
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Belle en het 
beest open-
luchttheater
Mariahout

Een 
nieuwe 
brede 
school

Frans de 
Brouwer 
kampioen
kermis-
toepenD
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Hij is er!
De Nuenense QUOTE 84
Door Melanie Dumay 

Is het nu toepen, poeken, snoepen, droeven of proeven? Het zijn allemaal 
woorden voor hetzelfde, zo blijkt tijdens mijn bezoek aan Café Schafrath 
op de 11e van de 7e om 11 uur ’s morgens. 

Bloem & Tuin heeft primeur: 
Tuinieren vanuit de ruimte
Tuinieren vanuit de ruimte fi ctie? Nee, het is al veel dichterbij dan wij den-
ken. Deze revolutionaire techniek wordt nu al ingezet in de landbouw en 
zal binnen enkele jaren ook door tuinbezitters kunnen worden gebruikt. 
Het klinkt misschien als Science Fiction, maar de techniek hierachter kan 
nog wel eens heel belangrijk wor den voor de hele wereld. Precies weten 
wanneer en hoeveel water je moet geven. Op Bloem & Tuin 2011 kunt u al 
een beetje kennis maken met deze toepassing. Met de huidige waterproble-
men en mestproblematiek, is dit een belangrijke mondiale ontwikkeling. 
Verwacht wordt dat men over enkele jaren vanachter de computer kan zien 
wat voor ongedierte er tussen de gewassen zit.

Terug naar het begin
Naast alle nieuwe technieken en de 
nieuwste producten voor de tuin, 
wordt vaak het meest belangrijke ver-
geten: De honingbij. Dit kleine beestje 
is misschien wel het belangrijkste 
linkje in onze voedselketen. Dertig 
procent van ons voedsel is afhankelijk 
van bijen. Imker Ruud Korteling, uit-
geroepen tot Duurzame Ondernemer 
van Eindhoven 2011, neemt één van 
zijn bijenvolken mee en vertelt u alles 
over deze belangrijke wezentjes.

De eetbare tuin: Ontspannend en 
kostenbesparend
Bloem & Tuin put haar grote aantrek-
kingskracht uit het enorme tuinaan-
bod met vooral veel nieuwe trends. 
Eén van deze trends is de eetbare tuin. 
Wat is er leuker en ontspannender 
dan je eigen voedsel kweken in je ei-
gen tuin? Diverse kwekers hebben eet-
bare planten en bloemen om een diner 
spannender te maken, maar Intratuin 
gaat een stapje verder. Heb je alleen 
een balkon en wil je je eigen groenten 
verbouwen? Dan is dit mogelijk en het 
kan ook nog eens honderden euro’s 
per jaar schelen. Martijn van der Vel-
den, afgestuurd aan de Design Acade-
my, laat op dit onderwerp zijn geheel 
eigen bijzondere ontwerp zien.

De tuin het hele jaar rond
Inmiddels is Bloem & Tuin het meest 
toonaangevende evenement op de 
jaarlijkse tuinagenda. Dit jaar op de 
18e editie van Bloem & Tuin zullen 
naast de nieuwste tuinuitvindingen 
ook vele bloemen en planten en tradi-
tionele tuinproducten te zien zijn. Zo 
zal dit jaar de tuinverwarming letter-
lijk en figuurlijk een ‘hot’ item worden. 
Deze zijn er in diverse uitvoeringen. 
Van RVS tot een stenen korf en de 
meesten zijn multifunctioneel, omdat 
ze ook te gebruiken zijn als barbecue. 
Zo kunt u ook in de winter gebruik 
maken van uw sfeervolle tuin en na-
tuurlijk de avonden verlengen. Eén 
van de studenten van de Design Aca-
demy is afgestudeerd op dit gebied 
met zijn uitvinding ‘seizoensverlen-
ging’.

Studenten van Design Academy
Na het succes van vorig jaar waar 4 af-
gestudeerde studenten hun bijzondere 
producten presenteerden, doen dit 
jaar 10 afgestudeerde studenten van 
de Design Academy van Eindhoven 
mee en laten zien dat Design naast een 
zeer fraai uiterlijk ook ontzettend 
functioneel en milieubewust kan zijn. 
Teun Fleskens komt met een nieuwe 
uitvoering van zijn ChitChat. Femke 
Roefs met een ontwerp van een thuis 
composteer ontwerp.

Nieuwe planten en bloemen
De standhouders die hun producten pre-
senteren tijdens Bloem & Tuin zijn ware 
specialisten op hun vakgebied. Toch kent 
dit tuinevenement tussen de vele vakspe-
cialisten nog diverse uitschieters, zoals 
kweker Ad van Heesbeen van Sense of 
Nature. Enkele jaren geleden bracht hij 
de 5 zintuigen weer terug in de tuin door 
middel van een stuk bewustwording. 
Ook dit jaar zijn er weer diverse nieuwe 
kwekers die het evenement komen ver-
sterken met hun planten, maar vooral 
ook met hun kennis.

Tuinen en vijverpartijen
Water brengt rust en leven in een tuin. 
Dat is de reden waarom tuinliefheb-
bers graag kiezen voor een waterpartij. 
Tuinarchitecten tonen hun bijzondere 
creaties en nieuwste trends via schit-
terende waterpartijen voor elke tuinaf-
meting: aangelegde parktuinen met 
enorme vijvers waarin exotische vis-
soorten zwemmen; naast een kabbe-
lende watergroep voor de minituin. 
Want dat is de grote kracht van Bloem 
& Tuin: dit openlucht-tuinevenement 
is buitengewoon interessant voor zo-
wel bescheiden tuinliefhebbers als 
voor hartstochtelijke tuinfanaten.

Voorzieningen
De bospaden, hellingen en vennen op 
het landgoed zijn ook zeer aantrekke-
lijk voor kinderen. Verder is er bij de 
inrichting van dit openluchtevene-
ment gedacht aan alle bezoekers: een 
parkeerterrein direct tegen het evene-

Vlooienmarkt    
Scouting Panta Rhei
Op 24 en 25 september is er weer de vlooienmarkt van Scouting Panta 
Rhei. Wie kent hem niet, deze vlooienmarkt maar dit jaar voor het eerst op 
een andere locatie namelijk bij het nieuwe onderkomen van de scouting 
aan de Pastoorsmast 12 (bij de voetbalvelden van RKSV). Inmiddels zijn de 
voorbereidingen in volle gang. 

In de twee weken voorafgaand aan de 
vlooienmarkt worden op de beide za-
terdagen de spullen weer opgehaald 
en zo wordt er op de vlooienmarkt een 
nieuwe eigenaar voor gevonden. Dus 
heeft u nog spullen die u niet meer 

kunt gebruiken, gooi ze niet weg maar 
bewaar ze.

Meer info over deze vlooienmarkt vindt 
u vanaf medio augustus in dit weekblad, 
of kijk op www.scoutingpantarhei.nl. 

Altijd gezellig druk op de vlooienmarkt van Scouting Panta Rhei.

Geslaagd aan 
de Universiteit 

van Tilburg
Sebastiaan Smits heeft met succes 
de opleiding Communicatie- en 
Informatiewetenschappen afge-
rond aan de Universiteit van Til-
burg. Specialisatie: Bedrijfscom-
municatie & Digitale Media. Zijn 
afstudeeronderzoek is getiteld: ‘Je 
duim is je mening’. De invloed van 
Facebook reviews op consumen-
tengedrag in webshops.

mententerrein, terrassen, horeca en 
voorzieningen voor mensen met een 
functiebeperking.

Openingstijden
De 18e editie Bloem & Tuin op Land-
goed Gulbergen van vrijdag 15 juli tot 
en met zondag 24 juli is Bloem & Tuin 
dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur. 
Meer info op www.bloem-en-tuin.nl.

Heerlijke 
Hollandse Nieuwe 
in de Akkers
Op woensdagavond 6 juli vond er in 
de Akkers een Culturele Avond 
plaats. Deze avond stond geheel in 
het teken van de Hollandse Nieuwe. 

De Gasterij van de Akkers zat vol met 
liefhebbers. Willem van der Heijden 
speelde liederen op accordeon over de 
zee en er werd volop meegezongen. 
Corry van Corry’s Visstekje kwam te-
gen half 8 met verschillende emmer-
tjes haring. Zoals vorig jaar bood zij 
wederom de haring gratis aan. Met 
een snelle beweging maakte Corry de 
haring schoon en vervolgens kon deze 
worden geserveerd. Met smaak aten 
de bewoners, bewoners van de aan-
leunwoningen en externe deelnemers 
de haring op. Er was meer dan genoeg 
voor iedereen. Kortom: het was een 
hele gezellige en smakelijke avond.

De jaarlijkse Nuenense ‘toephappe-
ning’ wordt voor de 24e keer gehou-
den. Jargon is hier in dit gezelschap 
niet vreemd, damesbezoek wel. 84 he-
ren; allen voorzien van bretels met 
klavers, ruiten, harten en schoppen 
daarop. Zij die bretels dragen horen 
erbij; onze eigen Nuenense Quote 84. 
Zorgvuldig geselecteerd en toegelaten 
tot dit fameuze toernooi. Recent of al 
vanaf het begin. Het is om het even. 
Waar het om gaat is de eeuwige roem, 
wie wint dit jaar deze felbegeerde ere-
titel?
 
Vuile was 
Ze spreken over de witte en vuile was. 
Weinig gelegenheden waar 84 man-
nen gezamenlijk spreken over dit on-
derwerp. Daarna komt armoede ter 
sprake. Als je niet beter zou weten 
dan zou je denken dat ik op de ver-
keerde plaats op het verkeerde tijd-
stip ben. Maar niets is minder waar. 
‘Vuile was’ of ‘witte was’ is een manier 
om een slechte hand qua kaarten 
‘schoon te wassen’ door nieuwe kaar-
ten te pakken, of om te bluffen. De 
kenners spreken van armoede in dit 
kaartspel als een speler op één punt 
na af is.  In rap tempo laat ik me door 
een aantal toepprofessionals infor-
meren over de achtergronden van het 
toepen en de geschiedenis van deze 
bijeenkomst in Schafrath. Altijd op 
kermismaandag en…altijd present 
zijn. Allemaal. De 84 heren die beho-
ren tot de Nuenense Quote. Ze wor-

den niet geclassificeerd op inkomen, 
woonoppervlak, vermogen en ook 
niet op gewicht, maar op gewichtig-
heid. Gewichtigheid in het kaartspel 
welteverstaan. Het is een eer om de 
bretels te mogen dragen, zo begrijp ik 
van een door de wol geverfde deelne-
mer. Eens ingewijd, altijd een deelne-
mer. En met trots. Zo staan zij aan de 
start van dit toeptoernooi, de één ge-
concentreerd, de ander aan het eerste 
biertje. Maar allen met de harten, kla-
vers, ruiten en schoppen fier gespan-
nen over het strak gestreken 
overhemd. Net uit de was, de schone 
was wel te verstaan...



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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ninginbraken. Denk daarbij aan tips om inbraken tegen te gaan, wat 
u moet doen als er toch is ingebroken, informatie over het ‘Keurmerk 
Veilig Wonen’ en een inbraaktest waarmee u zelf kunt uitvinden hoe 
veilig uw woning is. Wees voorzichtig met het aankondigen van uw 
vakantie op social media als Twitter, Hyves en Facebook. Inbrekers 
zijn ook daar actief!

Wees zelf alert
De politie heeft uw hulp nodig om inbraken tegen te gaan en verdach-
ten aan te houden. Om het aantal woninginbraken terug te dringen, 
zijn nog meer meldingen nodig. Schijnbaar onbeduidende informatie 
van getuigen kan bijdragen aan de veiligheid in de wijk. Houd uw eigen 
woonomgeving daarom in de gaten, zeker tijdens de vakantieperiode 
als veel van uw buren op vakantie zijn en hun woningen leeg staan. 
Onthoud bijvoorbeeld het signalement van mensen die zich verdacht 
gedragen en noteer gegevens en kentekens van vervoermiddelen die 
ze bij zich hebben. Bel bij onraad of verdachte situaties met de politie 
via het algemene nummer 0900-8844 of bij een spoedmelding direct 
met 112. Maar het kan natuurlijk ook anoniem via Meld Misdaad 
Anoniem (kortweg ‘M.’) op 0800-7000. 

M. en woninginbraken
Regelmatig worden woninginbraken opgelost dankzij meldingen die 
bij Meld Misdaad Anoniem binnenkomen. M. kreeg vorig jaar 205 
waardevolle tips over inbrekers, maar dit is vermoedelijk nog maar 
een fractie van wat mensen nog meer weten en horen. Ook met ano-
nieme tips kunnen inbrekers worden opgespoord. Lees hoe uw ano-
nimiteit wordt gewaarborgd en wat er met uw tip wordt gedaan op 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

NIEUWE FOLDERS OVER BEZWAAR, 
BEROEP EN KLACHTEN
De gemeente vindt het belangrijk dat u tevreden bent. Daarom doen 
wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat er 
wel eens iets mis. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over 
onze dienstverlening of over ons beleid. Of u heeft een idee hoe het 
beter kan. Wij nodigen u uit om ons dat te laten weten. Zodat we u 
nog beter van dienst kunnen zijn.

U kunt verbetertips, meldingen, klachten en bezwaren doorgeven. Wij 
leggen in een folder de verschillen tussen deze onderwerpen uit en hoe 
u de informatie aan ons kunt doorgeven. Ook is er een nieuwe folder 
gemaakt om u te informeren over hoe u bezwaar maakt of beroep kan 
instellen. De folders zijn verkrijgbaar in de centrale hal van het gemeen-
tehuis en bij het servicepunt. Ook kunt u de folders op onze site vinden 
onder het tabje Bestuur en organisatie, bij Bezwaren en klachten.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Jakobine van Bendegom, secretaris van de bezwaarschriften- en 
klachtencommissie, via j.vanbendegom@nuenen.nl of via telefoon-
nummer (040) 2631 661.

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 04/07/2011 N-HZ-2011-0116 Zuiderklamp 44 Plaatsen dakkapel 
    voorzijde

Regulier 06/07/2011 N-HZ-2011-0117 Lieshoutseweg  Veranderen gebruik
   49 C ten behoeve van  
    permanente   
    bewoning
 
Regulier 11/07/2011 N-HZ-2011-0118 Heuvel 5 Plaatsen poort

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: St. Antoniusschut Eeneind Opwetten voor het organi-

seren van een gildedag district Noord kring Kempenland op zondag 
28 augustus 2011 aan de Mulakkers 23 in Nuenen;

• Aanvrager: Backstage Chevy Club voor het organiseren van het 
American Car Weekend in de periode van 9 tot en met 11 september 
2011 op het terrein van Laco Strandbad Nuenen;

• Aanvrager: Opwettense Watermolen Exploitatie B.V. voor de uitoe-
fening van het horecabedrijf aan het adres Opwettenseweg 201 
i.v.m. de vestiging van een nieuw bedrijf.

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 woens-
dag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en Openbare 
Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

AANHOUDEN BESLISSING OP AANVRAAG 
BOUWVERGUNNING

Soort  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit 
aanvraag Nummer

Regulier 2e fase N-BF2-2011-1002 Heerendonk 4 Gedeeltelijk vergroten  
   ligboxenstal

INGETROKKEN AANVRAAG   
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort  Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit  
aanvraag intrekking Nummer

Regulier 04/07/2011 N-HZ-2011-0109 Weiseind 12 Aanleggen zwembad  
    in achtertuin 

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 Verzend- 
besluit     datum

07/07/2011 N-HZ-2011- Van  Bouw RO Vergroten 07/07/2011 
 0060 Ruusbroecstraat    van een    
  23  woonhuis

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Square Melon Netherlands B.V. zijn vergunning en toestemming 

verleend voor het innemen van een standplaats op 14 juli 2011 op het 
Vincent van Goghplein i.v.m. een landelijke campagne voor Fanta Zero 
(verzenddatum 6 juli 2011); 

• aan Roscom Promotie B.V. zijn toestemming en vergunning verleend 
voor het innemen van een standplaats in de periode van 21 tot en met 
23 juli 2011 op het Vincent van Goghplein t.b.v. energiebedrijf Eneco 
(verzenddatum 6 juli 2011);

• aan Stichting Jeugd en Jongerenactiviteiten Gerwen zijn vergunning en 
ontheffingen verleend voor het organiseren van een kindervakantieweek 
in de periode van 10 tot en met 12 augustus 2011 op het terrein achter 
de woning Alvershool 4a  in Gerwen (verzenddatum 6 juli 2011);

• aan de heer R. v.d. Sande is een ontheffing verleend voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende dranken op 11 en 12 augustus 2011 i.v.m. 
activiteiten voor de oudere jeugd en de afsluiting van de kindervakan-
tieweek in Gerwen (verzenddatum 16 juli 2011);

• aan de organisatie EMK Voetbaldagen zijn vergunningen verleend voor 
het organiseren van de jaarlijkse EMK voetbaldagen in de periode van 
16 tot en met 18 augustus 2011 op het parkeerterrein van voetbalver-
eniging E.M.K. aan het Wettenseind (verzenddatum 7 juli 2011);

• aan wijkvereniging Hofwijk is een vergunning verleend voor het orga-
niseren van de jaarlijkse feestdag op zaterdag 20 augustus 2011 in de 
straat Herikhof (verzenddatum 7 juli 2011);

• aan BOA (Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein) zijn vergun-
ningen en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse 
buurtbarbecue op zaterdag 20 augustus 2011 op het grasveld Wilgen-
straat/Meidoornstraat (verzenddatum 7 juli 2011);

• aan bewoners van Biesveld is een vergunning verleend voor het orga-
niseren van een straatbarbecue op zaterdag 3 september 2011 in de 
straat Biesveld (verzenddatum 7 juli 2011);

• aan Buurt Barbecue Andoornstraat is een vergunning verleend voor 
het organiseren van een BBQ buurtfeest op zaterdag 3 september 2011 
in de Andoornstraat (verzenddatum 8 juli 2011);

• aan wijkvereniging Refelingse Erven zijn vergunningen en ontheffing 
verleend voor het organiseren van de jaarlijkse wijkdag op het grote 
grasveld in de wijk Refelingse Erven op zaterdag 3 september 2011 
(verzenddatum 8 juli 2011);

• aan wielervereniging TML Dommelstreek zijn vergunningen en ont-
heffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Ronde van 
Nuenen door het centrum van Nuenen en het organiseren van een 
Luikse Markt op het Vincent van Goghplein op zondag 21 augustus 
2011 (verzenddatum 12 juli 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, 14 juli 2011
 

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 mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 25 juli t/m 19 
augustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30 uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmid-
dag- en avond op 27 juli en 3, 10 en 17 augustus komt dan te vervallen.

BIJEENKOMST STARTENDE 
ONDERNEMERS 26 SEPTEMBER 2011
Overweegt u om voor u zelf te beginnen? Bent u zelfstandig onderne-
mer maar nog niet zo lang gestart? Dan is de bijeenkomst voor star-
tende ondernemers vast iets voor u!

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Son en Breu-
gel en Nuenen in samenwerking met de Kamer van Koophandel Bra-
bant, de Rabobank, de Ondernemersvereniging van Son en Breugel 
en Ondernemers Contact Nuenen. Deze organisaties kunnen u als 
potentieel of startend ondernemer op diverse manieren ondersteunen.

Om goed voorbereid te starten is er een interessant programma sa-
mengesteld met inspirerende gastsprekers waarbij u actuele informa-
tie en tips krijgt. Er is ook een informatiemarkt waar u bij de diverse 
stands informatie kunt halen en vragen kunt stellen aan de ervarings-
deskundigen. Na afloop van het programma is er natuurlijk volop 
ruimte om te netwerken.

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 26 september in Het 
Klooster, Park 1 te Nuenen, aanvang 19.00 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden: startersbijeenkomst@nuenen.nl. Meer informatie: bel de 
bedrijvencontactfunctionaris Tonja van Lieshout, telefonisch bereik-
baar via (040) 2631 546.

POLITIE NUENEN WAARSCHUWT:   
STOP WONINGINBRAAK
De zomervakantie is weer aangebroken. In die periode is er traditioneel 
een stijging van het aantal woninginbraken. De politie in Nuenen 
waarschuwt en informeert de inwoners om de kans op een inbraak te 
verkleinen. 

Vakantiekaart
Als u wilt dat de politie in Nuenen weet wie er tijdens uw vakantie op 
uw huis past, dan kunt u een Vakantiekaart inleveren. Dat kan op drie 
manieren:
- digitaal via de website www.politienuenen.nl. Kijk onder ‘wijkpro-

jecten’ bij ‘vakantiekaartactie’;
- met een papieren vakantiekaart. Die kunt u tijdens de openings-

tijden ophalen bij het politiebureau aan de Vincent van Goghstraat 
139 in Nuenen en daar ook weer inleveren;

- met een downloadversie van de vakantiekaart. Die kunt u down-
loaden en uitprinten via de websites: www.politienuenen.nl of 
www.stopwoninginbraak.nl, invullen en inleveren bij het politie-
bureau. 

Controles
Alleen als er voldoende capaciteit is, controleert de politie uw woning 
tijdens uw afwezigheid. De agenten laten dan een kaartje achter zodat 
u weet dat wij zijn geweest. Het inleveren van de Vakantiekaart bete-
kent dus niet dat uw woning permanent door de politie bewaakt wordt. 
U kunt alleen een Vakantiekaart inleveren als u tenminste zeven aan-
eengesloten dagen van huis bent. Dat hoeft dus niet alleen in de zo-
mervakantie te zijn.

Let op met social media
Op www.stopwoninginbraak.nl vindt u ook veel informatie over wo-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



      

   

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. 15 eN Za. 16 juli: 

Hollandse trostomaten, 2 kilo ....1,49
Hollandse komkommers, 2 stuks ...0,89
Belgische courgettes, 2 stuks ......0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 18 juli:

Veldverse prei, hele kilo ..................0,49
DiNSDag 19 juli:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .........0,69
WOeNSDag 20 juli:

gekookte mais, per pak. .................. 1,69
DONDerDag 21 juli:

Worteltjes geschrapt, 1/2 kilo .......0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 15 juli t/m 21 juli

abrikozen, Frankrijk, hele kilo ..........2,49
jonagold, klasse 1, 11/2 kilo ..............1,69
cabbagesalade, 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

“Rinder sucade” 
met heerlijke recept en 
voor de halve prijs !! 

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Hamburgers +
500 gram gehakt hoh ..5,50
Bij 150 gram gebraden rosbief
100 gram eiersalade  ........... GRATIS
Lolly Pop
100 gram ...................................1,75
 500 gram satévlees 
met gratis saus .........................6,00
Runder sucade
2e 500 gram  ................GRATIS

SPecial

tOPPer!!

kOOPje

kOOPje

actie geldig van vrijdag 15 juli 
t/m donderdag 21 juli:

Middel chipolata Vlaai
voor  ........................

Toscaans brood 
voor maar ...............
5 quartjes halen en er 
maar 4 betalen!

Brood van de maand juli:

PanoCorn
Lekker meergranenbrood 

vol van zonnepitten

€ 2,05

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
van Santvoort Makelaars B.V.
Berg 2-4

5671 CC Nuenen
Telefoon 040-2833708

Fax 040-2831435.
info@nuenen.vansantvoort.nl

Hendrikstraat 4 Nuenen
Een ruim vrijstaand-geschakelde woning met een klassieke uitstraling.  
De woning is gelegen op loopafstand van het centrum van Nuenen. Een 
heerlijk lichte woning met grote raampartijen, garage en 5 slaapkamers. 
De achtertuin is op zuid-west gelegen. Aanvaarding is per direct moge-
lijk. De woning is in 2010 gerealiseerd. Koper heeft nog keuze in diverse 
afbouwmogelijkheden (keuken, sanitair, etc.)

inhoud 
± 713 m3

perceel
211 m2

bouwjaar
2010

OPEN HUIS: vrijdag 15 juli van 
18.30 tot 20.00 uur!!

Speciale open huis prijs alleen geldig tijdens het open huis. 
Kom langs op vrijdagavond 15 juli tussen 18.30 - 20.00 uur.

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55   [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

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

B O u W P l a N N e N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

      

Kom in de vakantie stemming 
en proef ons overheerlijke...

€ 6,05



Vamos a la keurslager

Rucola Rolletje
Special, 100 gram voor ........200
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schweine Bräte
Special, 100 gram voor ........139
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij 150 gr. gebraden rosbief GRATIS scharrelsalade

DEZE WEEK:

4 Hamburgers +
500 gr. Gekruid gehakt
“de allerlekkerste” samen ....  550

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Baklappen
4 voor ....................................600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lollypop
Special, 100 gram voor ........175
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 14 juli 
t/m zaterdag 16 juli a.s.
 
Bloemkool
per stuk ..................0,99

FrieslAnder AArdAppels  
3 kilo ...................... 1,99

Zespri kiwi green/gold
10 stuks .................. 2.99

kArtoFFelsAlAde 
500 grAm ................. 1.99

vaste aanbieding:
cherry tomaten, per doos ..........0,69
champignons, per doos ..................0,79

voLGEnDE WEEK:

Gepaneerde schnitzels
4 stuks voor ..............................550

BBQ - Tip: BBQ Deluxe pakket
Varkenshaasmedaillon - Scampi - 
Kipsaté - Florida - Lamskotelet
vanaf 10 personen, vooraf besteld ....... pp1195

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 18 juli
t/m woensdag 20 juli a.s.

trostomAten
500 grAm .................0,79

BrAeBurn  
per kilo .................. 1,99

AvocAdo reAdy to eAt
per stuk .................. 0.99

gewAssen spinAZie  
per ZAk ................... 0.99

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

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt

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

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond
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Geslaagden
Geslaagd	 voor	 en	gefeliciteerd	door
Mark Meelen VMBO-T VSO De Korenaer. Eindhoven George en Silvia
Maarten Voskuil ROC Eindhoven, MBO-4 Toerisme en Recreatie Papa en mama
Nick van Hoof Groene Campus Helmond, Hovenier Mama, John, Lilly, Nico,  Rolf, Nienke en Niels 

Winnaars	prijsvraag	
toegangsbewijzen		 	 	
Bloem	&	Tuin
De	 oplossing	 van	 vorige	 week	 is:	 “Tuinevenement”.	 De	 prijswinnaars	 van	
deze	week	zijn:	

De	 winnaar	 van	 het	 vip	 arrange-
ment	is:
Piet van Dun, 
Klaprooshof 2, 5672 XC Nuenen

De	overige	winnaars	van	2	kaarten	zijn:
1 Lenie Lammerts, 
Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen
2 G. Beuving, 
Spoorenberghof 8, 5674 MP Nuenen
3 Patricia Bosmans, 
Noorderklamp 10, 5673 BH Nuenen
4 P. van de Laar, 
Den Binnen 19, 5674 TW Nuenen
5 Jan Merks, 
Noorderklamp 27 5673 BH Nuenen
6 Chantal Swinkels, 
Oranjestraat 11, 5671 HH  Nuenen

7 Evly de Visser, 
Van Speijkstraat 19, 5612 GE Eindhoven
8 Mevr. De Louw, 
Gerwenseweg 7, 5674 SE Gerwen
9 Wim van Hees, 
Europalaan 109, 5671 JD Nuenen.

De voornoemde winnaars krijgen de 
kaarten thuis gestuurd. U kunt de 
kaarten dus niet ophalen in de Studio.
Wel liggen er nog kaarten klaar voor 
de winnaars van week 1 en 2 die nog 
niet zijn afgehaald. 

De winnaars van week 1 en week 2 
kunnen hun kaarten ophalen op werk-
dagen tussen 09.00 en 16.30 uur, op 
vertoon van een legitimatiebewijs, bij 
John Geven Studio’s B.V., Spegelt  45-
47 in Nuenen.

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

Brabantse	waterschappen	
pakken	blauwalg	aan
	
Nu	de	schoolvakantie	voor	de	deur	staat,	weten	veel	mensen	de	weg	naar	de	
zwemplassen	 en	 het	 water	 te	 vinden.  In	 de	 provincie	 Brabant	 is	 op	 dit	
moment	blauwalg	vastgesteld	in	31	vijvers	en	vennen.	Mogelijk	is	het	lang-
durige	warme	voorjaar	de	oorzaak. 	

Blauwalg ontwikkelt zich voorname-
lijk bij hogere temperaturen in de len-
te en de zomer en in stilstaand water, 
bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich 
in woonwijken bevinden en in zwem-
plassen. Of het langdurige warme 
voorjaar heeft bijgedragen aan de 
bloei van blauwalg, is niet met zeker-
heid te zeggen. 

Brabantbreed	onderzoek	naar	effec-
tieve	maatregelen
Om blauwalg het hoofd te bieden, in-
vesteren de waterschappen Brabantse 
Delta, Aa en Maas en De Dommel  in 
onderzoek en maatregelen. Begin 
2012 verwachten de drie waterschap-
pen de 1e resultaten van het groot-
schalig blauwalgonderzoek. Dit on-
derzoek voeren zij sinds 2009 uit 
samen met de Wageningen Universi-
teit en de Stowa  in zwemplassen en 
vijvers in Prinsenbeek, Dongen, 
Heesch en Eindhoven. Hier worden 
diverse maatregelen tegen blauwalg in 
de praktijk getest. 

Aanpak	blauwalg
Naast onderzoek pakken de Brabantse 
waterschappen blauwalg ook aan. In 
het gebied van waterschap De Dom-
mel worden de komende twee jaar ze-
ker twintig wateren waar regelmatig 
blauwalg voorkomt samen met ge-
meenten aangepakt. Baggeren, diepe-
re en dus koelere plekken in een vijver 
en natuurvriendelijke oevers moeten 
daar blauwalg tegengaan. Waterschap 
Brabantse Delta voert de komende ja-
ren in diverse stadsvijvers maatrege-
len uit, zoals baggeren, de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, uitzetten 
van waterplanten, plaatsen van circu-
latiepompen of doorspoelen van de 

vijvers. Tevens staan bij de vijvers in-
formatieborden die aangeven hoe ook 
de omwonenden en passanten kunnen 
meewerken aan het voorkomen van 
blauwalg door het minder voeren van 
vogels en vissen en honden niet uit te 
laten bij de vijver.  Aa en Maas start 
met het project ‘Waterkwaliteit en be-
leving in bebouwd gebied’. Doel is de 
kwaliteit van stadswateren te verbete-
ren. Er heeft al onderzoek plaatsge-
vonden en er wordt gewerkt aan een 
inventarisatie, een ‘top 14’, van aan te 
pakken wateren. In het project wordt 
de keuze gemaakt welk stadswater op 
welke manier wordt verbeterd.

Springen	voor	schoon	water	op	zon-
dag	10	juli
Zondag 10 juli om precies 15.00 uur 
vindt op drie plaatsen in Noord-Bra-
bant de Big Jump plaats. Dit is een in-

Pas op voor blauwalg in vennen en plassen.

ternationale manifestatie om aan-
dacht te vragen voor schoon water. 
Water zonder blauwalg dus. Klokslag 
15.00 uur springen in heel Europa kin-
deren en volwassenen in meren, plas-
sen, rivieren en beken om het belang 
van schoon en veilig water te bena-
drukken. In Brabant is er een Big Jump 
in de Westpolderplas in Etten-Leur, de 
Oosterplas in ‘s- Hertogenbosch en in 
De Langspier in Boxtel. Deelname is 
gratis en voor de deelnemende kinde-
ren is er een coole gadget. De Big Jump 
is in Brabant een initiatief van de Bra-
bantse Milieufederatie, de water-
schappen Aa en Maas, Brabantse Del-
ta en De Dommel. Het evenement 
vindt plaats in samenwerking met de 
betrokken gemeenten en de provincie. 
Voor meer informatie: http://www.
bigjumpbrabant.hyves.nl/ of www.
dommel.nl.

Belle droomt van een wereld vol avon-
tuur. Helaas gebeurt er in haar dorp 
nooit iets spannends. Op een dag ver-
dwijnt haar moeder. Een oude vrouw 
vertelt op het dorpsplein dat ze vlakbij 
het oude kasteel, achter de heuvels, een 
monster heeft horen brullen en een 
vrouwenstem in paniek heeft horen 
roepen. Belle weet zeker dat het haar 
moeder is en twijfelt geen moment. Ze 
besluit haar te gaan zoeken en komt  op 
haar tocht griezelige, grappige en won-
derlijke wezens tegen. Want voorbij de 
heuvels ligt een hele bijzondere wereld, 

waar een arrogante prins voor zijn lief-
deloosheid werd gestraft en is omgeto-
verd tot een beest. Wanneer hij de lief-
de van een vrouw kan winnen voor  het 
laatste rozenblaadje valt, zal hij weer 
een prins worden. Anders blijft hij voor 
altijd een monster...
Belle en het Beest is een mooie, grappi-
ge maar zeker ook spannende voorstel-
ling die geschikt is voor alle leeftijden! 
Kaartjes voor de voorstelling kosten 4 
euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa 
van het Openluchttheater, via de inter-
net site (www.oltm.nl) en bij Primera.

Brabant	in-car	II	van	start,			
2	miljoen	euro	subsidie	
Op	6	juli	2011	is	het	subsidieprogramma	Brabant	in-car	II	officieel	van	start	
gegaan.	In	vier	zorgvuldig	geselecteerde	praktijkproeven	testen	bedrijven,	
kennisinstellingen,	 wegbeheerders	 en	 automobilisten	 innovatieve	 in-car	
oplossingen	in	de	Brainport-regio.	

De focus ligt op intelligente systemen 
die het gedrag van weggebruikers po-
sitief kunnen beïnvloeden. Doel is het 
verkeer vlotter, veiliger, schoner én 
comfortabeler te maken. Juist in-car 
oplossingen zijn hiervoor geschikt: je 
kunt immers individueel informeren, 
wat ondoenlijk is met de matrixbor-
den langs of boven de weg. Die indivi-
duele aanpak opent de deur naar ‘ver-
keersmanagement op maat’:  
Persoonlijke adviezen en maatregelen 
waar zowel weggebruikers als wegbe-
heerders beter van worden. Het mi-
nisterie van Infrastructuur & Milieu, 
de provincie Noord-Brabant en het 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven steunen de proeven met in to-
taal 2 miljoen euro.

In de praktijkproeven wordt onder-
zocht hoe weggebruikers in de auto – 
oftewel in-car– van de juiste, persoon-
lijke (verkeers)informatie kunnen 
worden voorzien. Vaak is het voertuig 
zelf ook bron van informatie. Dit le-
vert persoonlijke adviezen en maatre-
gelen op, waarmee zowel weggebrui-
kers als wegbeheerders hun voordeel 
doen.

Marktpotentie
De vier projecten zijn geselecteerd uit 
acht voorstellen van consortia van be-
drijven en kennisinstellingen. De 
voorstellen zijn beoordeeld door ver-
tegenwoordigers van de drie subsidie-
verstrekkers, Connekt en de ANWB. 
De vier gekozen projecten scoorden 
het hoogst op aspecten als innovatie, 
maatschappelijk relevante toepassing 
en marktpotentie. Dat ook de bedrij-
ven zelf zo fors investeren in de pro-
jecten, geeft aan dat er voldoende ver-
trouwen is in de marktpotentie van 
in-car oplossingen. Het succes van het 
eerste programma Brabant in-car 
(2008-2010) heeft daar zeker aan bij-
gedragen. Het blikveld van de hele 
verkeerswereld is de afgelopen jaren 
sowieso steeds scherper gericht op het 

slimmer benutten van het bestaande 
wegennet.

Het subsidieprogramma is in lijn met 
het overheidsbeleid om technologi-
sche ontwikkelingen maximaal in te 
zetten om het verkeer op een slimme 
manier over de weg te leiden. De aan-
leg van wegen kost veel tijd en geld en 
lost niet alle mobiliteitsproblemen op. 
Investeren in ‘benutten’, zoals dat ge-
beurt in de projecten van Brabant in-
car II, levert een wezenlijke bijdrage 
aan de bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid en leefbaarheid.

De	vier	projecten:

• SMART In-Car: NXP i.s.m. IBM, 
Navteq, Beijer Automotive, TASS, 
LaQuSo, TU/e en Rijkswaterstaat 
(Veilig en zuinig rijden met voer-
tuig- en weginformatie).

• Radio Dynamic Speed Advise: 
Amaryllo i.s.m. Be-Mobile (Per-
soonlijk advies voor groene en 
blauwe golf ).

• ParckR, In-car Truck Parking Oc-
cupancy Information: RappTrans 
i.s.m. Navteq en Peek Traffic (Vei-
lig en tijdig parkeren voor vracht-
wagens).

• CONTRAST, de Connected Car 
van Deurne naar Eindhoven: TNO 
i.s.m. Peek Traffic en TomTom 
(Snelheidsadvies en waarschuwin-
gen op maat).

Voor meer informatie: www.bbzob.nl, 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ienm, www.brabant.nl, www.sre.nl

Belle	en	het	Beest	in	het	
Openluchttheater	Mariahout
Maandag	18	en	25	juli	om	14.30	speelt	Toneelvereniging	Maria-
hout,	zoals	op	9	juli	jl.,	het	sprookje	‘Belle	en	het	Beest’	in	het	
Openluchttheater	Mariahout.

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040‑2839838
b.g.g. 0651231801

OOK vOOr renOvaTie, apparaTuur en de mOnTage van uw KeuKen.

Een	nieuwe	Brede	School
Eindelijk	 is	 het	 dan	 zover.	 Op	 6	 juli	 zijn	 de	 gebruikersovereenkomst	 en	 het	
pedagogisch	 beleidsplan	 getekend	 door	 basisschool	 De	 Wentelwiek,	 BSO	
Korein	en	Kids	Society	Erica.	Hiermee	is	Brede	School	De	Wentelwiek	een	feit.

In deze Brede School De Wentelwiek 
worden, in een fysiek en emotioneel 
veilige omgeving, optimale ontwikke-
lingskansen geboden voor kinderen 
van 0 tot en met 13 jaar door de aanwe-
zigheid van basisschool, dagopvang, 
buitenschoolse opvang met daarbij ook 
regelmatig naschoolse activiteiten.
De betrokkenheid van ouders wordt 
door iedere partner zelf geregeld. Een 
goede afstemming tussen de opvoe-

ding thuis en de wijze van omgang met 
de kinderen in de Brede School is be-
langrijk. Pas wanneer dat goed gere-
geld is, wordt het voor ouders gemak-
kelijker opvoeding en zorg voor hun 
kind te combineren met hun werk.
Bent u nieuwsgierig geworden? Loop 
dan na de zomervakantie gerust eens 
binnen bij een van de partners van deze 
Brede School of kijk alvast op de site 
www.dewentelwiek.nl.

Musical	Marco	Borsato			
“Wat	zou	je	doen”
Groep	8	van	de	Insp.	J.	Crijnsschool	nam	donderdag	7	juli	2011	afscheid	van	
hun	basisschool	met	de	opvoering	van	de	musical	die	Marco	Borsato	eerder	
dit	jaar	geschreven	heeft	voor	War	Child.

Een musical met een verhaal: Nog even en 
dan is het vakantie. De kinderen van 
groep 8 zijn met de laatste loodjes bezig… 
Sommigen zitten liever achter de compu-
ter. Ze spelen spelletjes… oorlogsspelle-
tjes. Ze gaan er helemaal in op. Het is ook 
maar een spel. Maar dan gaat het mis. De 
computer crasht. Dit veroorzaakt paniek, 
want de meester en de juf zijn in de buurt. 
De kinderen proberen de computer sa-
men weer aan de praat te krijgen, maar 
dan gaat het helemaal fout. Alle kinderen 
van groep 8 zijn plotseling verdwenen…
Op het podium zijn ze in een heel andere 
wereld terecht gekomen. Enkele klasge-

noten herkennen deze wereld: Ze zitten 
gevangen in de computer, in hun eigen 
spel, het oorlogsspel… Of is het nu geen 
spel meer?! 
Groep 8 speelde de sterren van de hemel 
en kreeg de zaal al bij aanvang van het 
stuk muisstil met de indrukwekkende fei-
ten over de vele kindsoldaten en oorlogs-
slachtoffers. De voor jong- en oud beken-
de liedjes van Borsato bezorgden het 
publiek kippenvel! 
De opbrengst van de kaartjes en de ver-
koop van de programmaboekjes bedroeg 
€ 511,64 en wordt gedoneerd aan War 
Child!

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Problemen?
Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

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 107 XS, 5-drs, airco, 20.000 km. ................ 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 1.6 Vti, automaat, 3-drs ........................ 2008
Peugeot 207 1.6-16V automaat, 5-drs, leer .............. 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 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 1.6-16V Automaat
Bj. 2007, 34.000 km. 5-drs, kleur: rouge lucifer, zwart 
leder. bekl., climate control, lichtm. velgen, 12 mnd. 
Leeuwenkeur garantie
Nu voor ..............................€ 14.450,00

AUTO VAN DE WEEK

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Nuenen  Duivendijk 1b - Tel. 040-2907070
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vanaf 2 stuks 50% korting*
* Met uitzondering van basics, accessoires en nieuwe collectie.

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

GS besluiten over ‘verplaatsers’ intensieve 
veehouderij: 28x nee, 15x ja, 4x opnieuw
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant weigeren 28 aanvragen van gemeenten voor verplaatsers van 
intensieve veehouderijen. 15 ontheffingen worden verleend, omdat het hierbij gaat om zogenaamde lopende zaken: 
locaties waarover met de ondernemers al langlopende afspraken zijn gemaakt. De gemeente Nuenen heeft overi-
gens geen aanvraag gedaan bij de provincie voor het verplaatsen van een  intensieve veehouderij.

Hiermee heeft het provinciebestuur nu 
besloten over alle door de gemeenten in-
gediende ontheffingsverzoeken voor ‘ver-
plaatsers’, met uitzondering van vier pro-
cedures die opnieuw moeten worden 
gedaan. Met deze besluiten is het laatste 
woord overigens nog niet gezegd: voordat 
de bouw van een nieuwe intensieve vee-
houderij mag beginnen, moet niet alleen 
de provincie een ontheffing hebben ver-
leend, maar ook de betrokken gemeente 
moet nog groen licht geven. Bovendien 
kunnen gemeenten en boeren die geen 
ontheffing hebben gekregen, daartegen 
nog bezwaar maken bij GS. De afwikke-
ling van die procedures duurt zeker nog 
enige maanden.

Naast de aanvragen voor verplaatsers 
heeft een aantal gemeenten voor boeren 
met uitbreidingsplannen op hun huidige 
bedrijfslocatie, de provincie ook om ont-
heffing gevraagd. Hierover beslissen GS 
komend najaar.

Burgerinitiatief
Naar aanleiding van het door het burgeri-
nitiatief Megastallen Nee gevraagde debat 
over de intensieve veehouderij, besloten 
Provinciale Staten vorig jaar maart om 
met onmiddellijke ingang geen nieuwves-
tiging, geen stallen groter dan 1,5 ha, ten-
zij 2,5 ha in de landbouwontwikkelingsge-
bieden met ontheffing van de provincie, 
toe te staan. Lopende zaken, bedrijven die 

Gemeenten in Regio Eindhoven 
blijven samenwerken
21 regiogemeenten hebben op 30 juni unaniem uitgesproken dat ze blijven 
samenwerken. Door de Regionale Agenda 2011-2014 vast te stellen, hebben 
ze afgesproken samen te werken op de thema’s economie, leefomgeving en 
sociale leefbaarheid. 

“In onze regio werken we al jaren nauw sa-
men. Deze samenwerking is succesvol en 
wordt vaak als voorbeeld gebruikt.” Burge-
meester Ligtvoet (Nuenen): “We hebben 
een goede geschiedenis als het gaat om in-
tergemeentelijke samenwerking. Het is 
onze taak om die sterk en herkenbaar te 
houden.” Tijdens de Regioraadvergade-
ring is door iedereen uitgesproken dat de-
ze samenwerking voortgezet moeten wor-
den. Eensgezind werd de nieuwe 
Regionale Agenda gezien als hèt strategi-
sche instrument om deze samenwerking 
de komende jaren vorm te geven.
Burgemeester Mikkers (Veldhoven): “we 
zijn de slimste regio van de wereld, met 
slimme gemeenten en dan moeten we 
ook slim samenwerken. Met deze Regio-
nale Agenda zetten we de regio in zijn 
kracht, via krachtige gemeenten op basis 
van ontwikkelingen van onderaf.” De re-
giogemeenten hebben door de unanieme 
besluitvorming in de Regioraad laten zien 
dat de regio een geheel is.
De Regionale Agenda 2011-2014 is gemo-
derniseerd ten opzichte van de vorige. 
SRE-voorzitter Van Gijzel “We hebben 
niet de makkelijkste weg gekozen. De we-
reld verandert en wij moeten daarop een 
goed antwoord hebben en daar de lead in 
nemen. We zijn erin geslaagd om met el-
kaar na te denken over wat de samenle-

ving vraagt en welke uitdagingen er zijn. 
Dat proces getuigt van heel veel vertrou-
wen in elkaar en veel herkenning.”
In de Regionale Agenda wordt gesproken 
over Multilevel governance. De regio 
wordt bestuurd op verschillende over-
heidsniveaus (lokaal, subregionaal en re-
gionaal), en er wordt steeds geschakeld 
tussen de verschillende niveaus. SRE-
voorzitter Van Gijzel: “De regio vindt zijn 
kracht door niet alles op de schaal van de 
21 te doen.” Burgemeester Veltman (So-
meren): “we moeten elkaar vast blijven 
houden in de regio. Ook op subregionale 
schaal hebben we het SRE nodig, bijvoor-
beeld als het gaat om het binnenhalen van 
subsidies en het realiseren van een multi-
plier effect”.
Van Gijzel: “We moeten de subregio’s de-
finiëren vanuit de gezamenlijkheid van de 
21. Afstemming is heel belangrijk. Met el-
kaar worden we sterker.”
De Regionale Agenda wordt in de komen-
de maanden door 3 commissies verder 
uitgewerkt wat betreft het meest passen-
de overheidsniveau bij projecten. Hierbij 
worden de inspraakreacties van de ge-
meenten meegenomen. De resultaten van 
de commissies worden in het Werkpro-
gramma 2012 opgenomen. Dit wordt be-
sproken in de Regioraad van oktober. 
Voor meer informatie: www.sre.nl.

Speciale kortingen met de  
OV-chipkaart 
De OV-chipkaart kan in Brabant in november ingevoerd worden. Het Bra-
bants openbaar busvervoer is er klaar voor. Dat schrijven Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant en het Dagelijks Bestuur van het Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven (SRE) aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu. Zij vragen haar om de strippenkaart in de hele provincie af te schaf-
fen. Als de minister instemt, reist iedereen vanaf november in alle Brabant-
se bussen met de OV-chipkaart. Om het busgebruik een extra impuls te 
geven, voeren de provincie en het SRE in juli nieuwe tarieven en speciale 
reisproducten in voor de OV-chipkaartreizigers.

De Brabantse reiziger kan vanaf de 
tweede helft van juli, naast de landelijke 
tarieven en -kortingen, de volgende kor-
tings- en reisproducten laden op de OV-
chipkaart:

Dalkorting:
Reizigers met een persoonlijke OV-
chipkaart kunnen een dalkortingspro-
duct op hun OV-chipkaart laden. Hier-
mee reizen zij op werkdagen na 9.00 uur 
en in het weekend en op nationale feest-
dagen de hele dag met 40% korting. Het 
dalkortingsproduct kost € 10 per jaar en 
is al voordelig als er meer dan 10 keer 
per jaar in de daluren gereisd wordt. Het 
dalkortingsproduct is geldig in de hele 
provincie Noord-Brabant, inclusief de 
regio Zuidoost-Brabant.

Jeugd maandabonnement:
Jeugdige reizigers van 12 t/m 18 jaar 
kunnen een maandabonnement van € 75 
op hun persoonlijke OV-chipkaart la-
den. Hiermee kunnen zij onbeperkt rei-
zen met de bus door de hele provincie 
Noord-Brabant, inclusief de regio Zuid-
oost-Brabant. Dit maandabonnement is 
voordelig voor scholieren die dagelijks 
een langere afstand (meer dan 25 kilo-
meter) naar school afleggen.
Daarnaast krijgen jeugdige reizigers van 
12 t/m 18 jaar die reizen op saldo, auto-
matisch 34% leeftijdskorting. De leef-
tijdskorting kan gecombineerd worden 
met het dalkortingsproduct, waardoor 
het voordeel buiten de spits voor scho-
lieren oploopt tot 60%. De automatische 
leeftijdskorting voor de jeugd geldt al-
leen in de bussen van Arriva en Veolia 
Transport en niet in de bussen van Her-
mes in de regio Zuidoost-Brabant.

Vanaf de tweede helft van juli zijn deze 
producten verkrijgbaar bij de verkoop- 
en informatiepunten in de gehele regio. 
Deze punten zijn te vinden op de site 
www.ov-chipkaart.nl/adresvinder. 
Reizen met de OV-chipkaart kost 12,6 
eurocent per kilometer in de spits met 
dalurenkorting is dat 7,6 cent per kilo-
meter (nieuwe tarieven per 17 juli, excl. 
het opstaptarief van € 0,79). Gemid-
deld gaat de reiziger hierdoor iets min-
der betalen voor het openbaar vervoer.

Persoonlijke OV-Chipkaart in Zuid-
oost-Brabant voor € 2,50
Inwoners van Zuidoost-Brabant kunnen 
nog een persoonlijke OV-chipkaart ko-
pen voor € 2,50 i.p.v. € 7,50. Het Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) en Hermes willen daarmee het ge-
bruik van de OV-chipkaart stimuleren. 
De goedkope persoonlijke OV-chip-
kaart kan besteld worden via www.her-
mes.nl.

Besluit minister na de zomer
Naar verwachting besluit de minister na 
de zomer of de strippenkaart, het (ster)
abonnement en het Dalurendagkaartje 
in Brabant afgeschaft mogen worden. 
Dan start ook de communicatiecampag-
ne naar de reizigers. Tot november blij-
ven de ‘oude’ vervoersbewijzen gewoon 
nog verkrijgbaar en geldig. 

Voor meer informatie voor de tarieven 
in Zuidoost-Brabant, kijk op de site 
www.hermes.nl. 

Voor meer informatie over de tarieven 
in de provincie Noord-Brabant, kijk op 
de site www.brabant.nl/ovchipkaart

Kermismaandag
Door Elwien Bibbe

Maandag, kermis in Nuenen. Niet alleen in het Park maar ook in de cafés er 
om heen is volop vertier. Het is Blaaie Moandag bij eetcafé Ons Dorp. En zo 
zie ik dat twee jonge dames op een podiumpje voor het café zoveel mogelijk 
spekjes naar binnen proberen te proppen. Doorslikken mag niet en de mond 
moet dicht! Het wordt 13 tegen 16 spekjes. “Ik heb alleen maar zitten prop-
pen en ik wist niet dat je ook mocht kauwen, zegt Rianne, en dat deed Jolan-
de wel. Tijd om daar lang over te treuren was er niet, want Niek zorgde voor 
vermaak in hoog tempo. 

Wie zijn die meisjes? Het is de Blaaie 
Vrollie een Nuenens vriendinnenclub-
je met aanwas, want in de loop van de 
tijd is er van alles bijgekomen. Eerder 
hingen ze in de ZINN, maar sinds één 
van de vriendinnen, Sharon, met Mar-
tijn uitbater van Ons Dorp is, zitten ze 
daar. Vandaag strijden ze om de titel 
Miss Poes Blaaie Moandag van de Ker-
mis 2011. Ik vertrek als Nienke en Ra-
mona met felrood gestifte lippen de 
kermis oprennen om zoveel mogelijk 
kermisgangers te zoenen.
Ernaast, voor café René staat inmid-
dels een grote groep jongelui in sober 
zwart. Zij hebben gestreden om de ti-

Zomer in bibliotheek 
dommeldal
De uitleenperiode van de meeste materialen is i.v.m. de zomerperiode lan-
ger, nl. zes  weken. Voor DvD’s, Games en HITtitels blijft de uitleentermijn 
en verlengperiode  hetzelfde. Na 7 augustus gaat de uitleentermijn weer 
terug naar de gebruikelijke periode.

Openingstijden in de zomer:
Tijdens de schoolvakanties van 11 juli t/m 
21 augustus zijn de openingstijden aange-
past, in deze periode is de bibliotheek al-
leen op maandagavond gesloten. 

Gastlenen
Met een bibliotheekpas van dommel-
dal kan ook geleend worden in andere 
bibliotheken in Nederland. Héél ge-
makkelijk, want de boeken mogen wor-
den ingeleverd in de eigen bibliotheek! 
Nog niet iedere bibliotheek in Neder-
land is al gastbibliotheek. Daarom is 
het goed om voor de zekerheid eerst 

even op www.gastlenen.nl te kijken.

Hemel en Aarde in beweging: expositie 
In de zomermaanden is een bijzondere 
schilderijenexpositie te zien van twee 
schilders die beiden lid zijn van het schil-
derscollectief Atelier Nuenen. Miepje van 
Uden haalt haar inspiratie uit het aardse, 
de aarde. Riet Warbroek betreedt het kun-
stenaarsvak met haar schilderijen vanuit 
de hemelse stratosfeer.
Onder de naam ‘ Hemel en Aarde in be-
weging ’ tonen zij samen een serie schilde-
rijen die ieder op zich een uiting zijn van 
pure schilderpassie.

tel DE NUENESE’N TOEP en heffen 
inmiddels gebroederlijk het glas in een 
zomers zonnetje. Iets dergelijks deed 
ook een select gezelschap in Schafrath. 
Ook daar viel een toeptitel te verdie-
nen. En ook daar had het toernooi al 
lang plaatsgemaakt voor gezelligheid. 
Voor diegenen die al vroeg uit het 
toernooi waren, was dit een hele lange 
periode van heel veel gezelligheid. De 
toepers in Schafrath droegen overi-
gens een teken van senioriteit: bretels.
Terwijl de jongste jeugd ‘touwtje trekt’ 
en altijd prijs heeft, en de oudere jeugd 
zich aan de heartbreker waagt, fiets ik 
naar huis.

op 19 maart 2010 al met verplaatsing of 
uitbreiding bezig waren, zouden daarvoor 
nog een ontheffing krijgen.
Met dit besluit kwam een eind aan de 
groei van de intensieve veehouderij in 
Brabant. Meer dan 1300 bedrijven aan de 
rand van natuur en woonkernen mogen 
helemaal niet meer groeien. De uitbrei-
dingsmogelijkheden van meer dan 2500 
bedrijven zijn sterk ingeperkt, ook in de 
l a n d b o u w o n t w i k k e l i n g s g e b i e d e n 
(LOG’s).
Op 21 juli 2011 verschijnt de formele be-
kendmaking waarin staat aangegeven 
waar en op welke wijze bezwaren kunnen 
worden gemaakt tegen deze besluiten. 
Meer info hierover op www.brabant.nl, de 
laatste nieuwsberichten.



WWW.SANIPLE IN .NL

• Advies

• Gratis ontwerp

• Realisatie

sanitair

badmeubels

wand- & 
vloertegels 

natuursteen & 
keramiek vloeren

De Huufkes 19A
Nuenen
040-2913089

Openingstijden: 
Ma. t/m Vr.: 
09.00 - 18.00 uur  
Za.: 09.00 - 17.00 uur

voor de beste 
badkamer 
ervaring

Nieuwe badkamer
of tegelvloer?

Badkamers & 
Tegelvloeren 
naar uw wens
samengesteld

Tijdens de vakantie

normale openingstijden.

TUINBOUWBEDRIJF DE HAAS
Soeterbeek 3  NueNeN • tel. 040 283 16 01

geopend:  ma tm vr 9.00-17.00 u • za 9.00-17.00 u 

iedere dag: 
verse  aardbeien

vaN de volle groNd

iedere dag:

frambozen, bramen 
en rode bes

uit eigen kwekerij:

kersennieuw

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

Gehele maand Juli

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

BerkenBos 6 • 5672 Ak nuenen • tel. 040-2831200 • fAx 040-2836055
e-mAil: drij.mes@iAe.nl • WeBsite: WWW.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Posters / Leaflets
 • Flyers / Brochures
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk

www.twitter.com/deronddelinde
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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…

Ons net

Gelukkig, BBC 1 en 2 zijn weer terug bij Ons Net. Mijn vrouw maakte mij erop 
attent, ik had het niet gezien. Al vanaf juni zitten ze weer op de glasvezel nadat 
ze er vorig jaar zomaar af waren gekieperd. Ik was al aan het prijsvergelijken 
met andere tv-aanbieders die de BBC wél hebben. Helaas heb ik nu het World 
Snooker toernooi gemist, eind april. Dat moet je gewoon op de BBC kijken.
 Met de komst van een eigen glasvezelnetwerk en Ons Net enkele ja-
ren geleden, was Nuenen vooruitstrevend en even wereldnieuws. Maar het is 
moeilijk voorop te blijven lopen. De wet van de remmende voorsprong.
 In het Oost-Duitse dorpje Feldheim zijn ze ook zelfvoorzienend: on-
afhankelijk van gas, olie of kernenergie. Alles draait daar op eigen, goedkope-
re windenergie en biogas. Want vroeg of laat moeten we een andere kant op 
met onze energieproductie en -gebruik. Volgens goed gebruik hebben ze 
daar een mooie Duitse term voor bedacht: Energiewende.
 Misschien een nieuwe kans voor Nuenen? Een eigen Ons Energienet 
maar dan voor stroom en warmte? In samenwerking met de Nuenense boe-
renstand.
 Eens kijken wat er vanavond op de BBC komt.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 17 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorgangers, pas-
tor J. Vossenaar en past.werker J. Dec-
kers.
Zondag 17 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger, pastor 
J. Vossenaar en past.werker J. Deckers.

Misintenties
Zondag 17 juli, 09.30 uur: Overleden 
familie Vermeulen-Wilms en een bij-
zondere intentie uit dankbaarheid.
Zondag 17 juli, 11.00 uur: Tiny van der 
Meulen-Bunthof; Frans Teunissen; 
Annie Kasl-de Wit; Kees van Iersel; 
Giny Linders; Leo van Hevelingen, 
(vanw. trouwdag); Lotte van Rooij;  
Silvester van Deurzen en Maria Alle-
gonda van Deurzen-Smulders.

Mededelingen:
Op zondag 10 juli werden in onze pa-
rochie gedoopt: Nina van Bergen, Kei-
zershof 14, Thijs van Gestel, De Beek-
se Tuin 87. Wij wensen de familie van 
harte proficiat en veel geluk!

In onze parochie zijn overleden: Wim 
Leers, Bilderdijkstraat 15 en Jeanne 
Kisters-Bakker, Egelantierlaan 18. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Gedurende de vakantieperiode van 9 
juli tot en met 14 augustus is het Paro-
chiesecretariaat alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van negen 
tot  twaalf uur.
Ook vervalt in deze periode de viering 
op zaterdagavond. De door u opgege-
ven misintenties worden verplaatst 
naar zondag 11.00 uur. Mocht u een 
andere datum of tijd wensen, dan kunt 
u contact opnemen met het Parochie-
secretariaat, dat is geopend op dins-
dag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur. 
Telefoonnummer 2831210.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 juli: 10.00 uur. Voorganger 
ds. C. Crouwel. Tweede van de serie van 
drie “stiltediensten". Er is geen kinder-
nevendienst in de schoolvakantie, maar 
wel teken- en kleurmateriaal voor de 

Frans de Brouwer kampioen 
kermistoepen
Rond 15.30 uur was er een nieuwe kermiskampioen toepen. Er werd een 
finale gespeeld door de 4 beste toepers die ’s morgens om 11.00 uur aan het 
karwei begonnen.

De finalespelers waren: Jan van de Vel-
den, Mario van der Aalst, Wim van 
Dijk en Frans (Fred) de Brouwer. Uit-
eindelijk trok de laatste aan het lang-
ste eind.
De gewonnen hoofdprijs (fiets) was er 
de oorzaak van dat hij niet naar huis 
behoefde te lopen na het evenement. 
Frans was aangenaam verrast met zijn 
overwinning en verklaarde na afloop 
eigenlijk niet veel in training te zijn 
geweest. Na het winnen van de hoofd-
prijs maakte de op de Dubbestraat 
woonachtige de Brouwer bekend met-
een te stoppen met werken. Hij had al 
een reis naar Polen in gedachte.

Frans de Brouwer neemt even pauze 
na de persconferentie.

kinderen. Collecte: ZWO van de PGN. 
Na de dienst is er gelegenheid tot nage-
sprek en ontmoeting met koffie en thee.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties:
Familie Groenen; Adri van der Wielen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
F.  Groot.

Misintenties:
Ad Teunise en familie; Jan Kluijtmans.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 14 juli: 17.30 uur Lof, 18.30 
uur Heilige Mis.
Vrijdag 15 juli: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 16 juli: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 17 juli: 5e zondag na Pinkste-
ren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 18 en dinsdag 19 juli: 18.30 
uur Heilige Mis.
Woensdag 20 juli: 7.15 uur Heilige Mis. 

Ziekenhuizen positief over 
mogelijkheden samenwerking 
Máxima Medisch Centrum (MMC) en het Catharina Ziekenhuis zien con-
crete mogelijkheden voor samenwerking. Dat is de conclusie naar aanlei-
ding van de verkenning tussen beide ziekenhuizen die het afgelopen jaar 
heeft plaatsgevonden. 

Het traject tussen beide ziekenhuizen 
heeft diverse interessante opties opge-
leverd, die zeker ook goed passen in het 
nieuwe overheidsbeleid van concentra-
tie & spreiding van ziekenhuiszorg. 
Daarbij zijn de oogheelkunde en ortho-
pedie het verst uitgewerkt. Vooruitlo-
pend op de toekomstige besluiten heb-
ben de beide raden van bestuur al 
besloten tot een fusie van de klinische 
labs. 

“De verkenning naar samenwerkings-
mogelijkheden tussen beide ziekenhui-
zen heeft het afgelopen jaar diverse in-
teressante mogelijkheden opgeleverd, 
deze worden momenteel verder uitge-
werkt” stelt Piet Batenburg, voorzitter 
van de raad van bestuur van het Catha-
rina Ziekenhuis. “Dat is best complex 
omdat er momenteel veel nieuw finan-
cieel beleid op de ziekenhuizen af komt. 
De gevolgen daarvan moeten we goed 
in kaart hebben”. 

Met ingang van komend jaar gaat de 
complete ziekenhuisfinanciering an-
ders worden. De ziekenhuizen gaan 
over op een geheel nieuwe financie-
ringssystematiek (DOT) en bovendien 
wordt de marktwerking voor zieken-
huizen stevig uitgebreid van 30 tot on-
geveer 70%. Daar bovenop komt nog 
dat ziekenhuizen maximaal 5,25% mo-
gen groeien en ook de wijze waarop 
medisch specialisten gefinancierd wor-
den helemaal anders gaat worden.

“Naast de onduidelijkheid over de uit-
komsten van het nieuwe financiële ka-
der voor de beide ziekenhuizen blijken 

de spelregels voor concurrentie, zoals 
gehandhaafd door de Nederlandse Me-
dedigingsauthoriteit (NMA), lastig te 
verenigen met de wens om samenwer-
kingsverbanden te vormen”, zegt Rob 
van ’t Hullenaar, voorzitter van de raad 
van bestuur van Máxima Medisch Cen-
trum. “Hiervoor proberen we de ko-
mende tijd oplossingen te vinden. Het 
belangrijkste resultaat van de verken-
ning is dat beide ziekenhuizen van me-
ning zijn dat patiënten uit onze regio 
baat hebben bij intensievere samenwer-
king tussen onze beide ziekenhuizen.”  

Máxima Medisch Centrum (MMC) is 
een modern ziekenhuis met topfunc-
ties waaronder een intensive care voor 
te vroeg geboren baby’s en een afdeling 
voor complexe zwangerschappen. 
MMC werkt samen met de TU Eindho-
ven aan vernieuwing van medische 
technologie. Opleiden van specialisten 
doen we samen met de universiteiten 
van Maastricht en Nijmegen. MMC 
heeft twee locaties: Eindhoven en Veld-
hoven. Zie: www.mmc.nl  

Het Catharina-ziekenhuis (CZE) streeft 
op haar taakgebieden patiëntenzorg, 
onderwijs & opleiding en onderzoek 
naar het realiseren van zo veel mogelijk 
meerwaarde voor haar klanten, dit ge-
koppeld aan een excellente uitvoering. 
Naast de reguliere basisfuncties, is het 
ziekenhuis vooral bekend om de behan-
deling van patiënten met hart- en vaat-
ziekten, kanker en om IVF. Zie: www.
cze.nl. 
Beide ziekenhuizen zijn Topklinische 
Opleidingsziekenhuizen (STZ).

Zanger 10cc speelt op slotdag 
Bavaria Open Air 
Ook Jochem  van Gelder, Sita en Frank Lammers ondersteunen actie Stich-
ting Energy4All

De huidige leadzanger van de legen-
darische Britse band 10cc speelt op de 
derde editie van Bavaria Open Air. 
Mick Wilson zal een muzikale bijdra-
ge leveren aan de Energy4All-actie, 
waarmee de tweede festival dag ge-
opend zal worden. Daarna zullen deze 
dag optredens volgen van onder ande-
re Guus Meeuwis, Waylon en Caro 
Emerald. Een dag eerder staan UB40, 
Kane, Within Tempation en een vijftal 
acts meer op het programma. Bavaria 
Open Air vindt plaats op zaterdag 27 
en zondag 28 augustus en net als de 
eerste twee edities in 2009 en 2010 
fungeert het terrein van bierbrouwer 
Bavaria in Lieshout als festivalweide.

Mick Wilson verzorgde tien jaar gele-
den samen met Graham Gouldman, 
de oorspronkelijke zanger van 10cc, 
een akoestische set in de Green Room 
in Café Royal in Londen. Sindsdien 
behoort hij tot de vaste bezetting van 
10cc, waarvan Gouldman zelf ook nog 
steeds onderdeel uitmaakt. Samen 
met Gouldman geeft Wilson met eni-
ge regelmaat akoestische optredens 
voor goede doelen, waaronder het 
Teenage Cancer Trust. Op Bavaria 
Open Air zet hij zich in voor Stichting 
Energy4All. 

Stichting Energy4All is opgericht om 
het onderzoek naar behandelingen en 
medicijnen voor mensen met energie-
stofwisselingsziekten te ondersteu-
nen. Op Bavaria Open Air zullen vrij-
willigers van de stichting zowel geld 
inzamelen als informatie verschaffen. 

Ex-profvoetballer Björn van der Doe-
len zal optreden met zijn band en 
naast Mick Wilson zullen ook Jochem 
van Gelder, Frank Lammers, professor 
Jan Smeitink en Sita gastbijdragen 
verzorgen gedurende dit deel van het 
programma. 

Programma Bavaria Open Air
Voor de allerlaatste podiumplek op 
Bavaria Open Air wordt momenteel 
nog gestreden door Gunz N’ Rozes, 
Hardcase, Linda Mae en Qué Pasa in 
de BOA CityTour. Één van deze acts 
mag Bavaria Open Air op de zaterdag 
openen.  Zie de speciale site www.boa-
citytour.nl  voor meer informatie over 
de BOA CityTour.

Het programma van Bavaria Open 
Air ziet er verder per dag en op 
chronologische volgorde als volgt 
uit: 
Zaterdag 27 augustus: winnaar BOA 
CityTour; Tim Knol; Kane; Di-rect; 
Alain Clark; BZB; Within Tempation; 
UB40.
Zondag 28 augustus: Björn van der 
Doelen Energy4All Band; Van Dik 
Hout; Frank Boeijen  & Band; Jacque-
line Govaert; Waylon; Caro Emerald; 
Guus Meeuwis; Loco Loco Disco 
Show.  Op zaterdag gaat het terrein 
om 12.00 uur open, op zondag om 
11.30 uur.

INK-onderscheiding voor 
Kamers van Koophandel
Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft de Kamer van Koophandel 
de INK-onderscheiding uitgereikt. De Kamer van Koophandel ontvangt de 
onderscheiding, met vier van de vijf mogelijke sterren, omdat zij heeft aan-
getoond dat zij de klant, de ondernemer, daadwerkelijk centraal stelt. Het 
primaire productieproces en de ondersteunende processen zijn volledig op 
de klant afgestemd, aldus het INK. Het is uitzonderlijk dat een publieksor-
ganisatie deze kwaliteitsonderscheiding krijgt toegekend. 

Ondernemer centraal 
Ruud Stassen, directeur INK: “Met de 
INK-onderscheiding is de Kamer van 
Koophandel met haar bedrijfsvoering 
en dienstverlening een goed voor-
beeld voor andere overheidsorganisa-
ties.” Ook Rinke Zonneveld, directeur 
Ondernemerschap ministerie EL&I 
(Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie)  is tevreden:  
“Het feit dat het netwerk van de Ka-
mer van Koophandel vandaag de INK-
onderscheiding heeft gekregen is het 
bewijs dat zij de ondernemer steeds 
centraler stelt in de dienstverlening.” 

Onlangs verwierven de Kamers van 
Koophandel ook al het zogeheten Be-
wijs van Goede Dienst. Dit certificaat, 
uitgereikt door het Ministerie van 
EL&I, geeft aan dat de dienstverlening 
van de Kamer van Koophandel vol-
doet aan tal van kwaliteitseisen die 
klanten stellen. Alleen organisaties die 
gericht werken aan kostenbesparing, 
vermindering van administratieve las-
ten en hogere klantentevredenheid 
komen in aanmerking voor dit Bewijs 
van Goede Dienst. De Kamer van 
Koophandel is vooral succesvol in het 
verminderen van administratieve las-
ten voor ondernemers. 

Trots 
“Het steeds weer verder verbeteren 
van de bedrijfsvoering, en daarmee 
het verbeteren van onze dienstverle-
ning aan ondernemers, is een conti-
nue uitdaging,” aldus Martin van Eijl, 
waarnemend  algemeen directeur Ka-
mer van Koophandel Nederland. “Wij 
zien onze inzet om de Kamers van 
Koophandel goed voor te bereiden op 
de toekomst met deze INK-onder-
scheiding bevestigd. Onze medewer-
kers zijn bijzonder trots op deze er-
kenning. Dagelijks zetten zij zich in 
om de ondernemer, óók in de regio, 
met vragen verder te helpen. De INK-
onderscheiding onderstreept dat door 

hun inspanningen ondernemers die 
een beroep doen op onze dienstverle-
ning op een efficiënte en effectieve 
wijze worden geholpen.“
 
INK
Het INK (voorheen Instituut Neder-
landse Kwaliteit) is een in 1991 - op 
initiatief van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken - opgerichte stich-
ting die tot doel heeft bij te dragen aan 
de concurrentiekracht van de Neder-
landse economie door organisatie in 
de profit en de non-profit sector te on-
dersteunen bij de verbetering van de 
kwaliteit van hun bedrijfsvoering. Het 
INK is actief op het gebied van kennis-
ontwikkeling, voorlichting, training 
en erkenning van organisaties. Het 
INK gebruikt daarbij het INK-ma-
nagementmodel als leidraad. Aan de 
toekenning van de INK-onderschei-
ding ligt geen verkiezing ten grondslag 
maar een gedegen beoordeling van de 
kwaliteit en de resultaten van de be-
treffende organisaties. 
Meer informatie op www.ink.nl

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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.

LINDEBLAADJES

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.

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!

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

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!)

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 
040-2434706 of 06-1058 
7405. Voor particulier en 
bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels   
€ 4,-; Barkruk €  1,25; Ka-
raoke €  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.

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

hoNDENuItLAAt-
SERvICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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

Te koop:  z.g.a.n. bruin   le-
deren relax / sta-op fau-
teuil. Klein model met voet-
steun en motor. Met garan-
tie € 500,- (nieuw € 3000,-). 
Tel: 040 - 2833849

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

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

TE kooP: kIPkoMPAkT 
CArAVAN Type 37,hefdak, 
treinzit. Bouwjaar 1999, 
stormluifel origineel als 
nieuw. Vraagprijs € 6.750,-
Tel. 040-2832788.

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

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.

VOORKOM GEDOE. DOE GRATIS DE PEUGEOT AKANTIECHECK.

NU GRATIS 
LANDDOEK!!

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

* Elke woensdag gratis en op andere dagen slechts € 19,-. Actie geldig t/m 31 juli 2011. Landdoekactie geldig zolang de voorraad strekt. 
Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.peugeot.nl/vakantiecheck

Laat je vakantie niet verpesten door pech onderweg. Kom langs voor de gratis* 
Peugeot Vakantiecheck: een uitvoerige controle van uw auto op de 28 belangrijkste punten. 
Zo gaat u met een zeker gevoel op vakantie. 
Kom langs of bel voor een afspraak en ontvang een ‘landdoek’ cadeau!

KIJK VOOR HET ANTWOORD OP WWW.PEUGEOT.NL/VAKANTIECHECK

Elektrische boxspring
-  Hoofdbord gecapitonneerd
-  2 Volledig elektrische onderbakken(hoofd+knieknikinstelling) 
 met meegestoffeerde voeteneindbeugels
-  Gestoffeerde onderplint rondom incl. poten massief hout
 2 Meegestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
-  Split-matrastopper (voor extra comfort en toch samen slapen!)
- 140x200-160x200-180x200 (dezelfde prijs)

Elektrische boxspring
-  Hoofdbord gecapitonneerd

ZOMERKNALLER!!
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www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX  Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend: woensdag en donderdag van 10.00-17.30 
Vrijdag 10.00-20.00   Zaterdag 10.00-16.00

ELDERS  2995,- 
NU BIJ ONS!
ECHT COMPLEET 

 1995,-
Nu met GRATIS 4-seizoenen dekbed t.w.v.  99,-

Daihatsu Cuore, 3 deurs, 1.0 Automaat, 20.000 km

1ste eigenaar  .......................................................Juli 2004

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Uniek tapijt voor 
 schone lucht

NIEUW: Desso Airmaster
Revolutionair tapijt dat zorgt voor schonere lucht in uw huis!

Wij zijn op vakantie van 23 juli t/m 15 augustus

Info en inschrijving:
Donderdag 2 sept.

om 20.00 uur in
”Hotel pIerre”

leenderweg 80
eindhoven

Spaans- en latijns-
Amerikaanse 

Vereniging
Secr. A.I.e. 

Geldropseweg 52
5731 AC Mierlo

tel./Fax 0492-66 16 98
Website:

www.aie-eindhoven.nl

Cursussen 
sPAAns

CURSUSSEN
SPAANS

Info en inschrijving:
Dinsdag 6 sept.
om 20.00 uur in

“HOTEL MERCURE”
Leenderweg 80

Eindhoven

Spaans- en Latijns-
Amerikaanse
Vereniging

Secr. A.I.E.
Geldropseweg 52
5731 AC Mierlo

Tel./Fax 0492-66 16 98

Website:
www.aie-eindhoven.nl
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Biljarten

  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. 28 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 27: Winnaar wordt volgende week bekend gemaakt.

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.

8 9 2 5
1 8 3 9

9 4
6 2 1 4

8 2 5
6 3 7 2

7 5 6
9 7 1
6 4 9

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00959

Jasper grossiert in medailles !!
Het afgelopen weekend is in het Pieter van den Hoogenbandzwemstadion 
� e Netherlands Invitational 2011 gehouden, een zwemevenement voor 
alle landen georganiseerd door zwemvereniging Zegenwerp uit St. Michiels-
gestel en de Waalstroom uit Nijmegen onder de naam Novum. 

Nederlands Jeugd Record voor 
Z&PV Nuenen
Tijdens de Netherlands Invitational, een internationale wedstrijd in Eind-
hoven, heeft de jongens jeugd ploeg van Z&PV Nuenen een nieuw Neder-
lands Jeugd Record gezwommen. Sven Kardol, Ruud van Heerbeek, Mau-
rice Soudant en Wouter Sijmons zwommen met 1.50.42 exact 0.07 sneller 
dan het oude record. Een perfect einde van een super seizoen.

Meer dan een jaar geleden bedachten 
de jongens van Z&PV Nuenen dat ze 
in staat moesten zijn het Nederlands 
Jeugd Record op de 4x50m wisselslag 
aan te vallen. Ieder van hen had een 
andere slag waarop ze goed waren en 
dus kon er een mooi team gevormd 
worden. Om deze droom te verwe-
zenlijken werd samenwerking met 
zwembad de Drietip gezocht. De 
Drietip stelde extra badwater en fit-
ness mogelijkheden beschikbaar. Er 

Recordploeg Z&PV Nuenen, vlnr Sven, Wouter, Maurice en Ruud.

Zwemmen

Naast Nederland waren dit jaar ook 
België, Roemenië, Duitsland, UK en 
de USA vertegenwoordigd. De 9-jari-
ge Jasper van Lier, woonachtig in 
Texas logeert bij opa en oma in Nue-
nen en deed mee op 6 onderdelen. Hij 
veroverde 2 gouden en 3 zilveren me-
dailles op diverse afstanden. (50 en 
100 meter vrije slag, 50 en 100 meter 
schoolslag en 50 meter rugslag).

Jasper zwemt in Texas bij the Wood-

land Riptides. Hij kwam dinsdagmor-
gen op Schiphol aan voor een vakantie 
in Nederland. Zijn enthousiasme voor 
het zwemmen is groot als je bedenkt 
dat hij dinsdagavond alweer in het wa-
ter lag om mee te doen met een trai-
ning van Z&PV Nuenen.
Jasper heeft genoten van het evene-
ment en is vastbesloten volgend jaar 
weer van de partij te zijn, wellicht met 
een grotere delegatie van the Wood-
lands Riptides.

Trots poseert Jasper met zijn medailles 
voor de Texaanse vlag.

Dubbelkampioenen bij 
Badminton Club Lieshout 
Bij de aspirantenjeugd van Badminton Club Lieshout zijn Robin van Stip-
hout en Jolijn Verploegen met overmacht kampioen geworden op het onder-
deel “dubbelspel”. In het toernooi waarin om deze titel gestreden werd lie-
ten zij alle tegenstanders met duidelijke cijfers achter zich. Rense van Stip-
hout, Tom Langstraat en Lisa Hubrechsen werden uiteindelijk tweede.

Uiteindelijk begonnen zes teams aan het 
dubbelspeltoernooi waar de titel “Club-
kampioen Dubbel 2011” op het spel 
stond. Vooraf was echter wel duidelijk 
dat het sterke koppel van Robin van 
Stiphout en Jolijn Verploegen hoge ogen 
ging gooien. In het toernooi maakten zij 
de hooggespannen verwachtingen meer 
dan waar. Het team wist uiteindelijk alle 
partijen te winnen, vaak met heel duide-
lijke cijfers, waardoor zij de titel uitein-
delijk met speels gemak binnenhaalden. 

De gehele rangschikking zag er als 
volgt uit: Clubkampioenschappen Dub-
bel 2011, aspiranten:
1. Robin van Stiphout en Jolijn Ver-

ploegen.
2. Lisa Hubrechsen, Tom Langstraat en 

Rense van Stiphout.
3. Jordy van den Eijnden en Manon 

Hagelaars.
4. Dorien van Hoof en Ilona Kastelijn.
5. Lotte Schipperheijn en Maud Schip-

perheijn.
6. Anne Hink en Anne Langstraat.

Badminton

De deelnemers aan het dubbeltoernooi, met in hun midden de winnaars Jolijn 
Verploegen en Robin van Stiphout.

Jitta van der Laan tevreden 
terug van EK in Zagreb
In het weekend van 30 juni vertegenwoordigde de Nuenense Jitta van der 
Laan Nederland in de K1 1000 meter op het EK kano voor junioren in 
Zagreb. Samen met clubgenootje Karlijn Jansen uit Eindhoven startte ze 
ook op de 500 meter.

“Het was echt heel erg gaaf in Zagreb 
op het EK! In totaal waren er 38 lan-
den aanwezig, dus echt een leerzame 
ervaring. Na de eerste wedstrijd in de 
K1 had ik zoiets van: Wooh wat gaat 
iedereen hard. Maar gelukkig was ik 
wel door naar de halve finale. In de 
halve finale heb ik toen de beste wed-
strijd ooit gevaren en mijn persoonlijk 
record met 8 seconden verbeterd.”
Met de hiermee behaalde 6e plaats 
mocht Jitta in de B-finale starten. En 
daarin heeft ze opnieuw een mooi re-
sultaat neergezet. In de B-finale ein-
digde ze uiteindelijk als 6e in een deel-
nemersveld van 9. En daarmee werd 
ze 15de van Europa!

In de K2 heeft Jitta samen met Karlijn 
Jansen ook goed gepresteerd. In de 
series werden ze 7e, en dat betekende 
door  naar de halve finale. In deze 
wedstrijd stegen de meisjes echt bo-
ven zichzelf uit. In de halve finale 
werd ook weer heel goed gevaren, 
maar helaas was het niet goed genoeg 
voor de volgende ronde. 

Jitta: “Ik ben echt super tevreden over 
de wedstrijden. Ik heb daar alles ge-
geven wat ik in me had, en beter geva-
ren dan ooit. Nu zijn we al weer in 
volle voorbereiding voor het WK. Dit 
is namelijk 29-31 juli in Branden-
burg.”

Jitta van der Laan in de K1 tijdens de B-finale op het EK junioren in Zagreb.

Kanoën

werden tevens nieuwe door de 
ANWB Rijopleiding gesponsorde 
startblokken geplaatst en samen met 
het InnoSportLab werd er gekeken 
naar de (start)techniek van de zwem-
mers. Dit alles resulteerde afgelopen 
zaterdag in een nagenoeg perfecte 
race, waarin de heren gezamenlijk 
1,34 seconden van hun inschrijftijd 
haalden en voor het eerst in de histo-
rie van Z&PV Nuenen een Neder-
lands Jeugd Record op de klok zetten.

Frans van Geelkerken wint 
competitie bij Ons Genoegen
Wederom kan wedstrijdleider en competitieleider Ad Kox, terugzien op 
een spannend en enerverend biljartjaar. Helaas heeft hij te kennen gegeven 
met die taken te willen stoppen na 10 jaar. Fried Strijbos heeft aangekon-
digd die taken voor de toekomst te willen vervullen.

Na de gespeelde anderhalve competi-
tie van 33 wedstrijden stond Frans van 
Geelkerken bovenaan. Fried Strijbos 
was wederom tweede.
De pechprijs ging zeer terecht naar 
Henk Dekkers die halverwege het sei-
zoen ruim bovenaan stond. Proble-
men echter met zijn gezondheid en 

een korte ziekenhuisopname zorgden 
er voor dat de achterstand in gespeel-
de wedstrijden zo groot werd dat die 
niet meer in te halen was.
Ons Genoegen maakt gebruik van de 
ruimte van de St. Antoniusschut op 
het Eeneind en onder de leden bevin-
den zich talloze Gildebroeders.

Frans van Geelkerken (rechts) en Fried Strijbos met hun behaalde trofeeën. 



   tot 70%    Korting 

 Zonnebrillen    Aftersun 
    ZONNEBRAND 
Douchegels  Make-Up 
   Shampoo’s & Conditioners 
 Dames Geuren   

Heren Geuren 

SUMMER SALE 
25% 

Op een artikel naar keuze: 

m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen 

 KASSAKORTING 

                               Deze acties lopen van 15-07-2011 tot 22-07-2011 | Noordveld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. zet en/of drukfouten 

Van maandag 18 juli 
t/m maandag 1 augustus 

wordt marilot Vernieuwd. 

gehele 

marilot 
zomercollectie* nu 

70%
*uitgezonderd 

basis- en nieuwe collectie

LAST MINUTE
AANBIEDINGEN
OP HET GEHELE ASSORTIMENT

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
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