. Het 
fietsparcours voert de atleten o.a. over 
de Europalaan en langs het Park in het 
centrum van Nuenen. In het Park ver-
ruilen de atleten ook de fiets voor de 
loopschoenen, waarna zij iedere loop-
ronde ook weer langs het Park zullen 
komen, om uiteindelijk te finishen ter 
hoogte van Het Klooster. Het Park is 
hierdoor ook voor het publiek een 
centrale plek waar een belangrijk deel 
van de wedstrijd te volgen is.

Inschrijven is dit jaar helaas niet meer 
mogelijk daar de inschrijving gesloten 
is. Meer info over de triathlon is te vin-
den op de site www.triathlonnuenen.nl. 

Wist je dat spruitjes aan grillig gevorm-
de knoestige takken groeien? Heel de-
coratief! Een tomatenplant, een rode 
kool of een courgette zijn ook heel 
mooi om te zien in je tuin. Sla kweek je 
bijvoorbeeld in potten, ‘s zomers heb je 
dan altijd wel wat verse salade bij de 
hand.

Kruiden
Met een kruidentuin op je balkon of op 
een zonnig plekje bij de keukendeur 
heb je altijd toegang tot de heerlijkste 
smaken en geuren. Met verse kruiden 
uit eigen tuin maak je van elke maaltijd 
een culinair hoogtepuntje. Je kent na-
tuurlijk basilicum, die doet het alleen 
goed bij mooi weer in de zomer. Tijm, 
lavendel en rozemarijn zijn vaste plan-
ten en winterhard. Bieslook is een hele 
makkelijke plant, net als peterselie. En 
je kunt er nooit genoeg van hebben. 
Venkel, salie en Marjolein zijn vaste 
planten met bijzondere smaken. Kip 
met salie is echt verrukkelijk!

Wil je meer weten over de eetbare tuin, 
ga dan naar de Tuinbeurs Bloem & 
Tuin van 15 juli t/m 24 juli 2011. Elders 
in Rond de Linde tref je een prijsvraag 
aan om toegangsbewijzen te winnen. 
Meer informatie is ook te vinden op 
www.intratuintjes.nl, www.intratuin.nl 
of www.bloem-en-tuin.nl.

Ga eerst naar het Juridisch Loket 
 
Wie vanaf 1 juli contact opneemt met het Juridisch Loket kan rekenen op 
uitgebreider gratis juridisch advies en komt in aanmerking voor een korting 
van €50,- bij verwijzing naar een advocaat. 

Gevonden
Gevonden op het fietspad tussen 
Eindhoven en Nuenen (Europa-
laan), een jack/vest met een sleu-
telbos erin.
Wie het merk kan noemen, kan 
hem op komen halen.
 
06-19941155
a.van.oostenrijk@onsnet.nu

Opening kinderseizoen 
Openluchttheater Mariahout 
met RALF MACKENBACH!
 
Voor de tweede keer organiseert het Openluchttheater Mariahout een spec-
taculaire opening van het kinderseizoen. Op zondag 3 juli komt het Open-
luchttheater met een middagvullend programma. Vanaf 13.00 trapt het kin-
derseizoen af met spetterende optredens! 
 
Het voorprogramma van de hoofdact 
bestaat uit de winnaars van de mini-
playbackshows in Laarbeek. De beste 
playbackoptredens uit Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 
geven een optreden tijdens de kinder-
middag. Naast de optredens van de 
winnaars van de playbackshows is er 
een clown in het Openluchttheater 
aanwezig en kunnen kinderen worden 
geschminkt. 
 
Als kers op de taart zal Ralf Macken-

bach een optreden verzorgen in het 
theater. Ralf is bekend geworden door 
zijn winst bij het junior songfestival 
(met het nummer Click-clack), zijn 
prestaties tijdens het tv-programma 
‘Sterren dansen op het ijs’ en zijn vele 
bekende, opzwepende liedjes.
 
Kaartjes voor de kindermiddag kosten 
7,50 en zijn verkrijgbaar aan de kassa 
en op de site van het Openluchtthea-
ter (www.oltm.nl). Zorg dat je deze 
spetterende middag niet mist! 

Ralf Mackenbach te gst in het openluchttheater Mariahout

 
Het kabinet heeft besloten de rol van 
het Juridisch Loket per 1 juli te ver-
sterken. Door de gratis dienstverle-
ning uit te breiden kunnen kostbare 
juridische procedures vaker worden 
voorkomen. Daarnaast stimuleert de 
overheid het gebruik van het Juri-
disch Loket door een korting op de 
advocaatkosten te geven voor wie 
eerst naar het Juridisch Loket gaat.
Jan Albert Waal, algemeen directeur: 
“We zijn blij dat dit besluit er is. On-
ze juristen kunnen nu meer maat-
werk leveren aan klanten en zijn be-
ter in staat goede alternatieven te 
bieden om te voorkomen dat een 
probleem escaleert. Uiteraard blijven 
er problemen bestaan die alleen door 
tussenkomst van een advocaat zijn 
op te lossen.” 
 
Wie door het Juridisch Loket wordt 
verwezen naar een advocaat en in 
aanmerking komt voor gesubsidieer-
de rechtsbijstand kan aanspraak ma-
ken op de korting van €50,-. Een 
voorbeeld: Een alleenstaande met 
een jaarinkomen van €17.300,- moet 
een eigen bijdrage betalen van €125,- 
als hij rechtstreeks een advocaat in-
schakelt. Als dezelfde persoon eerst 
contact opneemt met het Juridisch 
Loket, zal deze eigen bijdrage lager 
uitvallen, namelijk €75,-.

Het nieuwe kabinetsbesluit is er op 
gericht het inschakelen van een ad-
vocaat te beperken tot die gevallen 
waar het echt nodig is. Dat past in het 
huidige bezuinigingsbeleid en levert 
de burger tevens geld op. 

Over het Juridisch Loket 
Het Juridisch Loket is een onafhan-
kelijke, publieke non-profit dienst-
verlener die iedereen met een juridi-
sche vraag goed, snel en gratis helpt. 
Het is de wegwijzer in recht en erop 
gericht om iedereen op een betrok-
ken en vertrouwelijke manier gratis 
juridische informatie en advies te 
verstrekken. Mensen kunnen hier-
voor terecht op de website, bellen 
(0900-8020 € 0,10 p/m), chatten, 
mailen of een van de 30 vestigingen 
bezoeken. De 300 hooggekwalifi-
ceerde, juridische medewerkers 
staan garant voor kwaliteit en be-
trouwbaarheid.

In Eindhoven levert het Juridisch Lo-
ket aan de Willemstraat 18 het maat-
werk en de alternatieven

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



J. JANSSEN B.V.  
Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56  www.janssen.gerwen.peugeot.nl
Helmond  Varenschut 7  Tel.: (0492) 50 40 80  www.autobedrijf-janssen.nl

In de genoemde consumentenadviesprijs zijn de bonus-malusregeling op basis van de CO2-uitstoot, max. € 1.250,- 
inruilpremie en maximaal € 1.099,- Green by Peugeot-premie bij inruil van een auto ouder dan 1995 verwerkt. 
Acties geldig t/m 31 juli 2011. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden. Kijk op 
Peugeot.nl voor de voorwaarden of vraag ernaar in onze showroom. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, 
handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij BKR te 
Tiel. Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Actie geldig tot en met 31 juli 2011, actiemaximum op de 107 is 
€ 4.000,-, op de 206+ € 5.000,- en op de 207 € 7.000,-.

Contantprijs Aanbetaling /
inruil

Totaal 
Krediet
bedrag

Looptijd in 
maanden

Debet-
rente-
voet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Maand-
bedrag

Totaal te
betalen 
bedrag

Peugeot 107 XR € 6.940,00 € 2.960,00 € 3.980,00 36 0.0% 0.0% € 111 € 3.980,00 
Peugeot 206+ € 8.840,00 € 3.880,00 € 4.960,00 36 0.0% 0.0% € 138 € 4.960,00 
Peugeot 207 € 10.840,00 € 3.875,00 € 6.965,00 36 0.0% 0.0% € 193 € 6.965,00 

PEUGEOT 107 V.A. € 6.940,- PEUGEOT 206+ V.A. € 8.840,- PEUGEOT 207 V.A. € 10.840,-
Gem. verbr. (afh. van type motor en model) 

l/100 km: 3,8-6,4; km/l: 26,3-15,6; CO2: 98-155 gr/km.

TE VEEL VOORDEEL VOOR 
EEN ADVERTENTIE

PEUGEOT 107 V.A. € 6.940,- PEUG

TOT € 2.520 
EXTRA INRUILPREMIE

0% RENTE BIJ 3 JAAR
FINANCIERING

OP DE 107
GEEN BPM EN GEEN
WEGENBELASTING

Peugeot 207 Colorline 1.4 HDi, 3-drs ..................... 2007
Peugeot 207 1.4 HDi, 5-deurs, airco ....................... 2008
Peugeot 407 SW 2.0 HDiF ST Buss. full option ..... 2010
Peugeot Expert Tepee XT 120 HDi, 8-persoons .... 2007

PEUGEOT OCCASIONS

DIESEL / LPG

Ford Ka 1.3-8V, 3-drs, stuurbekrachtiging ............. 2005
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Comf., airco ............. 2005
Renault Laguna 2.0 Aut. RXT, Climate control ...... 1999

ANDERE MERKEN

Peugeot 106 Accent, stuurbekr. ............................... 2001
Peugeot 107 Millesim, 5-drs, airco .......................... 2010
Peugeot 107 Sublime, 5-drs, airco ........................... 2009
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V ........................................... 2002
Peugeot 206 CC 2.0i - 16V, Griffe, zwart................... 2005
Peugeot 206 SW 1.6 Quick Silver .............................. 2006
Peugeot 206 Gentry 1.6-16V, 5drs, autom., 36000 km. 2002
Peugeot 206 Gentry 1.4-16V, 5drs.............................. 2004
Peugeot 206, 3-deurs One-Line................................. 2007
Peugeot 206, Millesim, 5-drs, airco ........................... 2011
Peugeot 207, Cool ‘n Bleu 1.4VTi, 5-deurs, airco ... 2008
Peugeot 207 1.4 16V XS Pack, 5-deurs, 31.250 km .. 2006
Peugeot 207 X-line 1.4 16V, 3-deurs .......................... 2007
Peugeot 207 SW 1.6 VTi XS, airco .............................. 2007
Peugeot 207 SW 1.4 XS, climate control .................. 2008
Peugeot 207 5-deurs 1.4 VTi X-line ...............................2010
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, automat ...................... 2003
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, airco, cruise control . 2003
Peugeot 307 SW 2.0i 16V Automaat, navigatie ....... 2004
Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack, climate control ....... 2004
Peugeot 307 XT 1.6 16V, Break, climate control ...... 2005
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, automaat ........................ 2006
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, leder, navigatie .............. 2006
Peugeot 307 SW 2.0 16V, clim. contr., navigatie ... 2006
Peugeot 3008 ST 1.6 THP, navigatie ........................... 2011
Peugeot 308 XT 1.6 THP, 5-deurs, lederen bekl. ... 2008
Peugeot 308 XT 1.6 THP automaat 5-deurs............ 2008
Peugeot 308 X-line, 1.6-16V, 5-deurs ....................... 2008
Peugeot 308 1.6 VTi 5-deurs XS, climate control .. 2008
Peugeot 407 SW 1.8-16V ST, business .................... 2008
Peugeot 407 SW 2.0 16V XR-Pack, climate contr. . 2006
Peugeot 508 1.6 THP Allure, full options ............... 2011
Peugeot 5008 ST THP 7-persoons, full options .... 2010
Peugeot Bipper tepee 1.4, airco .............................. 2011
Peugeot Partner tepee 1.6 VTi, climate contol ..... 2011

Autobedrijf J. Janssen
Laar 12, 5674 RD Gerwen/Nuenen, tel. 040 - 2832056
Meer informatie:  www.leeuwekeur.peugeot.nl
 www.autobedrijf-janssen.nl

 OPENINGSTIJDEN:
 Ma.-vr. 09.00-18.00, za. 09.30-16.00

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT
WWW.AUTOBEDRIJF - JANSSEN.NL

Peugeot 207 XS Pack.
1.6 VTi Automaat, Bouwjaar 2008. 
Kleur: Groen/grijs metalic
Nu voor ..............................€ 14.250,00

AUTO VAN DE WEEK

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Tijdens de vakantie

normale openingstijden.

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

Hypotheek verlengen of oversluiten?

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

Kan uw kind wel een steuntje in de rug 
gebruiken bij lezen, spelling of rekenen? 

Neem dan contact op met  

Gabriëlle Verouden van  

Praktijk voor Onderwijsondersteuning Nuenen 

I:   www.veroudenrt.nl  
E:  info@veroudenrt.nl 

         

            IK KAN HET OOK!

Tel. 040-2842325/ 06-25051539 
            
  

               

jouw lokale nieuwssitejouw lokale nieuwssitejouw lokale nieuwssite
Ook tijdens uw vakantie op de hoogte 

van het actuele nieuws in Nuenen.

@actueelinnuenen - www.actueelinnuenen.nl@actueelinnuenen - www.actueelinnuenen.nl@actueelinnuenen - www.actueelinnuenen.nl



30 Juni 2011Rond de Linde  Nr. 26  

Winnaars prijsvraag 
toegangsbewijzen    
Bloem & Tuin

aangenomen, dat is ook zeldzaam in 
de Nuenense politiek, was het voorstel 
om samen met het OMO (Ons Mid-
delbaar Onderwijs) te komen tot pas-
sende huisvesting voor het Pleincolle-
ge en dit voor 1 januari 2012 voor te 
leggen.Een voorstel om de BSO  (Bui-
ten Schoolse Opvang) in Nederwetten 
te handhaven en na vier jaar te evalue-
ren met een max. tekort van 20.000 
Euro per jaar werd aangenomen. D66 
en W70 waren tegen omdat die het te 
duur vonden voor het aantal kinderen 
dat er gebruik van maakte. Het voor-
stel om de bezuiniging van 20.000 Eu-
ro in 2013 oplopend naar 50.000 Euro 
in 2015 in te trekken haalde een ruime 
meerderhoud en dus die bezuinigin-
gen gaan niet door. D66 en W70 wa-
ren opnieuw tegen.
Verder werd er een amendement aan-
genomen dat ingediend werd door 
W70, CDA, Nuenens Belang en D66 
dat handelde over het niet realiseren 
van de voorgestelde verhoging van de 
OZB. Tegen waren VVD, De Combi-
natie en de PvdA.

Lawine aan amendementen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de laatste raadsvergadering van 23 juni zette een nieuwe traditie 
van de gemeenteraad  zich voort. Een stortvloed van amendementen werd 
er door alle fracties ingediend. Een amendement dient er voor om een wij-
ziging of toevoeging  aan te brengen in een voorliggend raadsbesluit of een 
onderdeel daarvan.

De onlangs weer ingevoerde commis-
sievergaderingen, die vaak erg tech-
nisch zijn, zijn eigenlijk ook een pei-
ling om te bepalen hoe de stemming 
van de politieke partijen is ten aanzien 
van het behandelde onderwerp. Aan 
de hand daarvan kan dan een raads-
voorstel in elkaar gezet worden waar-
bij de meerderheid van de fracties kan 
leven en dat dan eigenlijk probleem-
loos door de raad moet kunnen ver-
werkt..
In Nuenen lukt dat niet op de een of 
andere manier. Heel veel onderwer-
pen worden opnieuw uitgekauwd zo-
als in de commissievergadering twee 
weken eerder. Het gevolg is ellenlange 
betogen over punten of komma’s of 
nog erger: zijwegen die nauwelijks nog 
met het onderwerp te maken hebben. 
Deze discussies en betogen kunnen 
wel eens de oorzaak zijn van de steeds 
meer gehoorde opmerking dat de po-

Geslaagden
Geslaagd    voor                en gefeliciteerd door: 
Lena Raaijmakers Gymnasium Stedelijk College Freddy, Marion, Bram en Maud Janssen 
Lena Raaijmakers Gymnasium Stedelijk College Opa Raaijmakers en Gerard en Ine. 
Lena Raaijmakers  Gymnasium Stedelijk College “kei goed” Ome Ad en Tanta Mieke  
Floran van Amelsfort  Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Olga Confurius en Paul Drenth 
Paul Drenth  Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Mama, Feline, Elena en Daphne 
Sven Kardol Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Olga Confurius en Paul Drenth 
Tosca Klijnsma Gymnasium, Lorentz Casimir Lyceum Katy (mama), Sytze (papa) en Giannina 
Annette Adams  HAVO  Strabrecht College  Riet, Jan, oma, en de rest 
Simon Hempelman HAVO Augustinianum Robert, Joke , Richard, Rogier en David 
Bart Hermens HAVO Lorentz Casimir Papa, Theo, mama Anke en zusje Pascalle. 
Max Schmal HAVO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama, Bram en Trix 
Nino van den Broek HAVO Lorentz Casimir Lyceum  Jari, Anja en Robert 
Kolja Van Maris HAVO Novalis College Mama, papa, Leneke, Kamila en alle supporters 
Mischa Van Maris HAVO Novalis College Mama, papa, Leneke, Kamila en alle supporters 
Caro Delsine  HAVO Pleincollege Eckart Leon Harriet en Jules Van den Broek 
Diyar Rammo HAVO Pleincollege Eckart Mama, papa, Aram en Rita 
Gerina Windstra HAVO Pleincollege Eckart Heit, Mem en Jeffrey
Gerina Windstra HAVO Pleincollege Eckart Pake en Beppe Spoelstra 
Koen Schepers HAVO Pleincollege Eckart Jan, Marcella en Anouk 
Remco Ketelaars HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama, Dennis en Danique. 
Saskia Daalder  HAVO Pleincollege Eckart Pa, mam, Maarten en Daan 
Koen Schepers HAVO Pleincollege Eckart  Jan, Marcella en Anouk 
Tom Joosten HAVO ROC Mystery Misty en Ollie 
Anne van der Wijst HAVO Strabrecht College Freddy, Marion, Bram en Maud Janssen  
Anne van der Wijst  HAVO Strabrecht College “kei goed” Ome Ad en Tante Mieke 
Stein van Klaveren HAVO Strabrecht College Papa, mama en Christa. 
Sanne Kronenburg MBO-onderwijsassistent ROC Eindhoven  Mam en Nikki 
Eva Salden SPW ROC-Eindhoven   Papa, mama en Nelleke 
Eva Salden SPW ROC-Eindhoven   Adrie, Ine, Geke, Tim, Rens en Marloes 
Jules van den Broek VMBO Pleincollege De Burgh Papa, mama, Stefan  Marjolein 
JeffreyTalens VMBO Pleincollege De Burgh voertuigtechniek Caroline Fred en Linda Talens 
Jeffrey Tales VMBO Pleincollege de Burgh. Pierre – Marga – Danny - Koen 
Aylin Nederlof VMBO T Pleincollege St. Joris Frank en Sabine Nederlof 
Pim Pullens VMBO-B De Burgh Pap, mam, Noor, Loes en Messi, Bo 
Ilse van den Eerenbeemd VMBO-GT De Rooipannen Jack, Ingrid en Robin. 
Luuk Bannenberg VMBO-K Eindhovense School, Toine, Martha en Max  
Simon Maas VMBO-K H&A, Pleincollege Nuenen Sylvia Blaauw 
Angèlica Paans VMBO-K Pleincollege Nuenen Opa Hans en oma Elly 
Mike van Doren VMBO-K Pleincollege Nuenen Papa, mama en Kyra 
Nelleke Salden VMBO-K Pleincollege Nuenen Adrie, Ine, Geke, Tim, Rens en Marloes 
Nelleke Salden VMBO-K Pleincollege Nuenen Monique en Jos 
Nelleke Salden    VMBO-K Pleincollege Nuenen Opa en Oma 
Kilian Timmermans VMBO-K Stedelijk College Wijnand, Evelyn en Saar 
Twan van Gent VMBO-KBL  PC De Burgh Voertuigtechniek Papa en Elma 
Twan van Gent VMBO-KBL  PC De Burgh Voertuigtechniek Erik en Willem 
Anja Wijffelaars VMBO-T  Commanderij College  Je peettante tante Annie 
Daniek Haus VMBO-T De Rooi Pannen Papa, Mama, Bibi en Juul.  
Roy Jansen VMBO-T De Rooi Pannen Tante Mieke, Tom, Suus, Nik, Laura, Appie 
Willem Jansen VMBO-T De Rooi Pannen Noortje, mam en pap 
Erwin van der Heijden VMBO-T Eindhovense School Mama,Papa, Dennis 
Kiki Donze VMBO-T Helicon Opleiding Helmond Jan en Marinka en Jord en Amanda 
Ingrid Janssen VMBO-T Pleincollege Eckart Ton, Jose, Ruud en Thijs Janssen 
Jeroen Geers VMBO-T Pleincollege Eckart Monique en Jos 
Manon van den Hurk VMBO-T Pleincollege Eckart Ronald, Ine en Remco van den Hurk, papa, mama  
  en broer van Manon.  
Rolf Janssen VMBO-T Pleincollege Eckart Papa, Monique, Lily, Nico, Nick, Nienke, Niels  
Marloes Brouwers VMBO-T Pleincollege Nuenen Papa, mama, Geke, Tim en  Rens  
Marloes Brouwers VMBO-T Pleincollege Nuenen Theo, Els en oma Thea 
Noortje van Luijt  VMBO-T Pleincollege Nuenen Frank, Elmy, Nick en Maud  
Marloes Brouwers                       VMBO-T Pleincollege Nuenen           Fenna, Maestro, Nancy 
Joost van de Meulenhof   VMBO-T Strabrecht College Marino, Jacqueline en Noor van de Meulenhof 
Laura Hendriks                             VMBO-T Carolus Borromeus College Fenna 
Bas Everts VWO Lorentz Casimir Lyceum Mama, Bob en Anne 
Daniël van Rooij  VWO Lorentz Casimir Lyceum een trotse oma 
Jules van Ravenstein                   VWO Lorentz Casimir Lyceum Fenna, Maestro, Nancy 
Roy Heijneman                          VWO Lorentz Casimir Lyceum Fenna, Maestro, Nancy 
Roy Heijnerman VWO Lorentz Casimir Lyceum Oma Lies, Guido, Elvira en Laura 
Ilse van de Ven VWO Pleincollege Eckart Papa, mama, Edwin en Ruben 
Janine van Noorden VWO Pleincollege Eckart Peter, Renate, Inge, Judith en Margot 
Jessica Rovers VWO Pleincollege Eckart Papa, mama en Bas 
Milou Kamermans  VWO Pleincollege Eckart Nino, Jari, Anja en Robert 
Tanja Pas  VWO Pleincollege Eckart Frans, Marieke, Bart en Opa en Oma 
Marike van der Meer VWO Strabrecht College  Peter, Renate, Inge, Judith en Margot 
Petra Neijmeijer VWO Strabrecht College  Wilbert, Angela, Lucas, Marieke, Nout, 
  Geertje en Hester 
Team BS De Wentelwiek feliciteert al haar oud-leerlingen: als de basis goed is, lukt de rest ook! Speciale felicitaties voor Joost Nieuwenhuis. 
Schilder^sCool Nuenen feliciteert haar leerlingen: niveau 1: Roel Smits, Joey van der Aa, Mohamad Azarfarne, Imar Beekmans,  
Lorenzo van Berlo, Bjorn van der Broek, Jan van der Burgt, Joey Busio, Carlo Corstiaans, Mike Dane, Max Dielissen, Sharon Fietelaars 
en Mike Ploegmakers.   
niveau 2: Ben Schutjens, Dave Amendt, Jefrey van den Berk, Erwin v.d. Heuvel, Nick Scepers, Rob Ossevoort en voor niveau 3 Mark 
Haneveld.

Feliciteren in Rond de Linde kan tot 4 juli door een e-mail te sturen naar elwienbibbe@ronddelinde.nl

Glasvezelaars 
luisteren naar hun klanten
Eind 2010 hebben OnsBrabantNet en OnsNet Nuenen de samenstelling van 
het analoge zenderpakket aangepast. Naar aanleiding van de reacties van 
onder andere de Coöperatie OnsNet Nuenen U.A. op deze aanpassing, is 
een enquête gehouden onder de klanten van beide glasvezelaars over de 
samenstelling van het analoge zenderpakket. 

Op basis van de uitkomst heeft televi-
sieleverancier Glashart Media onder-
handeld met verschillende televisiezen-
ders. Resultaat: per 1 juni zijn BBC One 
en BBC Two teruggekeerd in het analo-
ge pakket en per 1 juli zal Travel Chan-
nel terugkeren. Ook RTL Deutschland 
zal weer toegevoegd worden. De exacte 
datum waarop dit zal plaatsvinden zal 
binnenkort bekend gemaakt worden. 

Travel Channel en RTL Deutschland 
zullen in plaats van NHK World en Al 
Jazeera uitgezonden worden. NHK 
World en Al Jazeera blijven wel beschik-
baar via Interactieve Televisie. Klanten 

van OnsBrabantNet en OnsNet Nuenen 
hoeven niets aan hun instellingen te ver-
anderen om alle zenders te ontvangen. 
Meer informatie hierover staat op de 
websites van OnsBrabantNet en Ons-
Net Nuenen.

BBC One en BBC Two terug van weg-
geweest 
Op verzoek van BBC moest Glashart 
Media de doorgifte van BBC One en 
BBC Two medio 2010 staken. BBC 
World en BBC Entertainment waren 
vanaf dat moment de tijdelijke vervan-
gers van deze zenders. 
Voor meer info zie ww.onsnet.nu.

e
litiek steeds verder van de burgers 
komt af te staan.

Een voorbeeld hiervan is misschien 
wel de behandeling van de jaarstukken 
2010.
De Nuenense raad had hier bijna an-
derhalf uur voor nodig terwijl het jaar 
financieel al lang is afgesloten, de ac-
countant de stukken heeft goedge-
keurd en de boeken al dicht zijn. Men 
kan aan de resultaten niets meer ver-
anderen.

Amendementen
Er werden 11 amendementen inge-
diend. Vier ervan werden, voordat ze 
behandeld werden, al weer door de 
betreffende indieners ingetrokken 
omdat de strekking overlapt werd 
door andere ingediende amendemen-
ten.
Een amendement dat unaniem werd 

De oplossing van vorige week is: 
“Dagkoekoeksbloem”. 

De winnaars zijn:

VIP arrangement
M. van der Heijden, 
Weverstraat 14 Nuenen.

Vrijkaarten
Annelies Gietema, 
Akkerstraat 21 Gerwen.
Ineke van der Vegt, 
Refelingse Erven 34, Nuenen.
Angela van Luxemborg, 
Orionstraat 8 Eindhoven.
Gillian de Bart, 
Zandstraat 4 Nederwetten.
Mevr. J. Jeurissen-Leunissen, 
Eikenlaan 8 Nuenen.
W.J.H.M. Kusters, 
IJsvogelhof 3 Nuenen.
E. Pouleijn, 
Jonker-Florislaan 11 Nuenen.
W.D. van de Krol, 
Wederikdreef 10 Nuenen.
Mevr. B. Faatz, 
Jo van Dijkhof 73 Nuenen. 

Prijswinnaars kunnen hun kaarten op-
halen op werkdagen tussen 09.00 en 
16.30 uur, op vertoon van een legiti-
matiebewijs, bij John Geven Studio's 
B.V., Spegelt  45-47 in Nuenen.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde treft u de komende weken een 
lezersactie aan.

U dient hierbij van alle speciale losse 
letters, die verspreid staan ergens in 
Rond de Linde, een woord te vormen 

dat betrekking heeft op Bloem & Tuin. 
Iedere week worden onder de goede 
inzenders 9x2 vrijkaarten en 1x2 VIP 
arrangementen voor een geheel ver-
zorgde dag Bloem & Tuin verloot.
Uw inzending dient, voorzien van 
naam en adres, voor zondagavond 
binnen te zijn op: info@bloem-en-
tuin.nl. De uitslag en de prijswinnaars 
worden de komende weken vermeld 
in Rond de Linde. 

Geen winnaar, niet getreurd
Intratuin is een van de participanten 
aan Bloem & Tuin 2011. Zij bieden u 
daarom kaarten in de voorverkoop 
aan met maar liefst € 4,50 kor-
ting. Mocht u dus niet bij de winnaars 
behoren dan kunt u altijd nog een 
kaartje kopen in de voorverkoop bij 
o.a. Intratuin, kosten € 7,50 per kaartje 
(i.p.v. de reguliere kassa prijs van             
€ 12,00). 

Meer informatie over dit evenement 
vindt u op www.bloem-en-tuin.nl

De Dagkoekoeksbloem

Bestrijdingsmiddelen in 
Brabant
Bestrijdingsmiddelen zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws 
geweest vanwege uitspoeling naar sloten, rivieren en waterlopen. Het ging 
over Roundup, een onkruidbestrijdingsmiddel dat de twijfelachtige eer bezit 
al tientallen jaren in de belangstelling te staan vanwege mogelijk schadelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid, natuur en milieu. Het wordt algemeen 
gebruikt op verhardingen en in openbaar groen. Het ging ook over nieuwe 
agrarische gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terecht 
kunnen komen en mogelijk schadelijk zijn voor bijen en andere insecten. 

De Brabantse Milieufederatie organi-
seert een thema-avond over bestrij-
dingsmiddelen waarop de problema-
tiek van bestrijdingsmiddelen op een 
rij wordt gezet. Tevens worden die 
avond handvatten aangereikt hoe men-
sen de bestrijdingsmiddelenproblema-
tiek onder de aandacht kunnen bren-
gen bij bestuurders en beleidsmakers. 
De thema-avond vindt plaats op dins-
dag 28 juni van 19.15 tot 22.00 uur in 
de theaterzaal van het Natuurmuseum 
in Tilburg, Spoorlaan 434, 5038 CH 
Tilburg.
 
Matthijs ten Harkel van de provincie 

Noord-Brabant, Wim van der Hulst 
van Waterschap Aa en Maas en Joop 
Spijker van Alterra zullen de proble-
matiek toelichten. Zij vertellen over 
het monitoren van bestrijdingsmidde-
len in oppervlaktewater en gaan ook in 
op mogelijke alternatieven voor het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmid-
delen. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. 
U kunt zich aanmelden via 
bmf@brabantsemilieufederatie.nl 
o.v.v. thema-avond bestrijdingsmidde-
len 28 juni 2011.
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Oproep! 
Zanger / zangeres
Dit jaar zullen de Blaospoepers, in 
verband met hun 44 jarig bestaan 
hun bezetting uitbreiden met een 
combo, hiervoor zijn ze nog op zoek 
naar een zanger en / of zangeres.

Ze repeteren op vrijdagavond van 
20:00 uur tot 22:00 uur. Ben je enthou-
siast en lijkt het je leuk om tijdens de 
carnavalsavonden in een vol Klooster 
op te treden? Neem dan contact op 
met de Blaospoepers door te mailen 
naar blaospoepers@live.nl.

Keurslagerij Tebak 
bestaat 10 jaar
Op 1 juli is het precies 10 jaar geleden dat Evert en Monique Tebak hun 
keurslagerij openden aan de Parkstraat. Inmiddels een vertrouwd beeld in 
Nuenen maar ook ver daarbuiten. 
Ze zijn zeker geen vreemden binnen 
dit vakgebied. De opa, vader en oom 
van Evert waren met hun slagerij een 
begrip in Eindhoven. Ook Monique 
komt uit een echte slagersfamilie.

In oktober 2008 heeft de zaak een 
enorme facelift gekregen en is het in-
terieur geheel vernieuwd en verbouwd 
incl. 12 meter gekoelde toonbank. Dit 
om zoveel mogelijk aan de wensen van 
de klant tegemoet te komen. In deze 
jaren is het assortiment steeds meer 
uitgebreid en vindt u vers vlees, vlees-
waren, salades, kant en klare maaltij-
den en tappas. En natuurlijk verzor-
gen ze complete barbecues tot in de 

puntjes. Er is ook ruimte gemaakt 
voor verse belegde broodjes waar, me-
de door de jeugd, gretig gebruik van 
wordt gemaakt.
Heeft u vragen over iets speciaals of 
bereiding van vlees, Evert helpt u 
graag op weg. Zoals u weet, de kracht 
van de keurslager; Evert heeft ver-
stand van lekker vlees! 

Evert, Monique worden dagelijks bij-
gestaan door een vaste groep van me-
dewerkers die er stuk voor stuk met 
veel plezier werken. Zij feliciteren 
Evert en Monique met het 10 jarig be-
staan en gaan samen op naar het vol-
gende jubileum!!!

Monique en Evert Tebak.

Vier generaties vrouwen
Op 2 april is Suus geboren en dat betekent dat er nu vier generaties vrou-
wen in de familie zijn. In het midden Emma Spoelstra-Schröder van 94 
jaar. Rechts Marjan Diekmeijer-Spoelstra (63), links Karin de Waard-
Diekmeijer 39 jaar en in de armen van haar overgrootmoeder Suus Emma 
Henriëtte de Waard. 
Suus heeft ook nog twee broertjes. Karin: “Ik ben er heel trots op en ben 
ook gelukkig dat mijn oma dit nog mag meemaken.”

Met baby Suus nu vier generaties vrouwen in de familie Spoelstra-Schröder.

Grijze Koningin op bezoek bij  
Insp. J. Crijnsschool
Donderdag 23 juni stond de Insp. J. Crijnsschool de hele dag in het teken 
van kleurrijk theater.

’s Ochtends werden in alle groepen optredens geoefend, decorstukken geknut-
seld, accessoires gemaakt en versierd ter voorbereiding van de voorstelling ’s 
middags. Voor een groot publiek van ouders kwamen alle groepen beurtelings 
op het podium om de Grijze Koningin van het Grijze land op te fleuren voor haar 
verjaardag….
Haar Grijze onderdanen werden erop uit gestuurd om iets te bedenken. Natuur-
lijk lukte dit en werd het geheel een kleurrijk en gezellig feest: Elke groep verras-
te haar met een act in een andere kleur en zelfs met een prachtige nieuwe feest-
jurk voor de Koningin zelf, zo was ze helemaal in haar nopjes en aan de reacties 
uit het publiek te horen, heeft ook het publiek met volle teugen genoten.

Zorgen voor de vrijwilliger
In Nederland zijn ruim 5,5 miljoen  vrijwilligers actief, ongeveer 44 procent 
van alle volwassenen. Tijdens het doen van vrijwilligerswerk kan er nogal 
eens iets mis gaan, soms met schade voor de betreffende vrijwilliger als 
gevolg. Maar wie is aansprakelijk wanneer een vrijwilliger door een ongeval 
bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden schade lijdt?

Steun de Zonne-
bloem - koop loten
 
De jaarlijkse Zonnebloemloterij is 
weer begonnen in Nuenen. Vrijwil-
ligers van de Zonnebloem gaan van-
af 1 juli a.s. er alles aan doen om 
zoveel mogelijk loten te verkopen. 
Doet u mee?
 
Met de aankoop van een lot helpt u 
mee om het Zonnebloemwerk moge-
lijk te maken. Van de opbrengst organi-
seren we namelijk meer dan 300.000 
dagjes uit en 275 aangepaste vakanties 
voor zieken, gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen. Een deel van de op-
brengst van onze loterij wordt ook be-
steed aan vele activiteiten die wij 
organiseren voor onze gasten in Nue-
nen. Door Zonnebloemloten te kopen 
steunt u niet alleen het Zonnebloem-
werk, maar maakt u ook kans op vele 
geldprijzen, waaronder de hoofdprijs 
van € 15.000,-. De trekking is op 24 ok-
tober 2011. 
De Zonnebloemloterij is onmisbaar 
om het Zonnebloemwerk voort te kun-
nen zetten. Voor meer informatie kijkt 
u op www.zonnebloem.nl/loterij/.

Wanneer een werknemer in een be-
drijf schade lijdt tijdens de uitoefening 
van zijn werkzaamheden dan kan hij 
zijn werkgever daarvoor aansprakelijk 
stellen. De werkgever heeft immers de 
verplichting te zorgen voor (onder an-
dere) een veilige werkomgeving. Het 
centrale artikel in ons Burgerlijk Wet-
boek waar het gaat om werkgevers-
aansprakelijkheid is artikel 7:658. Aan 
het einde van de vorige eeuw is aan dat 
artikel een vierde lid toegevoegd, dat 
de zorgplicht van de werkgever heeft 
uitgebreid tot personen met wie geen 
arbeidsovereenkomst bestaat. Maar 
geldt dit artikel nu ook voor vrijwilli-
gers?
Het antwoord op de vraag is ja. Dit is 
ook gebleken uit een recente uitspraak 
van het Gerechtshof Amsterdam. In 
die zaak ging het om een meisje dat 
vrijwilligerswerk deed in een manege 
en door een ongeluk blijvend letsel 
opliep. Het meisje stelde de manege 
aansprakelijk voor de door haar gele-
den en nog te lijden schade. 

Het Gerechthof oordeelde dat de ma-
nege inderdaad gehouden was haar 
schade te vergoeden. Van belang bij 
die beoordeling was wel dat het meisje 
werkzaamheden uitoefende die ook 
werden uitgevoerd door personeel dat 
wel een arbeidsovereenkomst had met 
de manege.

Winnaars ‘Het beste idee van 
Dommelstreek’ 
Vrijdag 24 juni streden de twaalf finalisten van de innovatiewedstrijd van 
Rabobank Dommelstreek om de titels. Op een sfeervol Horecaplein in Gel-
drop presenteerden de kandidaten vol overgave hun idee. De jury had de 
taak om alle ideeën te toetsen, de presentaties te beoordelen en een oordeel 
te geven. Daarnaast kon het publiek via SMS stemmen op het idee dat  zij 
het beste vonden.
Drie winnaars!
Na een spannende slotavond en swin-
gende optredens van Timo Weijers, 
Eric Jaspers, Mark Elbers en pianovir-
tuozen Piano en Co., was het woord 
aan Adri Geerts (directievoorzitter 
Rabobank Dommelstreek). 

Adri maakte per categorie de winnaar 
bekend en de wethouders van respec-
tievelijk Geldrop (mevrouw Hoek-
man), Heeze-Leende (de heer Van 
Bree) en Nuenen (de heer Jansen) 
reikten de prijzen uit aan:
Categorie Scholieren: Julia van Rijsin-
gen (Heeze) met de deurmat;
Categorie Particulieren: Floris Jan Da-
men (Nuenen met de antilek toiletzit-
ting;
Categorie Ondernemers: Paul Kuij-
pers van Winduzon (Geldrop) met de 
rolluikreiniger.

Na de ‘uitbreiding’ van de werkgevers-
aansprakelijkheid in 1999 was het di-
rect duidelijk dat het niet ondenkbaar 
was dat ook vrijwilligers een beroep 
zouden kunnen doen op het vierde lid 
van artikel 7:658 BW. Zoals ook blijkt 
uit de hierboven besproken zaak die 
werd behandeld door het Gerechtshof 
Amsterdam, hebben vrijwilligers die 
schade lijden tijdens het verrichten 
van vrijwilligerswerk de weg naar de 
rechter inmiddels ook gevonden. Dit 
betekent dat organisaties behalve voor 
hun werknemers er goed aan doen 
ook goed te zorgen voor hun vrijwilli-
gers. Al is dit laatste uiteraard eigen-
lijk de logica zelve.

Mr. Daan Andries 

Mr. Daan Andries is verbonden aan 
het Eindhovense advocatenkantoor 
Houben & Van Dijck Advocaten en is 
werkzaam in de sectie personenscha-
de. e-mail: dandries@hvdadvocaten.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Portemonnee 
gevonden?

Op woensdag 22 juni rond 15.30 
uur is Christel de Haas haar bruine 
dames portemonnee verloren. Dit 

is gebeurd binnen in de winkel of in 
de buurt van de Etos in de Park-

straat. Wil degene die hem gevon-
den heeft contact opnemen met 

Christel onder nummer 
06-10516585.

Culinair wedijveren (2)
Door Elwien Bibbe

Inmiddels zit de Culinaire Business Borrel erop en mogen ook andere Nue-
nenaren aanschuiven bij het culinair gebeuren in het park En zo zit ik er dan 
op vrijdagavond in de avondschemering met de andere redactieleden van 
Rond de Linde en eet ik een hapje met mijn man en mijn dochter.
“Het is jammer dat de verwarming 
niet aan staat,” grapt mijn tafelgenoot 
klagend. En inderdaad, het is fris en ik 
draag ook nog een rok.
Jolien, een oud-klasgenootje van mijn 
dochter verkoopt de ‘vincentjes’ en wij 
kiezen voor Kaffee Peijnenburg. En 
dat is niet zomaar. Want mijn dochter 
stond afgelopen week als uitzend-
kracht voor hen in Eindhoven bij een 
vergelijkbaar culinair gebeuren.

Is er een relatie met de Peijnenburg 
koek? Een blik onder de parasol geeft 
antwoord. Want daar hangen de koe-
ken aan een touwtje. Net zoals in de 
reclame op de tv. Alleen probeert nie-
mand ze op te eten. En Kaffee Peijnen-
burg, waar zitten die dan? Vlakbij de 
rotonde in Geldrop. Mijn dochter 
weet dat van de rijles. Ze is er heel 
vaak geweest. Op die rotonde dan! We 
vragen aan Jolien, wit jasje, zwarte 
rok, zwarte panty, of ze er niet iets aan 
kan doen, aan die kou. We zitten naast 
een terrasverwarming die het niet 
doet. Die moet dus aan!

Op het doosje naast me staat Happen 
naar Peijnenburg 125 jaar. Dus dat 
doen wij dan maar!
Op mijn paddenstoelenrisotto, geser-
veerd in een diep bord, zitten twee 
bloemen: een blauwe korenbloem en 
een onbekende oranje. Ik eet ze op sa-

Een foto van ‘tout Nuenen’ op de zomerse zondag mocht de fotograaf van Rond de 
Linde niet maken; vandaar een foto van deze diehards op de vrijdag!

men met de rucola. Zal ’t Kaffee ook al 
een eigen kruiden/bloementuintje 
hebben net zoals Jonnie Boer, vraag ik 
me af. Het dessert, het “verloren brood 
van Peijnenburg met witte chocolade 
ijs en vanillesaus” laat zich ook goed 
smaken. Mijn man heeft de ossenhaas 
en is ook tevreden. Man en dochterlief 
zijn al wat eerder gestart. De Koffer 
deed het niet goed. Daar hebben ze te 

lang moeten wachten. Maar dat lever-
de wel 4 vincenten korting op! In Eind-
hoven zijn het overigens ‘lempkes’ en 
in Best ‘best-ekjes’.
De vrijdag loopt op rolletjes. De be-
zoekers in het Park staan in of dicht 
tegen de tenten van de 18 restaura-
teurs die op Nuenen Culinair hun 
kookkunsten laten zien. Daar staan de 
keukens en is het warmer. Veel bezoe-
kers houden het goed v ol. Mijn doch-
ter wordt opgehaald voor het volgen-
de feestje. 
Ik loop nog wat bekenden tegen het 
lijf. Mijn redactieleden zie ik niet 
meer. Die zitten inmiddels onder de 
luifel in Schafrath. En daar eindig ik 
die avond ook. Met nog een bitterbal 
van een bevriend bordje!

a
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout. 
ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

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

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

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

Thijs van den Biggelaar

Bernhardstraat 4   Nuenen   Tel. 040 2841550   www.vdstappen.nl

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

Kerkberichten

     Uit d’n hoek…
Maandagmorgen

Maandagmorgen, kwart over tien, een heerlijk lome ochtend. Er is nog niet 
veel open, Nuenen komt langzaam op gang. Ik heb mijn dochtertje vanmor-
gen naar school gebracht. Het is al warm, 25 graden zegt de labtop, dat be-
looft wat.
 Ik sta op mijn balkon naar beneden te kijken, kopje koffie erbij. De 
krant heb ik net gelezen. Jan van Beveren, oud-doelman van PSV, is overle-
den. Het was een geweldige keeper en een man van principes. Hij verliet sa-
men met Willy van der Kuijlen het Nederlands Elftal omdat ze het gedoe met 
Cruijff beu waren. Hadden Van Bommel en Van Nistelrooy ook niet zoiets 
met Van Basten?
 Om de hoek zijn ze Nuenen Culinair aan het opruimen, we krijgen 
het Park weer terug. Ter hoogte van Ons Dorp is het afgesloten, veel auto’s 
moeten omdraaien. Een heel gestuntel, van drie kanten komen vrachtwa-
gens en auto’s. Terug de Parkstraat in mag ook niet. De afzetting wordt aan 
de kant geschoven voor mensen die er bij moeten zijn. Zoals een vrachtwa-
gen van Bavaria. Marc en Dave de Beer Visspecialiteiten rijdt er achter aan. 
Het is markt vandaag. Een vrouw wil via het Park naar de Tomakker. De man 
in het oranje hesje vraagt haar vriendelijk om te rijden. Verder passeren er 
veel SUV’s, scootmobiels, moeders met kinderwagens en fietsers met bood-
schappentassen. Harrie van Deurzen rijdt voorbij en André van de Maat. Ik 
groet de buurvrouw.
 Kwart over elf, ik zal eens aanlopen. De school is bijna uit.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 2 juli, 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
gangers: leden werkgroep.
Zondag 3 juli, 09.30 uur: vervalt van-
wege Oecumenische viering Regen-
boog om 10.00 uur.
Zondag 3 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger, pastor 
S. Kuijpers, kinderwoorddienst.

Misintenties
Zaterdag 2 juli, 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits, (vanwege sterfdag); Lucia 
Roijakkers en overleden ouders, 
broers en zussen; Kitty van de Rijt-van 
der Leij; Antoon en Miep Geenen-
Knapen; Lambert van de Kerkhof.
Zondag 3 juli, 11.00 uur:  Pastor Henk 
Gerrits, (vanwege sterfdag); Louis 
Klaversma; Sjef Kisters; Frits Vereij-
ken; Frans en Riet van de Ven-Kleef; 
Tony Soet; Hilde Trum-Smeenge; 
Theo van Lieshout; Jan Muscus; Mar-
tien Wouters, (vanwege sterfdag).

Mededelingen
Op zaterdag 25 juni is in onze paro-
chie gedoopt:  Olivier van Waes, de 
Zandschel 16. Wij wensen de familie 
van harte proficiat en veel geluk!

In onze parochie zijn overleden: Ans 
Pols-Kop, Jo van Dijkhof 99 en Henk 
Bollen, Weverstraat 96. Wij wensen 
familie en vrienden troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 3 juli:  10.00 uur. Voorganger ds. 
C. Crouwel. Oecumenische dienst, 
waarin het kerkelijk seizoen wordt afge-
sloten.
Medewerking van het Nuenens Mannen-
koor, o.l.v. Paul Hotterbeekx. Laatste kin-
dernevendienst voor de zomervakantie.
De collecte is voor ‘Vluchtelingen in de 
Knel Eindhoven’.
Let op! I.v.m. de triathlon is de Regen-
boog voor auto’s beperkt bereikbaar. 
Na de dienst is er gelegenheid tot nage-
sprek en ontmoeting met koffie en thee.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 juli, 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers: leden werkgroep.

Misintenties
Peter van Venrooij; Johannes en Wil-
helmina Engelen-Wouters; Clasina 
van Duppen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag  3 juli 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
gangers: leden werkgroep.

Misintenties
Frans van Rooij.

Senioren-
vereniging KBO 
Lieshout op de fi ets
De traditionele jaarlijkse Grote 
Fietsdag van Seniorenvereniging 
KBO Lieshout vindt dit jaar plaats 
op dinsdag 5 juli. De werkgroep 
Fietstochten heeft een tweetal fraaie 
routes uitgezet. 

De start is als vanouds bij familie Van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat 37 
in Lieshout. Daar staan de koffie en 
thee klaar. Ook voor een lunch on-
derweg zorgt  de Seniorenvereniging. 
Voor de sportievelingen is er een 
tocht van 55 km. Zij worden om half 
elf ’s ochtends aan de Schutsstraat 
verwacht. De minder doorgewinter-
de fietsers kunnen 30 kilometer toe-
ren. Zij worden om één uur ’s mid-
dags voor de start verwacht. Na 
terugkomst aan de Schutsstraat is er 
onder het genot van een glas gelegen-
heid ervaringen van de dag uit te wis-
selen. Tot besluit kan men in de tuin 
genieten van de jaarlijkse Chinese 
verrassing.

Meer info via e-mail: pjamdegroot@
planet.nl of bel: 0499-422326.

Uitslag ballonnenwedstrijd 
Koninginnedag Nuenen
Onder redelijke weersomstandigheden hebben we dit jaar Koninginnedag 
gevierd. Rond half twee  kwam de zon goed te voorschijn en werd het in en 
rond het Park en in speeltuin “De Kievit”  gezellig druk. De terrassen waren 
goed bezet en de Oranjemarkt trok veel bezoekers, die bovendien in een 
afwisselend programma konden genieten van muziek, zang en dans in en 
rond het Park.

Een van de activiteiten op Koningin-
nedag was de ballonnenwedstrijd. De 
kinderen die deelnamen aan de op-
tocht, kregen een ballon met een bal-
lonkaart, waarop de naam en het adres 
van het kind werd geschreven. Na de 
optocht werden in speeltuin “ De Kie-
vit” - op een sein van de jeugdburge-
meester  -  enkele honderden ballon-
nen opgelaten, met de hoop op een 
verre bestemming. De  ballonnen gin-
gen meteen  hoog de lucht in en heb-
ben kennelijk koers gezet naar het 
westen van Noord - Brabant  en de 
provincie Zeeland..

De prijswinnaars
1e prijs: Aneudy Mora Gonzalez, 

Laan van Nuenhem 41, Nuenen. 
Zijn ballon kwam terecht in Dom-
burg: helemaal aan de westkust van 
het eiland Walcheren. Een schitte-
rende afstand dus!

2e prijs: Nick van Dijk, Heikampen 
32, Nuenen.  Zijn ballon werd ge-
vonden in Kamperland, ook in  de 
provincie Zeeland. 

3e prijs: Mia Broekman, Tomakker 
104, Nuenen. Haar ballon streek 
neer in Oost-Kapelle, ook in de pro-
vincie Zeeland.

4e prijs: Jesse Veltman, Esdoornstraat 
12, Nuenen. Zijn ballon werd ge-
vonden in Scherpenisse.

De prijzen kunnen worden afgehaald op 
zaterdag 2 juli a.s. tussen 15.30 uur en 
16.30 uur bij  Th. Swinkels, Refelingse 
Erven 57 te Nuenen (tel 040 – 2833514  
e-mail: t.swinkels01@onsnet.nu )
Geen Prijs? Wie weet ben je volgend 
jaar een van de gelukkige winnaars. 
We hopen volgend jaar dan ook weer 
veel deelnemers te mogen ontmoeten 
voor de optocht en de ballonnenwed-
strijd.

Mededelingen
Op zondag 26 juni werd in onze paro-
chie gedoopt: Fleur Willems, Varsse-
veldstraat 102, Tilburg. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk!

In onze parochie is overleden, Jan 
Kluijtmans. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 30 juni: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis
Vrijdag 1 juli: Feest van het Allerhei-
ligst Hart van Jezus, 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis 
Zaterdag 2 juli: O.L. Vrouw Visitatie, 
8.30 uur Heilige Mis, daarna uitstel-
ling tot 12.30 uur
Zondag 3 juli: 3e zondag na Pinkste-
ren, 12.00 uur Heilige Mis
Maandag 4 en dinsdag 5 juli: 18.30 uur 
Heilige Mis 
Woensdag 6 juli: 7.15 uur Heilige Mis.

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 3 juli is er in het Van 
Gogh Kerkje een Taizé vesper. Het 
thema is ‘werkelijk rust’. Ook dit 
keer klinken tijdens de vesper be-
kende Taizé-liederen en zijn er me-
ditatieve momenten. Zo vlak voor 
de vakantieperiode: op zoek naar 
tijd, rust en ruimte. De vesper wordt 
gehouden in het Van Gogh Kerkje 
aan de Papenvoort in Nuenen en 
begint om 19.30 uur. Voorafgaand is 
er verstillende pianomuziek.e

Brabantse GGZ maakt vuist 
tegen bezuinigingsplannen
Alle GGZ instellingen maken  kenbaar verbijsterd en woedend te zijn over 
de maatregelen die minister Schippers heeft aangekondigd om mensen met 
een psychische zorgvraag een onbetaalbare eigen bijdrage te vragen, in 
tegenstelling tot mensen die met een lichamelijke zorgvraag in het zieken-
huis belanden. 

Hiermee wordt het gelijkheidsbeginsel 
met voeten getreden. De bezuiniging 
omvat ongekend hoge bedragen van 
meer dan 600 miljoen euro. Zowel cli-
enten en medewerkers als de maat-
schappij zullen de ernstige gevolgen 
hiervan ervaren. Volgens de huidige 
plannen zal de ggz opdraaien voor 35% 
van de totale bezuinigingen in de zorg, 
terwijl de kosten van deze sector 
slechts 10% van het totaal zijn. De on-
evenredige bezuinigingen, die nog 
nooit zo groot zijn geweest voor een 
zorgsector, hebben tot gevolg dat het 
ggz-budget omlaag gaat en cliënten bo-
vendien een onbetaalbare eigen bijdra-
ge moeten gaan betalen, die al in de 
eerste maand kan oplopen tot 900 eu-
ro. Als burgers met psychische proble-
men zorg gaan mijden omdat ze de di-
agnostiek en behandeling niet meer 

kunnen betalen, heeft dat grote conse-
quenties voor het maatschappelijk wel-
zijn van velen.

Consequenties raken andere branches
De bezuinigingen brengen ook conse-
quenties voor andere branches met 
zich mee. Ook de werkgelegenheid in 
de zorg, de woningbouwsector, de fi-
nanciële sector en investeringen in 
nieuwbouw voor cliënten, zullen hard 
geraakt worden. De financiële herstel-
plannen vanuit de overheid, die na de 
invoering van deze bezuinigingen 
noodzakelijk zullen zijn, zullen veel 
meer geld kosten dan de bezuinigingen 
opleveren. Daarnaast hebben de plan-
nen direct effect op de huidige positie-
ve ontwikkelingen, zoals ‘zorg dichtbij 
de mensen in de wijk’ en zorginnova-
ties zoals online hulp of telezorg. 
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

2 juli
Concour van Ponyclub

Prins Willem Alexander

3 juli
Dolphin Triathlon

8 juli - 12 juli
Kermis Nuenen

Park, centrum Nuenen

15 juli - 24 juli 
10.00 uur - 18.00 uur

Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen



LINDEBLAADJES
VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

V E r r A S S E N D 
k o m p L E E t !        
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  40,-; Tenten vanaf 
€ 25,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, 
telefoon 0492-510855 of 
06-27175412. website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Stichting Vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereik-
baar via tel. 040-2864199.  
Voor zorg aan mensen 
met dementie en/of een 
lichamelijke beperking: 
Geldrop via Loket Zorg, 
tel. 14040. Servicepunt                                           
Nuenen: tel. 040-2831675.

DE LEDErCHIrUrG 
Gespecialiseerd in het   
opnieuw kleuren en repa-
reren van uw lederen meu-
belen, (kleding) zonder 
kleurverschil. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak tel. 
06-23732001.

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

’’Lindeblaadje’’ opgeven?
Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur kunt u de 
advertentie aanleveren bij: 
Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.
Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,00 (max. 20 woorden). 
Per woord meer € 0,25. Voor advertenties onder 
nummer wordt € 1,00 extra berekend. 
Bewijsnummer € 1,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

HoE GAAt DAt?

Rooijmans

d r u k- e n - k o p i e
&

 

Pinckart 42 • 5674 CC  Nuenen • tel. (040) 283 63 83
nuenen@druk-en-kopie.nl • www.druk-en-kopie.nl  

offsetdruk
briefpapier, visitekaartjes

enveloppen, folders, posters

print & kopieerwerk
folders, flyers, visits, boekjes
rapporten, bouwtekeningen

geboortekaartjes
trouwkaarten

gelegenheidskaarten

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar            www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Albert Schepers
Veiligheid & Comfort
Wegens specialisatie

20 - 50% 
korting

op bijna het 
gehele assortiment

www.albertschepers.nl
Duivendijk 5b, Nuenen

Tel. 040-2840053

Dief iS kANSlooS!

WIJ VErHUrEN 
BoxEN Voor 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12 
of  0499-421386/421711

LINDEBLAADJES per 
FAX of E-MAIL opgege-
ven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht

AUToRIjLES

Lavendelstraat 12
5671 BM Nuenen
Tel. 040-2831486

06-53382903

rEpArAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

Klussen - Beveiliging - Senioren
Klussen-reparatie-onderhoud van

ALLE voorkomende zaken in en om 
huis/tuin/auto/pc/caravan/enz. enz.

Senioren ”Handyman”
Dus één vertrouwd adres!

www.kbsvangrootel.nl
Telefoon

06 - 53 42 14 18
(Bellen is direct actie!)

AAngeboden: piAno-
lessen. Ik ben gespe-
cialiseerd in les geven aan 
kinderen. Voor informatie 
06-47886556.

Te koop: Rode bessen, 
zwarte bessen en kruis-
bessen. Alleen op bestel-
ling ‘s avonds en in het 
weekend. Tevens te huur: 
Trilplaat, stenenknipper en 
snelbouwsteigers. Vaarle 
8 Nuenen, midden tus-
sen Nuenen en Mierlo. Tel. 
040-2831509

Na de zomervakantie weer 
met plezier naar school?! 
WWW.BIjLESNUENEN.NL
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ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magenetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect?  Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Te huur: Per direct appar-
tement Beekstraat 2c, opp. 
70m2, kamer/keuken, bad-
kamer, 2 slaapkamers en 
berging. Op deze woning 
kan huurtoeslag worden 
aangevraagd. Info tel. 040-
2833509

Wij zoeken poezen-vrien-
den voor onze 4 kittens, ge-
boren 11 mei. 06-10777168

Geslaagd!!!
Anniek PABO
Karolien SPW
Karleijn VWO

Van harte 
gefeliciteerd en veel 

succes in de toekomst

Jullie trotse oma
Rikie Arts Beekmans

More ThAn seven     
Berg 52a Nuenen. De koe 
kan weer voor de deur staan! 
We zijn weer bereikbaar! Nu 
alle tuniekjes en jurken 40% 
korting. 

Te Koop: Een Twinny 
load fietsendrager voor 2 
fietsen. Weinig gebruikt. € 
45,-. Tel. 06-20711802

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

155.000 km, 1ste eigenaar ........................................Juni 2001

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO	  				
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stichting	Vrijwilligers	Thuiszorg	 aanwezigheidshulp	en	praktische	ondersteuning	aan	mantelzorgers		1	à	2	dagdelen	per	week,	tijden	in	overleg
Geldrop-Mierlo	en	Nuenen	 van	mensen	met	dementie	of	een	chronische	beperking	in	de
	 thuissituatie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Weverkeshof	 coörd.	adm.	medew.	voor	het	alg.	bestuur	 2	á	3	dagdelen	per	week	in	overleg	
Dorpsboerderij	 coörd.	werkgroep	Educatie	(contacten	met	scholen	+	bso)	 zelf	in	te	delen
	 organisator/begeleider	kinderfeestjes	(’s	middags)	 in	overleg	op	woensdag,	vrijdag	of	zaterdag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
De	Akkers	 vrijwilliger	voor	bezorging	maaltijden	bij		aanleunwoningen		 zondags	11.00-12.00	u.	oneven	weken
	 de	Akkers,	begeleiding	bewoners	naar	en	van	het	winkeltje	 in	overleg	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Platform	Gehandicaptenbeleid		 bestuurslid	(secretaris)	 1-2	u.	per	week.
Nuenen	 werkgroeplid	“Voorlichting.	&	Communicatie”,	 meer	info:			dhr.	J.	Lammerts	(voorz.)
www.pgnuenen.nl	 participant	platformoverleg	 tel.	040-2574699					
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De	Akkers	 verkoopmedew.	winkeltje	de	Akkers		 ma-wo-vr.	14.00-15.30	u.	za	10.30-11.30	u.
	 	(voorraadbeheer,	verkoop	enz.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vluchtelingenwerk	(LEVgroep)	 juridische	begeleiding	van	vluchtelingen	tijdens	asielprocedure		 in	overleg,	1-2	dagdelen	per	wk.
	 of	gezinshereniging
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EHBO-ver.	St.	Clemens	 dringend	bestuursleden	gevraagd		(o.a.	voorzitter	en	secretaris)	 taakomschrijving	op	te	vragen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De	Akkers	 ondersteunen	bij	activiteit	“Samen	zingen	in	de	Gasterij”		 donderdag,	oneven	weken	10.00-12.00	u.
	 (+	halen/brengen	bewoners)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zonnebloem-Linq	(jongerenafd.)	 vrijwilligers	voor	de	werkgroep	en	begeleiding	cliënten.			 tijden	in	overleg.
www.zonnebloemlinq.nl		 (organiseren	ontmoetingscafé	voor	jongeren	met/zonder	bep.)		
	 Ook	maatje	gevraagd	voor	vrouw	(21)	in	Nuenen.	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lokale	Omroep	Nuenen	 websiteredacteur	om	samen	met	redactieleden	de	website	verder		 6	u.	per	week	in	overleg
	 te	ontwikkelen	 (deel	kan	vanuit	huis)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De	Akkers	 Ondersteuning	maaltijden	op	verpleegafd.	Affiniteit	met		 alle	dagen	van	17.00	–	19.00	u.
	 dementerenden	gewenst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vluchtelingenwerk	(LEVgroep)	 een	vrijw.	voor	licht	adm.	werk.		 op	dinsdag	van	9.00-12.00	u.
	 (accuraat,	om	kunnen	gaan	met	privacy-gev.	inform.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jo	van	Dijkhof	 begeleiden	bridgeavonden	(op	dinsdag	en	donderdag,	in	overleg)	 van	19.00-23.00	u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De	Akkers	 vrijw.	voor	begeleiding	bewoners	o.a.	bij	gebruik	van	de	computer		 in	overleg
	 en	om	te	wandelen,	vrijw.	voor	begeleiden	beweegactiviteit	 dinsdag	van	14.30-16.30	u.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heeft	u	interesse	in	een	van	deze	vacatures	of	wilt	u	meer	informatie,	neem	dan	contact	op	met	het	Servicepunt	van	de	LEVgroep	op	Berg	22	in
Nuenen.	Dagelijks	geopend	van	8.30	-	12.30	uur	of	volgens	afspraak	tel.	040-2831675.	Nieuwe	vacatures	kunt	u	aanleveren	via	i.borger@levgroep.nl
I.v.m.	vakantie	is	er	geen	Vacaturebank	tussen	5	juli	en	25	juli.	Voor	dringende	zaken	kunt	u	overleggen	met	de	medewerkers	van	het	Servicepunt.

a
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

ZO DOET U MEE:
Om kans te maken op een prijs, 

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd om één 
bepaalde rij cijfers van de door u 
gevonden oplossing in te toetsen.

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één 
keer voorkomen in alle horizontale 
rijen en één keer in alle verticale 

kolommen en één keer in elk van de 
negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

SUDOKU NR. 26 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

Park 61, Nuenen
 Tel. 040 - 283 31 33
www.dinercafezinn.nl

Winnaar week 25: Debby van der Vegte, Kleine Tom 11, 5673 LZ  Nuenen

Kanoën

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

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

2 9 6 1
4 5 2 3
6 8

8 7 1
3 9 1 7

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00957

Mountainbiken

Tennis

Jitta van der Laan naar EK en 
WK kano voor junioren
“Of ik wel eens gekanood heb”, vraagt Jitta van der Laan, als ze bij mij aan 
tafel komt zitten in de Auberge. En ja dat heb ik. Ik herinner me nog heel 
levendig de moeheid en de pijn in mijn rug van de laatste keer. Met een kind 
voor in de kano 15 kilometer over de Ardèche met wind tegen en weinig 
stroom mee. Wat heb ik moeten peddelen om op tijd ‘binnen’ te zijn.

Jongens Lissevoort 2de Zuid-Nederland 

Jongens TV De Lissevoort 
Masterskampioen
Het eerste jongensteam t/m 12 jaar van TV De Lissevoort is afgelopen zater-
dag Masterskampioen regio Zuid-Nederland geworden.

Karlijn Jansen voor- en Jitta van der Laan achterin de K2 mooi synchroon pedde-
lend tijdens wedstrijden in Bochum deze maand.

“Wat ik doe is iets anders,” vertelt Jitta. 
“Ik kano op vlakwater, dus zonder 
stroomversnellingen en je mag het 
geen roeien noemen”, lacht ze. “Je 
moet er sterk voor zijn en doorzet-
tingsvermogen hebben en veel trai-
nen. Trainen doen we op het water, 
ook ’s winters, als het vriest en er een 
dun laagje ijs op ligt. En als we het wa-
ter niet op kunnen, doen we binnen 
krachttraining”. Als ik naar haar kijk 
zit er een atletische jongedame voor 
me, maar niet één met de spierballen 
van Serena Williams.

Ze is nu bijna 18 en heeft bijna de pro-
pedeuse fysiotherapie aan de Fontys 
afgerond. Net zoals op het Strabrecht-
college kan ze op de Fontys gebruik-
maken van een topsportregeling. “Ze 
zijn soepel. Ik kan makkelijk een test 
of tentamen verzetten.” 
Roeien is een echte studentensport. 
Maar hoe ben jij gaan kanoën? “Mijn 
vader is er ooit mee begonnen. We 
woonden toen nog vlak in de buurt 
van het Beatrixkanaal. Op mijn 12e 
begon ik ook bij EKV, de Eindhovense 
Kanovereniging in Strijp. Gewoon 
voor de lol. En toen begon ik wedstrij-
den te varen en dat was heel leuk en 
dan ga je automatisch weer meer trai-
nen…” Inmiddels is ze al 5 keer Neder-
lands kampioen op rij bij de junioren.

Ben je goed? Ja.

Sinds 2 jaar traint Jitta ieder weekend 
bij de NKB, de Nederlandse Kano-
bond in Amsterdam samen met Kar-
lijn Jansen uit Eindhoven. Daarmee 
vaart ze ook de 500 meter in de K2. Op 
de EK start ze straks in de K1 op de 
1000 meter. Karlijn doet de 200 meter 
sprint. Ieder weekend trainen ze sa-

men van vrijdag tot en met zondag in 
het Olympisch trainingscentrum. 

Ieder weekend? Heb je ieder weekend 
zin? “Ja, antwoordt ze, we zijn met zijn 
negenen en dat is hartstikke gezellig”. 
Maar in Nederland, tijdens wedstrij-
den, een NK, dan ken je toch ieder-
een? Is dat nog spannend?  “Ik vaar 
ook veel wedstrijden in het buiten-
land. Samen met Karlijn. Dan heb je 
ook wel iets meer last van zenuwen, 
want dan ken je je tegenstanders niet. 
Hier in Nederland is kano een kleine 
sport. Maar in Duitsland en Polen is 
dat anders. Daar zijn meer wedstrij-
den en zijn ze beter.”

Ze doet nu voor de eerste keer mee 
aan een EK en een WK. Nederlands 
kampioen worden betekent niet dat je 

Het team van Lissevoort is heel blij met de tweede plaats: David, Wouter, Tim, Si-
mon, Rik en (invaller)Bart  

De zaterdag daarvoor hadden ze al ge-
wonnen bij ELTV met 6 – 0 tegen de 
zaterdagkampioen t/m 14 jaar en wer-
den daarmee districtskampioen. ’s 

Ochtends werd de halve finale gewon-
nen en daarna werd meteen de finale 
gespeeld. Dit betekende weer 6 partij-
en spelen, maar met goede moed be-

Max den Ouden, Lennart Wolf, Bauke 
Wijnands, Menno den Ouden, Afke 
Hartog, Luuk Baten. Op de voorgrond 
“mascotte” Ruud”.

Mountainbikemarathon-
evenement Gulbergen24   
op 1 en 2 oktober
Rudi van Houts, de Nederlandse top-mountainbiker uit het Multivan-Merida 
Biking Team, gaat zich als ambassadeur inzetten voor Gulbergen24. Deze spec-
taculaire 24-uurs mountainbikemarathon wordt in het weekend van 1 en 2 
oktober 2011 voor de eerste keer georganiseerd op en rond Landgoed Gulber-
gen in Nuenen en Geldrop-Mierlo. 

“Dat de Stichting Mountainbike Pro-
motie Nuenen een uniek, groot en 
spectaculair evenement organiseert 
rondom de sport die me veel heeft ge-
bracht, spreekt me natuurlijk ontzet-
tend aan. Met veel enthousiasme zal ik 
me dan ook graag inzetten voor de pro-
motie van Gulbergen24. Ik hoop dat 
door mijn bijdrage nog meer sportieve 
bikers en sponsors zich gaan melden”, 
aldus Rudi van Houts.

“We zijn zeer blij dat deze internationa-
le topper uit het mountainbiken zich 
belangeloos als ambassadeur wil ver-
binden aan Gulbergen24. We beschou-
wen dat als een hele eer en bewijs dat 
we bezig zijn een uniek mountainbike-
evenement te organiseren. Dat de fiets-
route loopt over het hoogste punt van 
Brabant, waardoor de deelnemers in 
een etmaal net zoveel klimmen als drie 
keer de Alpe d’Huez, sprak Rudi enorm 
aan. We bieden de recreatieve en spor-
tieve fietsers gezelligheid, plezier en 
uitdaging. In teamverband of individu-
eel, voor zowel bedrijven als particulie-
ren”, aldus Benni Schrurs, voorzitter 
van de Stichting Mountainbike Promo-
tie Nuenen.

Rudi van Houts
De 27-jarige Rudi van Houts uit Luyks-
gestel is sinds 2000 actief als mountain-
biker. Sinds enkele jaren behoort Rudi 
tot de internationale top van eliteren-
ners. Vanaf 2009 maakt hij als professi-
onal deel uit van het Duitse team Mul-
tivan-Meride Biking Team, waartoe 
bijvoorbeeld ook wereldkampioen José 
Antonio Hermida behoort. In 2008 ver-
tegenwoordigde Rudi Nederland op de 
Olympische Spelen in Beijing en in 
2010 werd hij Nederlands Kampioen bij 
de eliterenners in Zoetermeer. Dit jaar 
verkeert Rudi in uitstekende vorm, hij 
werd bij de wereldbekers in Dalby Fo-
rest (GB) en Offenburg (DUI) respec-
tievelijk 14e  en 11e. De 11e plaats in 
Offenburg was goed voor een halve no-
minatie voor de Olympische Spelen in 
Londen 2012.

Gulbergen24
De route van 8 kilometer gaat over de 
‘Razob-bult’ in Nuenen, het hoogste 
punt van Brabant op 60 meter NAP. In 
24 uur worden er circa 3.600 hoogte-

Rudi van Houts ambassadeur voor 
Gulbergen24

meters gemaakt, wat gelijk staat aan 
driemaal de Alpe D’Huez. Naast de 
24-uurs marathon is er ook een 6-uurs 
variant. Men kan inschrijven met (be-
drijfs)teams van drie tot vijf personen 
voor de 6-uurs variant en van zes tot 
twaalf personen voor de 24-uurs vari-
ant. Benni: “Daarnaast hebben we nog 
ruimte voor individuele bikers. In to-
taal verwachten we 105 teams en 55 in-
dividuele rijders die op 1 oktober klok-
slag 13.00 uur klaar staan om via een 
`Le Mans start` op hun bike te springen 
en te beginnen aan hun marathon.” 

Tijdens de Gulbergen24-marathon 
komt er dichtbij Start en Finish nog een 
Promodorp. Tal van bedrijven rondom 
de fietsenbranche zullen zich hier pre-
senteren. Zij zullen hier onder meer de 
laatste snufjes van de mountain-
bikesport in de breedste zin van het 
woord laten zien. Voor de bezoekers, 
jong en oud, is er voldoende vertier zo-
als een mountainbike trial show, moun-
tainbikeclinics, een mountainbike-test-
parcours en springkussens voor de 
jongste jeugd. Via de website www.gul-
bergen24.nl wordt meer informatie 
verschaft. Ook de inschrijving voor dit 
evenement verloopt via de website.

automatisch naar een EK gaat. Daar-
voor moet je je kwalificeren tijdens 
een aantal door de bond aangewezen 
wedstrijden. En dat is nu dus gelukt.
Wat voor een kansen dicht jij je dan 
toe op het EK? “Er zijn vier wedstrij-
den: de series, midden, halve finale en 
finale. We willen in ieder geval door 
na de series, dat is ons doel. Daar gaan 
we voor.”

 “Ik moet er wel veel voor laten. Ik ben 
in het weekend nooit thuis.”
Dus nooit naar de ZINN? “Nee.”
Carnaval? “Ja”.
Stratumseind? “Vorig jaar nog wel, 
maar dit jaar niet meer.”
Vakantie? “Ja., nou ja, dit jaar naar het 
EK in Zagreb, maar vorig jaar met 
vrienden naar Frankrijk, met de ka-
no’s…….. om te trainen.”

Jitta van der Laan woont sinds haar 
vijfde in Nuenen en zat op de Wette-
naar (nu obs de Mijlpaal) Ze heeft nog 
geen blog en ze heeft nog geen site. 
Maar staat wel op Facebook.
Het EK in Zagreb begint op 30 juni. 
Dat ze ook naar het WK mag, weet ze 
nog maar pas. Het WK in Branden-
burg begint 29 juli.

Wandelen in de vakantie-
maanden WSV Nuenen
Ook tijdens de vakantiemaanden gaat  WandelSportVereniging Nuenen 2 
keer per week wandelen. De startlocatie voor de zondagmorgen- en woens-
dagavondwandeling bij de Nuenense wandelsportverenging WSV is in de 
maand juli de parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis. 
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 

wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie. 
Voor nadere informatie: http:// www.
wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u mailen 
naar het secretariaat, joke_wsv@hot-
mail.com.

gonnen de jongens aan de partijen. Na 
de singles was het 2 -2 , maar helaas 
werden de dubbels allebei verloren. 

Maar tweede van Zuid-Nederland is 
nog altijd een geweldige prestatie.

Zaterdag 25 juli heeft het eerste team jongens t/m 14 jaar de tweede plaats 
behaald bij het Zuid-Nederlands kampioenschap tennis.

Na het behalen van het districtskam-
pioen in het voorjaar, werd op zater-
dag 25 juni met 3 andere teams gestre-
den om de titel Regio Zuid. In de halve 
finale versloegen de Nuenense jon-
gens ‘s morgens de organiserende club 

Lobbelaar uit Zevenbergen en on-
danks de vermoeidheid, ieder kind 
speelde 4 hele wedstrijden op één dag, 
werd ook de finale tegen NIP uit Roer-
mond overtuigend gewonnen. De be-
kroning van een mooi jaar! 

De jongens worden getraind door  
Afke Hartog.

r



RinetteZorg bv 
Rinette Zorg bv is een jonge dynamische AWBZ erkende en HKZ gecertificeerde 
thuiszorgorganisatie die de persoonlijke aandacht voor de cliënt hoog in het vaandel  heeft 
staan. Ieder mens is immers uniek en verdient de zorg die hem of haar toekomt.  
Persoonlijke benadering staat bij ons centraal, de cliënt is bij ons geen cliëntnummer, de 
medewerker is bij ons geen personeelsnummer. Het is voor ons erg belangrijk dat onze 
medewerkers zich  thuis voelen binnen ons team waarbij ze zich betrokken voelen bij onze 
organisatie en de cliënt. 

 

Momenteel beschikken wij over meerdere vacatures: 

HULP IN DE HUISHOUDING 
HELPENDEN, VERZORGENDEN EN 

VERPLEEGKUNDIGEN 
 

Werktijden en dagen zijn in overleg, alle werktijden zijn in principe bespreekbaar, in de Persoonlijke 
Verzorging werken wij volgens rooster. 
 
Functie omschrijving: 
U  richt zich met name op de huishoudelijke verzorging van ouderen, zieken en gehandicapten in de thuissituatie 
welke door de gemeente in het kader van de WMO zijn geïndiceerd indien u als hulp in de huishouding aan de slag 
wilt.  
Voor de Persoonlijke Verzorging en Verpleging wordt u ingezet in de gezinsverzorging, bij de verzorging en 
verpleging van zieken, bejaarden, psychogeriatrische patiënten maar ook van lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten. 
 
Situatieschets: 
Het verrichten van de werkzaamheden vindt plaats in stabiele situaties volgens indicatie. Eventuele veranderingen in de 
situatie van de cliënt worden gesignaleerd en gerapporteerd aan de zorgcoördinator. Een meer uitgebreide 
functieomschrijving is op aanvraag beschikbaar. 
 
Functie eisen: 

- Eigen vervoer binnen de gemeente 
- Flexibiliteit en stressbestendigheid 
- Affiniteit met ouderen 
- Oplettend, geduldig en respectvol in de hulp aan de cliënt 

 
Sollicitaties of informatie: 
Rinette Zorg bv t.a.v. Mw J Havinga, De Dommel 3, 5684 PP Best 
Telefoon 0499-376994 
e-mail: vacatures@rinettezorg.nl 
Website: www.rinettezorg.nl, u kunt ook het contactformulier invullen 

 

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Menu olijf  €  34,50  per persoon

Pastrami kalf                                                                                                
Huisgemaakte pesto | pijnboompitjes | Parmezaanse kaas 

* * *
Heldere bouillon rund en kip                                                         

Groene asperges | kruiden
* * *

Scholfilet
Parmahamcroute | gekarameliseerde zilveruitjes 

stroop van Pedro Ximénez
* * *

Heilbot | gamba
Saffraansaus | risotto | krokante spinazie

óf
Gegrilde lamsfilet

Ratatouille | Provençaalse kruidenjus | gnocchi
* * *

Vers zomerfruit 
Sabayon | vanilleroomijs | meringue

Op donderdag 30 juni zal onze nieuwe menukaart,
die in het teken van de zomer staat, ingaan.

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

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN


	RdL wk26 2011
	VP 26
	Gemeente 26 
	Adv Kersvers
	Adv Vogels
	Tekst Marilot/Gemeente
	Adv c1000-26,1
	Tekst 2de laco
	Adv Gascogne
	Tekst eetbare tuin
	Adv Ons Dorp
	Tekst lawine
	TekstAlgemene beschouwingen
	Tekst kerk
	Lindeblaadjes 26
	Tekst Sport
	Adv Erbee fc/steun




