
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak s’avond geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Dokter A. Nederstigt
is i.v.m. vakantie AFWEZIG

van 1 t/m 19 augustus
Telefoon 040-2951030

J. Kroon en I.R. Steenstra 
huisartsen, zijn AFWEZIG

van 1 t/m 19 augustus
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk

Nuenen 040-283 96 47

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

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Eerste appar-
tementen  
Park Luistruik  
opgeleverd

Taxatiemiddag 
oude boeken en 
ansichtkaarten 

Steven 
Kruijswijk 
winnaar 
Sportmoment 
juni D
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Nieuw:        
De Quickstep uit Nuenen
De hippe elleboogkruk, de Quickstep, geheel ontwikkeld in Nuenen, is nu 
ook verkrijgbaar bij het servicepunt van Zuidzorg in Nuenen!

Karel van der Grinten (l) en Ben  
Klasens met de Quickstep.

De Quickstep
De door Karel van der Grinten ont-
worpen Quickstep is een elleboog-
kruk en bezit de unieke eigenschap dat 
deze na gebruik in een handomdraai 
in elkaar geschoven kan worden en na 
het plaatsen op de grond, zelfstandig 
rechtop blijft staan. De beperkte leng-
te maakt het zelfs mogelijk om de 
Quickstep staande onder een tafel te 
plaatsen; op deze wijze wordt er geen 
overlast en ergernis veroorzaakt door 
omvallen wat met gangbare krukken 
wel het geval is. Bij het weer in gebruik 
nemen “onthoudt” een slim mecha-
nisme de laatst ingestelde stand zodat 
dit slechts eenmaal bepaald hoeft te 
worden: dus geen gedoe met palletjes 
of klemmetjes, maar alleen: “click and 
go”.

Deze eigenschappen maken het ge-
bruik van de Quickstep erg comforta-
bel thuis, in de auto, op de scootmobiel, 
fiets,  in het openbaar vervoer en in 

Van 2003 naar 2010
Door Elwien Bibbe

Het moest er eens van komen. Als je schrijft in Rond de Linde dan moet je 
met je tijd meegaan. En dat doe ik dus deze vakantie. Ik studeer op mijn 
nieuwe legale versie van Microsofts Offi  ce, Word en Outlook.

Mijn man heeft hem voor mij geïn-
stalleerd. In de loop van de jaren of 
beter decennia is tussen ons de vol-
gende rolverdeling ontstaan. Hij in-
stalleert en ik gebruik. Lijkt een beetje 
op de vuilniszak, tegenwoordig con-
tainer. Hij zet buiten en ik vul.

Met Outlook ging het eigenlijk best 
wel goed. De aanblik van de desktop 
geeft me een beetje een Schoevers ge-
voel. Ik ga er zelfs een beetje meer 
rechtop van zitten. Of ik in een glazen 
kantoorgebouw vertoef en iedereen 
me kan zien. Even gezocht naar de 
juiste ‘klik’ om de sub mappen te ope-
nen, belangrijk, want daar zitten al 
mijn triviale wachtwoorden in, maar 
voor de rest is de wanhoop nog ver 
weg. 

Nu Word. Eigenlijk ziet het scherm er 
heel mensvriendelijk uit. Alsof niets 
me kwaad kan maken……………Ik 
kies voor opslaan en er ontvouwt zich 
een keuze menu, waarin ik heel ge-

makkelijk de oude weg kan vinden en 
alle nieuwe opties over kan slaan. Ja, 
daar word ik dus helemaal blij van.

Woorden tellen is een hobby van mij. 
Ik denk dat alles in 300 woordjes kan. 
Als het er meer zijn dan begin ik te 
strepen. De optie EXTRA is er niet 
meer. Die heet nu controleren en ik 
kies meteen goed. Weer 10 punten 
voor Bill. En tel mijn woorden: 262. 
En word opgetogen van de andere sta-
tistieken. Daarnaast de synoniemen-
lijst. Dat belooft wat voor volgend 
proza. De optie ‘wijzigingen bijhou-
den’ laat ik onberoerd. Daar had ik 
sinds 2003 altijd ruzie mee. En ik wil 
dit fijne gevoel vasthouden. (306)

De spellingcontrole laat de werk-
woordsfouten nog steeds links liggen 
en geeft nog niet automatisch een 
waarschuwing af bij twijfel. Daar valt 
nog wel iets te optimaliseren. Nu nog 
een plaatje invoegen en dat lukt. 336 
woorden. KLAAR!

’Voorbij de lucht’, nieuw boek van Nuenenaar 
Marcel van Buijtenen

DroesemInformatie      Organisatie      Communicatie

Droesem
Molvense Erven 88 . 5672 HN Nuenen, The Netherlands . Telefoon +31 (0)40 283 8416 .  

E-mail: droesem.vanbuijtenen@gmail.com . www.droesem.nl . Kamer van Koophandel 50996606

‘Voorbij de lucht’
Een selectie van verzamelde gedichten door Marcel van Buijtenen.

Voorbij de lucht
Een ontmoeting van drie kunstvormen

Triple A - Triple B
Dichtkunst van Marcel van Buijtenen

Portretten van Cora Beijersbergen van Henegouwen

Brulesk realisme van Barthel Brussee

Een geweldige vondst in dit boek is de 
samenwerking die gekozen is met de 
Haagse portretschilder Cora van Be-
ijersbergen Henegouwen en de Leidse 
Barthel Brussee. De passende bezielde 
portretten en de geschilderde verha-
len van de beide afgestudeerden aan 

de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag, vormen 
in combinatie met de teksten van 
Marcel een unieke combinatie van 
drie kunstvormen en een vertrekpunt 
voor fantasierijke belevenissen.
Het boek à € 20,-- is te verkrijgen via 

Rabo Nuenen 1599.79.307 t.a.v. Droe-
sem onder vermelding van het aantal 
gewenste exemplaren van Voorbij de 
Lucht. 

Het bij Lecturis gedrukte boek heeft 
als ISBN-nummer 978-90-817194-1-
4.
Ook liggen er in Nuenen enkele exem-
plaren te koop bij boekhandel v.d. 
Moosdijk en bij de receptie van Hotel 
Restaurant de Collse Hoeve aan de 

Door Gerrit van Ginkel

Marcel van Buijtenen gaat op het eind van zijn werkzame leven bij de TU/e, 
als ZZp-er, zijn eenmansbedrijf Droesem opstarten. De uitgeverspoot van 
Droesem is gekomen tot de uitgifte van een boek waarin een selectie te zien 
is van 40 jaar gedichten van Marcel van Buijtenen. 

Collse Hoefdijk.    
Een signeersessie zal op korte termijn 
volgen in een Nuenense gepaste loca-
tie.
U dient hiervoor Rond de Linde in de 
gaten te houden.

Lezersactie
Speciaal voor onze lezers heeft Marcel 
een lezersactie ontwikkeld.
Een aantal van zijn gedichten hebben 
een Nuenense locatie of een Nuenen-
se persoon als onderwerp. De eerste 
vijf inzenders die de meeste verborgen 
namen kunnen inleveren, ontvangen 
van de schrijver een gratis exemplaar 
van het boek Voorbij de lucht. U kunt 
daarvoor uw oplossing tot eind augus-
tus inzenden aan:
droesem.vanbuijtenen@gmail.com

openbare ruimten, horeca, schouw-
burg etc.  Deze feiten in combinatie 
met het aansprekende en trendy de-
sign in moderne kleuren grijs of oran-
je biedt de gebruiker een grote 
praktische en optische meerwaarde. 
Op verzoek zijn ook afwijkende uit-
voeringen leverbaar. 

De samenwerking met Zuidzorg
Ben Klasens van Zuidzorg Nuenen is 
Karel van der Grinten, van Arbin Care 
Products, op een gegeven moment te-
gengekomen en werd meteen enthou-
siast over zijn nieuwe product de 
Quickstep. “Het is een innovatieve en 
hippe elleboogkruk en kent veel meer 
mogelijkheden dan de doorsnee elle-
boogkruk. Vooral het grote voordeel 
dat de Quickstep niet meer kan om-
vallen als je hem neerzet, neemt veel 
ergernissen weg.  

Binnen ons servicepunt willen we 
deze kruk graag verhuren of verkopen 

omdat hij niet alleen in zijn uiterlijk 
maar ook in gebruiksgemak vele voor-
delen biedt. Wij staan volledig achter 
het product en vinden dat deze kruk, 
nota bene bedacht en ontwikkeld in 
Nuenen, niet mag ontbreken in ons 
servicepunt. Helemaal geweldig vind 
ik het dat de Quickstep kruk nu gratis 
een week mag worden geprobeerd zo-
dat de mensen zelf kunnen ervaren 
wat voor een geweldig product dit is.”  
aldus Ben Klasens.

Het nieuwe product de Quickstep 
wordt al door Zuidzorg in Eindhoven 
aangeboden, maar tot op heden levert 
dit weinig gebruikers op uit Nuenen. 
Blijkbaar speelt de afstand toch een 
grote rol.  Karel van der Grinten van 
Arbin Care Products uit Nuenen: 
“Daarom ben ik heel erg blij dat Ben 
Klasens van servicepunt Zuidzorg in 
Nuenen zo enthousiast heeft gerea-
geerd op het voorstel om de Quick-
step elleboogkruk ook in het 
assortiment van het servicepunt in 
Nuenen op te nemen. Samen hebben 
wij uitvoerig overlegd op welke wijze 
wij de drempel voor het gebruik van 
de nieuwe Quickstep zo laag mogelijk 
kunnen maken. De gratis uitleenfor-
mule met vervolgens de diverse moge-
lijkheden voor een voordelige aankoop 

(indien gewenst) is daar een mooi re-
sultaat van. Fijn om zo samen te wer-
ken.”

Bent u geïnteresseerd geraakt: meld u 
zich bij het servicepunt van Zuidzorg 
aan de Kloosterstraat 15 in Nuenen 
voor een demonstatie of kijk op  http://
www.arbincare.nl.



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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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-datum
besluit

14/07/2011 N-HZ-2011- Schout  Bouwen Plaatsen  14/07/2011 
 0094RO Wernertslaan 8  dakopbouw   

14/07/2011 N-HZ-2011- Heuvel 5 Bouwen Plaatsen  14/07/2011
 0118   poorten 

14/07/2011 N-HZ-2011- Berg 49 a Bouwen Plaatsen  15/07/2011 
 0091   tuinhuis/atelier 

14/07/2011 N-HZ-2011- Boord 25 Bouwen Wijzigen  15/07/2011 
 0108  RO bijgebouw 

14/07/2011 N-HZ-2011- Berg 17 Bouwen Oprichten  15/07/2011 
 0095   dakterras 

14/07/2011 N-HZ-2011- Berg 15C Bouwen Oprichten  15/07/2011 
 0096   dakterras bij    
    bestaande    
    woning 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan het Bestuur van Internationale Kempische Wandeldagen is me-

dewerking verleend voor de doorkomst van de wandeldagen op 
vrijdag 5 augustus 2011 (verzenddatum 13 juli 2011);

• aan  K.P.J. Nederwetten zijn vergunningen en ontheffing verleend 
voor het organiseren van de jaarlijkse touwtrekwedstrijd over water 
op het weiland t.h.v. Hoekstraat 58 in Nederwetten op zondag 14 
augustus 2011 (verzenddatum 14 juli 2011);

• aan Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V. zijn toestem-
ming en ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken op het uitgebreid terras tijdens de Ronde van 
Nuenen op zondag 21 augustus 2011 (verzenddatum 14 juli 2011);

• aan mevrouw S. van Nieuwkerke is een vergunning verleend voor de 
uitoefening van het horecabedrijf in het pand Hoge Brake 3 i.v.m. 
optreden van een nieuwe leidinggevende (verzenddatum 14 juli 
2011);

• aan het bestuur van V.V. R.K.V.V. is een evenementenvergunning 
verleend voor het organiseren van het evenement paalzitten op 12 
en 13 augustus 2011 t.g.v. Nederwetten ”kermis” (verzenddatum 18 
juli 2011);

• aan de heer Clermonts zijn vergunningen en ontheffingen verleend 
voor het plaatsen van een tent, terras, frietwagen e.d. i.v.m. Neder-
wetten “kermis” in de periode van 12 tot en met 15 augustus 2011 
(verzenddatum 18 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, 21 juli 2011

PUBLICATIE
Ontwerp-uitwerkingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West,   
uitwerkingsplan 1’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken, in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimte-

lijke ordening bekend, dat met ingang van 22 juli 2011 gedurende zes 
weken op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter inzage ligt het 
ontwerp-uitwerkingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwer-
kingsplan 1’.
De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website ‘www.ruim-
telijkeplannen.nl‘ of rechtstreeks via de volgende dieplink: 
ht tp://w w w.ruimteli jkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.08200000BPUNuenWestUP1-
Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 181 woningen mogelijk 
in het eerste deel van fase 1 van het Uitbreidingsplan Nuenen-West. 
Eenieder kan gedurende de termijn van tervisielegging schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-uitwerkingsplan 
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan gedurende voor-
noemde termijn ook mondeling worden ingediend bij de heer D. Senders 
van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 641.

Nuenen, 21 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in 
artikel 83 Wet geluidhinder voor de bouw van nieuwe woningen gele-
gen aan de Europalaan tussen de Vorsterdijk en de Dubbestraat. De 
hogere grenswaarde geluid dient te worden vastgesteld om medewerking 
te verlenen aan het plan Nuenen-West.
Het ontwerpbesluit en het verzoek tot vaststelling hogere grenswaar-
de met de daarbij behorende bijlagen liggen vanaf 22 juli 2011 tot en 
met 1 september 2011 bij de balie Wonen en Openbare Ruimte, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor iedereen ter inzage. De stukken 
zijn ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website: www.
nuenen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van tervisielegging 
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-
besluit kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mon-
deling worden ingediend bij de heer G. Koops van de afdeling Ontwik-
keling, telefoonnummer (040) 2631 646 en de heer J. Wassenberg van 
de afdeling ontwikkeling, telefoonnummer (040) 2631 450.

Nuenen, 21 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
College stelt handhavingsverslag 2009 en 2010 vast
De gemeente houdt toezicht op en handhaaft zo nodig op de naleving 
van wet- en regelgeving. Wij hebben op 10 mei 2011 het verslag vast-
gesteld over de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken in 
de jaren 2009 en 2010.

In het verslag staat onder andere dat:
1. steeds meer conform vergunning wordt gebouwd. Procentueel is 

dit gestegen van bijna 83% in 2009 naar bijna 92% van de gereali-
seerde vergunningen in 2010. In 43% van de zeven verzoeken om 
handhaving over bouwwerken was geen sprake van een overtre-
ding. Van de zaken die in 2009 en 2010 vanuit gebiedstoezicht zijn 
gestart is inmiddels 65% respectievelijk 50% in overeenstemming 
gebracht met de wet- en regelgeving.

2. de gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) de meeste tijd 
hebben besteed aan parkeren en afval. In 2010 zijn 919 meldingen 
over de openbare ruimte behandeld. Verreweg de meeste meldin-
gen (673) gaan over afval. In 2010 zijn 897 waarschuwingen gege-
ven en 625 boetes opgelegd.

Het verslag ligt vanaf 21 juli 2011 vier weken kosteloos ter inzage bij de 
Balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 21 juli 2011,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Nuenen c.a.

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

ANDERE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 25 JULI T/M 19 AUGUSTUS
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.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNING
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 13/07/2011 N-HZ-2011-0120 Lieshoutseweg 45 Wijzigen gebruik voor  
    permanente bewoning 

Regulier 13/07/2011 N-HZ-2011-0121 Rullen 4 Asbestsanering  

Regulier 14/07/2011 N-HZ-2011-0122 Berg 61 Bouwen woonhuis 
 
Regulier 14/07/2011 N-HZ-2011-0123 Berg 61 Slopen woonhuis  

Regulier 11/07/2011 N-HZ-2011-0124 Gulberg 22 Plaatsen lijmtank  

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN   
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
MET ZES WEKEN

Soort  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag Nummer  

Regulier N-HZ-2011-0080 Parkstraat 7 Wijzigen gevel  

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Tijd voor Vitamine V! 

Tip 5 bij zomerkwaaltjes
 
Roodverbrand, gemene spierpijn of ineens snipverkouden: zo wordt je wel-
verdiende vakantie toch een stuk minder leuk. Gelukkig kun je er best iets 
aan doen. Geen paniek dankzij de tip-5 van het Vitamine Informatie Bureau. 
Van je ‘Vitamine V’ – met de V van Vakantie - wil je immers genieten! 
 
Zomerverkoudheid
De ene dag is het bloedheet en de ande-
re dag is het opeens veel koeler. Je li-
chaam heeft in de zomer vaak te maken 
met wisseling in temperatuur. Juist daar-
door ben je vatbaarder voor virussen, 
zoals het verkoudheidsvirus. Zorg voor 
een goede basisweerstand. 
Doe de weerstandscheck op de site 
www.vitamine-info.nl.

 
Minder eetlust
Door de warmte heb je vaak minder trek 
in eten. Neem een lichte maaltijd, maar 
zorg wel dat je alle vitamines en minera-
len binnenkrijgt. Kies bijvoorbeeld voor 
zomerfruit, dat is lekker licht en zit vol 
met vitamine C. Heb je het idee dat je te 
weinig binnen krijgt, dan kun je altijd tij-
delijk kiezen voor een laag gedoseerde 
multivitaminen, ter aanvulling.

 
Verbranden
De zon zorgt ervoor dat we zelf via onze 
huid vitamine D maken. Goed voor onze 
botten en tanden en voor onze weer-
stand. Helaas is er ook een ‘maar’. De 
huid kan verbranden door teveel zon, en 
dat willen we natuurlijk niet. Daarom: 
smeer je goed in en blijf bij voorkeur tus-
sen 12 en 3 uur ’s middags uit de zon.
 
Spierpijn en spierkrampen
Een iets langer kanotochtje dan ver-
wacht of een slechte nacht op een lek 
luchtbed? Op vakantie worden veel 
mensen geplaagd door spierpijn. Niet 
altijd te voorkomen, maar wist je dat het 
magnesium, een mineraal, spierkram-
pen wel kan verminderen? Vooral spor-
ters kunnen hier baat bij hebben.

 
Hooikoorts
Hooikoorts veroorzaakt jeukende of 
tranende ogen, loopneuzen en niezen. 
En daar zit je nou net niet op te wach-
ten als je lekker buiten bent. Deze 
klachten ontstaan door allergische re-
actie van de slijmvliezen op stuifmeel 
uit de natuur. En laten deze stuifmeel 
producerende planten nou net tot 
bloei komen bij zonnig en droog weer. 
Gelukkig zijn er goede medicijnen en 
hoef je niet constant met branderige 
rode ogen en een loopneus rond te lo-
pen. Mogelijk spelen vitamine D en vi-
tamine E een rol bij het ontstaan van 
allergie en het verlichten van de klach-
ten. Aanvullend onderzoek is nodig 
om hier meer duidelijkheid over te 
krijgen. 

Meer weten over vitamines en mine-
ralen? 
Bezoek de website van het Vitamine In-
formatie Bureau www.vitamine-info.nl



      

   

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. 22 eN Za. 23 juli: 

Hollandse broccoli, 1/2 kilo ...........0,69
aardappelgratin, per bakje ...................1,35
champignons, per bakje ......................0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 25 juli:

Bleekselderij, per struik ...................0,99
DiNSDag 26 juli:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo ...............0,79
WOeNSDag 27 juli:

rode kool, panklaar, 1/2 kilo. .............. 0,69
DONDerDag 28 juli:

Spinazie, hele kilo ...............................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 22 juli t/m 28 juli

Watermeloen, hele kilo ....................0,69
minneola’s, 8 stuks ...........................1,99
Stroganoffsalade, 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

Krijg bij ons al vast 
uw vakantie gevoel!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Gepaneerde schnitzels
samen voor ..............................5,50
100 gram Snijworst +
100 gram gebraden gehakt  ..1,95
Summerwrap
per stuk .....................................1,95
Caprese al Forno
100 gram ..................................2,25
Panceltina’s
100 gram  .................................1,75
Chinese tomatensoep
2 Halen = 1 Betalen

SPecial

SPecial

SPecial

kOOPje

actie geldig van vrijdag 22 juli 
t/m donderdag 28 juli:

! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW !
Abrikozen vlaai middel
Lekkere limburgse 
abrikozen-ruitjes vlaai

voor maar ...............

Panda dubbel
donker brood 
voor maar ...............

Brood van de maand juli:

PanoCorn
Lekker meergranenbrood 

vol van zonnepitten

€ 2,05

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

€ 5,15

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl

opruiminG!
  Zomercollectie
 • pyjama’s 
 • nachthemden 1/2
 • Dusters   prijs!

 • Badpakken/tankini’s 
	 	 25%	Korting
 • Luxe slips/strings*
 	 75%	Korting
	 	 *van	de	originele	verkoopprijs
	 Extra aanbiedingen:
	 Voorgevormde	Passionata	BH
	 van 40,95 voor ..............................24,95
	 Bijpassende	slip/string
	 van 24,95 voor ..............................14,95
	 (in	de	kleur	rood)
	 Prima	Donna	BH	(in	wit)	............... C	t/m	H	cup
	 van 79,95 voor ..............................59,95

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

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

Het verschil tussen goed en uitstekend is soms kleiner 
dan een millimeter. Dat zie je niet maar je voelt het wel!

  

OPRUIMING
1 artikel 35%

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



Vakantiegevoel?!

Gepaneerde schnitzels
4 voor ....................................550
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Summerwrap
Special, per stuk  .................195
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gebraden gehakt en snijworst, samen voor ... 195

DEZE WEEK:

Zoet zomer worstje
“Special” 100 gram ..............  140

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Kip op stok
4 voor ....................................550
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chinese tomatensoep
“Uit eigen keuken”, 1 liter  ..325
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

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

WeeK-
aanbieding:

Vaste
aanbieding:

santé 
aardappelen

Per zak 
à 3 kilo ..0,99
Champignons

Per 
doosje ...0,79

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

WeeK-
aanbieding:

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 21 juli 
t/m zaterdag 23 juli a.s.
 
TROSTOMATEN
500 GRAM .................0,79

BRAEBURN APPELS 
PER KILO .................. 1,99

AVOCADO
PER STUK .................. 0.99

GEWASSEN SPINAZIE  
PER ZAK ................... 0.99

VASTE AANBIEDING:
CHERRY TOMATEN, PER DOOS ..........0,69
CHAMPIGNONS, PER DOOS ..................0,79

VOLGENDE WEEK:

BBQ steaks
4 stuks voor ..............................750

BBQ - Tip: BBQ pakket
Drumstick - Kipsaté - BBQworst - Spek -
Hamburger - Runderschnitzel - Sparerib
Vanaf 20 personen, vooraf besteld, samen ...  pp795

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 25 juli
t/m woensdag 27 juli a.s.

HOLLANDSE SPERZIEBONEN 
500 GRAM .................0,99

BRAMEN 
PER DOOS ................. 0,99

WITTE PITLOZE DRUIVEN
500 GRAM ................. 1.99

BAMI/NASI GROENTEN  
1+1 GRATIS

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

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

lenssenmannenmode   |   Dorpsstraat 95 Mierlo  (0492) 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl 

SALE
UITLOPENDE JEANSMODELLEN
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KORTING 
TOT WEL50%*

NÚ 1 VOOR €60.- |   2 VÓÓR €100.-

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

T:  040 28 33 579 
M: 06 52 42 88 06 
 
info@vandenbeukencatering.nl 
www.vandenbeukencatering.nl

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ..................................................... April 2008

PARKSTRAAT 20A  - NUENEN 
TEL.040-2835442

Wij zijn wegens 
vakantie gesloten van 
25 juli t/m 8 augustus

COLLSE HEIDE 58 - NUENEN - 040 283 93 66 
INFO@DEVERHUURSPECIALIST.COM - WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Geslaagd ? Proficiat ! 
Feestpakket, bestaande uit; 

 - Luxe tafeltap compleet, 
    (incl. koolzuur, spoelbak, spoelborstel, spoelglans, afschuimer en viltjes) 
 - 20 ltr. Warsteinerbier óf 20 ltr. Bavariabier, 
 - 3 statafels, 
 - 20 bierglazen, 
 - 10 wijnglazen, 
 - 10 longdrinkglazen, 
 - en een leuke attentie! 

€ 100,00 
(Excl. 19% BTW en transport) 

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

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

BEREKEN ONLINE WAT UW HUISHOUDELIJKE HULP KOST!

- Makkelijk en vertrouwd

- Eigen werving en selectie

- Betrouwbaar en gekwali ceerd

- Geautomatiseerde urenregistratie

- Ook voor persoonsgebonden budget

helder, betrokken & flexibel
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Politieberichten

Greet Walther gaat met pensioen!
Na 33 jaar bij de Harense Smid Nuenen gewerkt te hebben, neemt zij 

afscheid. Wij zouden het leuk vinden als u ook afscheid van haar komt 

nemen. Vanaf woensdag 27 juli tot en met zaterdag 30 juli is haar  

laatste werkweek. Laten we haar een leuke week bezorgen!

Met vriendelijke groeten,
Collega's Harense Smid Nuenen

Eerste appartementen Park 
Luistruik opgeleverd
 
In het voorjaar van 2011 zijn de eerste huur- en koopappartementen in Park 
Luistruik opgeleverd. Daarom was het woensdag 13 juli tijd voor een fees-
telijk moment voor de bewoners en betrokken partijen. 

Kindervoorstellingen in het 
Openluchttheater Mariahout
Iedere maandag en donderdag in de schoolvakantie zijn er om half 3 kin-
dervoorstellingen in het Openluchttheater. Op maandag 18 en 25 juli treedt 
de Toneelvereniging Mariahout voor de tweede keer op met het sprookje 
“Belle en het Beest”. Donderdag 21 juli om half 3 treden ‘Man en Muis’ op 
met “Liever een beetje gek”. 

Het publiek heeft het naar de zin in het Openluchttheater Mariahout

“Liever een beetje gek” is een heerlijke 
voorstelling en een feest van herken-
ning voor jong en oud. De voorstelling 
bestaat uit gedichten, liederen en kor-
te scenes uit het kleurrijke en veelzij-
dige oeuvre van Annie M.G. Schmidt. 
Deze zijn door de groep Met Man en 
Muis op originele wijze verwerkt tot 
een verrukkelijk programma. Haar 
gekke, een beetje opruiende teksten 
vervelen ons nooit. ‘Man en Muis’ 
brengen een vrolijk en kleurrijke voor-
stelling over tegendraadse types, zoals 
de kat van Ome Willem, Hendrik 
Haan, Mevrouw van Gelder en Dik-
kertje Dap.

Kaartjes voor voorstellingen kosten 4 
euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa 
van het Openluchttheater en via de in-
ternetsite van het Openluchttheater 
(www.oltm.nl).

Paul Hoen van Bouwfonds (links) en John van Schijndel van Van Schijndel Bouw-
groep (rechts) begieten de bomen, die geschonken zijn aan de bewoners. Ingrid de 
Boer en burgemeester Ligtvoet helpen mee.

Burgemeester Ligtvoet van Nuenen 
en Ingrid de Boer, algemeen direc-
teur van Woonbedrijf, bevestigden 
een plaquette aan het appartemen-
tengebouw van de hofappartemen-
ten als herinnering aan de financië-

le bijdrage van de Provincie 
Noord-Brabant. Met een symbo-
lisch gebaar werd tevens aandacht 
gegeven aan de drie bomen die ont-
wikkelaars Bouwfonds en Van 
Wanrooij en aannemer Van Schijn-

del hebben geschonken aan de be-
woners van de hofappartementen. 
Daarna konden bewoners uitge-
breid kennismaken met hun nieuwe 
buurtbewoners tijdens een gezelli-
ge barbecue.

In het plan, ontwikkeld door Bouw-
fonds en Van Wanrooij, waren aan-
vankelijk alleen koopappartemen-
ten en –woningen gepland. Door de 
ontwikkelingen op de woningmarkt 
was een aanpassing echter noodza-
kelijk. Woonbedrijf, woningcorpo-
ratie in Eindhoven, nam 104 hofap-
partementen over om op de markt 
te brengen als huurappartement. 
Hiermee werd het plan haalbaar ge-
maakt en kon in oktober 2009 de 
bouw van start gaan. Anderhalf jaar 
later werden de huur- en koopap-
partementen opgeleverd. Inmiddels 
zijn de 104 hofappartementen alle-
maal bewoond en van de koopap-
partementen het grootste deel.

Hofappartementen
Het deel hofappartementen bestaat 
uit 104 huurappartementen met 
een oppervlakte van 78 tot 110 m2. 
De woningen zijn betaalbaar, op 3 
grotere types na, allemaal met een 
huurprijs onder de huurtoeslag-
grens (€ 652,00). De hofapparte-
menten zijn ondergebracht in klein-
schalige, gekoppelde woonblokken 
met vier woonlagen, rondom een 
ruime hof, die alleen toegankelijk is 
voor de bewoners. De appartemen-
ten op de begane grond hebben een 
eigen entree aan de binnentuin. Op 
de drie bovenliggende verdiepingen 
verbinden de rondom lopende gale-
rijen de woonblokken.

Hofwoningen in aanbouw
De volgende fase van Park Luistruik 
is inmiddels ook al begonnen: de 
bouw van de eerste 14 grondgebon-
den hofwoningen is van start ge-
gaan. De toekomstige bewoners 
hiervan krijgen naar verwachting 
de sleutel medio volgend jaar over-
handigd. De tweede fase van de 
grondgebonden hofwoningen, ook 
weer 14 rij- en hoekwoningen vanaf 
€ 249.000,00 v.o.n., is sinds enkele 
weken in verkoop. Bijna de helft 
hiervan is verkocht of onder optie.

Afsluiting Floreffe-
plein in verband 
met Luikse Markt
Op zondag 24 juli houdt de Gehandi-
capten Vereniging Laarbeek een Luik-
se Markt op het Floreffeplein in Lies-
hout van 9.00 uur tot 16.30. Hiervoor 
zal de Floreffestraat/Floreffeplein van-
af zaterdag 23 juli vanaf ongeveer 
18.00 uur (voor de opbouw) tot zon-
dag 24 juli tot ongeveer 18.00 uur wor-
den afgesloten voor alle verkeer. Om-
wonenden wordt gevraagd om 
hiermee rekening te houden en geen 
auto’s te parkeren op bedoelde straat 
en plein. De organisatie hoopt dat ie-
dereen hieraan mee wil werken en no-
digt iedereen hierbij uit op de markt. 

Embrasse Kookgoed bestaat 5 jaar
Mieke Braskamp opende nu alweer 5 jaar geleden Embrasse Kookgoed aan de 
Berg in Nuenen. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan schreef Mieke een 
wedstrijd uit. Aan de deelnemers werd gevraagd hoeveel koppen er uit een 
grote soeppan geschonken konden worden. De heer Boonman raadde het 
goed en won de eerste prijs, mevrouw van Dal de tweede prijs en de dames 
Akkerman en Van de Loo de derde en vierde prijs. 

Mieke Braskamp, rechts, met de gelukkige winnaars, hun prijzen en de pan 
waar het allemaal om draaide. 

Nuenen: brand in garagebox
Vrijdag 8 juli heeft er een brand gewoed in een garagebox aan het Houtrijk. De 
brand is omstreeks half 11 in de avond ontstaan op een werkbank waar mogelijk 
kortsluiting is ontstaan. De eigenaar heeft geprobeerd de brand zelf te blussen 
waardoor hij rook heeft ingeademd. Hij is ter controle naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Politie Nuenen waarschuwt: Stop Woninginbraak
De politie in Nuenen heeft gemerkt dat er de laatste tijd geregeld woninginbra-
ken plaatsvinden die de bewoners zelf vrij gemakkelijk hadden kunnen voorko-
men. De inbrekers kwamen dan binnen door te hengelen of te flipperen waar-
door geen inbraakschade ontstaat. Deze inbraakmethoden zijn vrij simpel te 
voorkomen door een extra knip of schuif op de deur aan te brengen of door het 
slot op de nachtstand te draaien.

Vakantiekaart
Inmiddels is ook de zomervakantie weer aangebroken. In die periode is er sowie-
so traditioneel een stijging van het aantal woninginbraken. Als u wilt dat de poli-
tie 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 ‘wijkprojecten’
bij ‘vakantiekaartactie’;
- met een papieren vakantiekaart. Die kunt u tijdens de openingstijden 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 downloaden en uit-
printen via de websites www.politienuenen.nl of www.stopwoninginbraak.nl, in-
vullen en inleveren bij het politiebureau.

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 betekent dus niet dat uw woning 
permanent door de politie bewaakt wordt. U kunt alleen een Vakantiekaart inle-
veren als u tenminste zeven aaneengesloten dagen van huis bent. Dat hoeft dus 
niet alleen in de zomervakantie te zijn.

Let op met social media
Op www.stopwoninginbraak.nl vindt u ook veel informatie over woninginbra-
ken. 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 inbraak-
test 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 Fa-
cebook. Inbrekers zijn ook daar actief!

Wees zelf alert
De politie heeft uw hulp nodig om inbraken tegen te gaan en verdachten aan te 
houden. Om het aantal woninginbraken terug te dringen, zijn nog meer meldin-
gen nodig. Schijnbaar onbeduidende informatie van getuigen kan bijdragen aan 
de veiligheid in de wijk. Houd uw eigen woonomgeving daarom in de gaten, ze-
ker tijdens de vakantieperiode als veel van uw buren op vakantie zijn en hun wo-
ningen 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 alge-
mene 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.

Kijk voor meer tips over Woninginbraken op www.stopwoninginbraak.nl

Eindhoven: 
Lieshoutse en Veldhovense  vrouw opgepakt na weghalen horecameubilair.
Twee vrouwen zijn vrijdagochtend door de politie aangehouden nadat ze bij een 
horecazaak meubilair hadden gestolen. Surveillerende agenten kregen rond 2.45 
uur van getuigen te horen dat de vrouwen kort daarvoor twee stoelen, een tafel 
en een bloembak hadden weggenomen bij een restaurant aan het Begijnenhof. 
Ze hadden de spullen in een auto geladen en waren weggereden.
De agenten kregen het kenteken van de wagen door en zijn gaan zoeken. Op de
Bilderdijklaan zagen ze kort voor 3.00 uur de auto rijden en lieten hem stoppen. 
De twee vrouwen werden aangehouden en meegenomen naar het bureau. Na 
verhoor zijn ze heengezonden met een proces-verbaal dat wordt doorgestuurd 
naar het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Lieshout en 
een 29-jarige vrouw uit Veldhoven.

Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Open GolftoernooiO GGG lft i
Zondag 11 September

ACTIVITEITEN AGENDA

Op zondag 11 september 2011 organiseren wij voor het 
9e opeenvolgende jaar het Sonnerie Open golftoernooi op 
de prachtige 18 holes baan van ‘Het Golfpark Almkreek’. 
Geheel verzorgde dag incl. ontvangst met kof e, vervoer 
van en naar de golfbaan, lunch, greenfee, 3 consumpties 
na de wedstrijd, feestavond met buffet, drankjes en mooie 
prijzen. Inschrijving via de receptie.

Tijdens onze high tea wordt de tafel gevuld met 
heerlijke lekkernijen zoals sandwiches, quiche, 
scones, muf ns, toast en wordt afgesloten met 
een heerlijk dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. Ook 
door-de-weeks mogelijk voor groepen vanaf 8 
personen.

110,00 p.p.

Standaard High Tea 21,50 p.p.
(uitbreidingen mogelijk)

Je vader zegt dat  
Je behekst bent 
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur 
 ing 7 800 800

gra
tis

 pla
ats

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

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

Deukje...?
Da’s vervelend..., maar weet dat
u zelf kunt kiezen voor 
Van Boxtel Autoschadeherstel.

Kies zelf voor kwaliteit!

W70 enthousiast over plannen 
Gulbergen
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Louis Koenen, fractielid voor W70.

W70 is nog steeds enthousiast over de 
plannen voor Gulbergen. Maar omdat 
het een gevoelig gebied is moet dit 
met zorg worden ingevuld en daarom 
wil W70 graag een brede maatschap-
pelijke discussie over het zogeheten 
middengebied Vaarle/Gulbergen. 

Al in een vroeg stadium heeft Libéma 
uitleg gegeven over dit gebied aan de 2 
gemeenteraden van Geldrop-Mierlo 
en Nuenen. Zoals we allemaal in de 
krant hebben kunnen lezen, maar ook 
in eerdere commissievergaderingen 
hebben gehoord, bestaat het plan er 
uit om aan Vaarle-Gulbergen een 
groen recreatief karakter te geven. Er 
komen vakantiebungalows en uitbrei-
ding van het Dierenrijk met o.a. het uit 
Oerle afkomstige Papagaaiendorp.

Aangezien het zogeheten middenge-
bied een gebied is met veel groen en 
een agrarisch karakter, is een brede 
maatschappelijke discussie over de in-
vulling hiervan voor ons gewenst.
W70 staat voor een groene gemeente 
met een dorpse uitstraling - wij heb-
ben dit nooit onder stoelen of banken 
geschoven. Dit wensbeeld brengt ui-
teraard ook kosten met zich mee en 
dat is nu juist wat we ons niet kunnen 
veroorloven.

Daarom is het volgens ons goed dat 
een marktpartij als Libéma mee gaat 
werken aan dit ideaalplaatje. Het mid-
dengebied zou worden ingevuld met 
beperkte maar winstgevende voorzie-
ningen voor recreatie en ontspanning, 
een fors gedeelte groen en natuurlijk 
met uitgebreide wandel- en fietsgele-
genheden.
Dit initiatief kan een goede financiële 
injectie betekenen voor onze lokale 

Muziek op 
Weverkeshof: 
Simply Folk
De liefde voor de gitaar heeft Tim 
Maas met de paplepel ingegoten 
gekregen. Nog voor hij naar de kleu-
terschool ging bracht zijn vader, zelf 
een begenadigd muzikant, hem het 
gitaarspel al bij. Patrick Panjoel 
echter kwam er pas op zijn 25e ach-
ter, dat hij een geweldige stem had. 
Tussen die twee ontstond een click. 
En samen vormen ze Simply Folk. 

Zij spelen en zingen vooral Ierse folk-
muziek, want dat is waar hun hart ligt. 
Zondagmiddag 24 juli, aanvang 14.00 
uur. Vrij entree. www.weverkeshof.nl.

Daling geregistreerde 
verkochte woningen in juni
Het Kadaster publiceert de vastgoedcijfers van juni 2011. In juni 2011 regis-
treerde het Kadaster 9.549 verkochte woningen. Dit is een daling van 12,6% 
ten opzichte van juni 2010 (10.929). Vergeleken met mei 2011 is er sprake 
van een daling van 3,7%. Het Kadaster registreerde toen 10.068 verkochte 
woningen.

Het Kadaster registreert het moment 
dat de overdrachtsakte van een ver-
kochte woning wordt ingeschreven in 
de openbare registers. Gemiddeld ligt 
dit moment 2 à 3 maanden na de on-
dertekening van de (voorlopige) 
koopakte. Dit betekent dat het effect 
van de verlaging van de overdrachts-
belasting waarschijnlijk pas in het 
vierde kwartaal zichtbaar wordt in de 
cijfers van het Kadaster.

 
Woningtypen
Van de verschillende woningtypen 
stijgen alleen de 2/1 kapwoningen ten 
opzichte van mei 2011 (1,0%). De 
grootste daling doet zich voor bij de 
vrijstaande woningen met -7,8%. 
 
Provincies
De grootste daling van het aantal ge-
registreerde verkochte woningen ten 
opzichte van mei 2011 doet zich voor 
in Noord-Brabant: -11,1%. De klein-
ste daling is in Limburg met -2,3%. In 
de provincies Gelderland, Overijssel, 
Drenthe en Flevoland is een stijging te 
zien van de geregistreerde verkochte 
woningen ten opzichte van mei 2011 
(respectievelijk 1,7%, 4,4%, 5,3% en 
1,0%). 
 
Executie veilingen
In juni 2011 vonden 224 executie vei-
lingen plaats. In juni 2010 waren dat 
er 195.

De opbrengst is voor de Gehandicapten Vereniging Laarbeek 

Luikse Markt in Lieshout
Het is al weer zomertijd, dus voor al degenen die niets te doen hebben: kom 
zondag 24 juli naar die gezellige Luikse Markt op het Floreffeplein in Lies-
hout. De markt is open tussen 9.00 en 16.30 uur.

Pimp je graag oude spulletjes op of 
zoek je nog steeds dat ene ontbreken-
de ‘ding’, kom snuffelen. Of kom ge-
woon gezellig buurten. Een kraam hu-
ren kan ook.  Dus heb je nog wat 
serviesgoed of kleding over, schilderij-
en, zelf gemaakte kunstwerkjes, kleine 
meubeltjes, kampeerspullen, speel-
goed of andere nog bruikbare spulle-
tjes van de zolder, garage of schuurtje, 
huur een kraam en verkoop het op de-
ze gezellige Luikse Markt.

Informatie via tel. 0646159727 of 0495 
588008. Of kijk op www.org-vac.nl of 
mail naar info@org-vac.nl. 

Voor een luttel entreebedrag heb je 
een hele middag entertainment. De 
opbrengst is voor de Gehandicapten 
Vereniging Laarbeek.

Data overige Luikse Markten
Zondag 14 augustus. Luikse Markt op 
het Heuvelplein in Beek en Donk tus-
sen 9.00 en 16.30 uur ten bate van de 
Werkgroep Restauratiefonds Beek en 
Donkse Kerken.
Zondag 5 september. Luikse Markt op 
het terrein vóór De Dreef in Aarle-
Rixtel van 9.00 tot 16.30 uur ten bate 
van de Werkgroep Restauratiefonds 
Beek en Donkse Kerken.

middenstand en gemeentelijke dien-
sten, en daarmee dus ook voor onze 
inwoners. Wij willen Nuenen als Van 
Gogh Village nog beter op de kaart 
zetten. Dat betekent dat we ook de 
voorzieningen moeten hebben om be-
zoekers er volop van te kunnen laten 
genieten. Iets wat door onze Commis-
saris van de Koningin recentelijk nog 
eens bevestigd werd.

W70 is enthousiast over de invulling 
van Gulbergen als toeristisch en groen 
recreatiegebied, maar willen hierover 
graag de brede maatschappelijke dis-
cussie aangaan. Daarvoor zullen we 
uitgebreid aandacht vragen bij de be-
handeling van de nieuwe voorstellen.

Louis Koenen.

9 oktober Marathon Eindhoven

Marathon Eindhoven en De Lage Lan-
den geven hun partnership nieuw elan 
door zich zowel op de breedtesport als 
op de topsport te richten. Het is de 
ambitie van Marathon Eindhoven een 
groei te realiseren in het aantal recrea-
tieve deelnemers van 18.000 naar 
25.000 in 2016. Ook wordt nog meer 
aandacht gevestigd op de sfeeractivi-
teiten, zodat het gezellige karakter een 
essentieel onderdeel blijft van het eve-
nement. Dit jaar lopen de routes van 
de Marathon, Halve Marathon en City 
Run langs het hoofdkantoor van De 
Lage Landen. Door De Lage Landen 
worden daar bijzondere sfeeractivitei-
ten georganiseerd met entertainment 
voor het publiek en de lopers.
Marathon Eindhoven wil zo het gezel-
ligheidskarakter uitbouwen en dat 
combineren met een parcours dat  tot 
de snelste van de wereld behoort, zo-
dat zowel recreanten als toplopers er 
hun persoonlijk record willen komen 
lopen. Uiteindelijk moet dit in 2014 
leiden tot een serieuze aanval op het 
wereldrecord. 

Peter Notten, Voorzitter Marathon 
Eindhoven, benadrukt: ‘Voor Mara-
thon Eindhoven is deze nieuwe over-
eenkomst een zeer welkome aanvulling 
om onze ambities te verwezenlijken. 
Zowel sportief als organisatorisch. Wij 
bieden absolute topsport te midden 
van een loopfeest voor recreanten en 
bezoekers, een unieke combinatie die 
uitstekend past bij Brainport. De uitge-
breide overeenkomst met De Lage 
Landen zal de merkbeleving rondom 
de marathon internationaal versterken. 
De Lage Landen is sinds 2004 onze 
hoofdsponsor en al 20 jaar lang onze 

partner. Ze past met haar Eindhovense 
roots en een professionele, wereldwij-
de uitstraling perfect in het ideaalbeeld 
van ons partnerprofiel.’

Carlo van Kemenade, Vice Chairman 
of Global Vendor Finance De Lage 
Landen: ‘We hebben de afgelopen 20 
jaar een goede samenwerking met de 
organisatie van Marathon Eindhoven 
opgebouwd en de loopsport succesvol 
zien groeien in de stad. Vanuit onze 
globale ambitie is het een logisch ver-
volg om Marathon Eindhoven te steu-
nen bij de wereldrecordpoging. Het 
geeft de regio niet alleen de mogelijk-
heid om zich de slimste regio van de 
wereld te noemen, maar ook de snelste. 
We willen hierin dan ook nadrukkelijk 
een breder podium creëren door par-
tijen als bijvoorbeeld Brainport en De-
sign Academy te betrekken. Daarnaast 
willen we dit evenement gebruiken om 
naast De Lage Landen ook onze andere 
labels Freo en Athlon te presenteren. 
We hebben veel vertrouwen in de orga-
nisatie en willen samen met hen de “De 
Lage Landen Marathon Eindhoven”  
nog succesvoller maken. We zien uit 

naar het succesvol verwezenlijken van 
onze doelstellingen.’

Op weg naar de benoemde doelstellin-
gen staan er de komende jaren een 
aantal doelen op de agenda:
2011: Aanval op het Nederlands 

Record door Hilda Kibet
2012: Nederlands Kampioenschap  

Marathon en introductie 
nieuwe naam:‘De Lage Lan-
den Marathon Eindhoven’

2013: Nederlands Kampioenschap 
Marathon

2014: Wereldrecordpoging mara-
thon (heren)

Marathon Eindhoven
Marathon Eindhoven wordt jaarlijks 
georganiseerd op de tweede zondag 
van oktober. Dit jaar vindt op zondag 9 
oktober de 28e editie plaats. Marathon 
Eindhoven is het grootste sportevene-
ment van Eindhoven en het grootste 
eendaagse sportevenement van de 
provincie Noord-Brabant. Naast de 
marathon, kunnen deelnemers ook 
meelopen met de DELA Estafettema-
rathon,  ED Halve Marathon, De Lage 
Landen Bedrijvenloop, IAK City Run 
en Korein Kinderplein MiniMarathon. 
Op zondag 9 oktober 2011 worden 
ruim 18.000 deelnemers en meer dan 
180.000 toeschouwers verwacht. 

Meer informatie vindt u op 
www.marathoneindhoven.nl 

De Lage Landen verbindt zich opnieuw voor vijf jaar als sponsor aan Mara-
thon Eindhoven. Vanaf 2012 wordt het evenement omgedoopt in ‘De Lage 
Landen Marathon Eindhoven’. Dit hebben Stichting Marathon Eindhoven 
en De Lage Landen officieel bekend gemaakt. 

 
 

 
 
is op zoek naar: een loadermachinist, en een grondwerker,  
om ons team te versterken. 
 
 
 
Wij zijn gespecialiseerd in diverse takken in het grondverzet zoals: 
 

-   Cultuurtechnische werken 
- Sloopwerken 
- Zand- en grindhandel 
- Infra 
- Aanleg en renovatie manegebodems 
- Exclusieve tuinen 

 
Wij vragen: 

- Meerdere jaren aantoonbare ervaring in de gww sector 
- In bezit van VCA 
- Eventueel een machinistenopleiding 
- In het bezit van een rijbewijs BE of C 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mevr. W. Meulendijks,  
Olen 21 te Nuenen, telf. 0499-471322. 
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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.

kerkberichten KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven  040-281 35 69  of  06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl   

     Uit d’n hoek…

Een toekomst voor kerken
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert vandaag een nieuwe 
gids, die dient als handreiking bij de herbestemming van kerkgebouwen. De 
komende jaren komen gemiddeld twee kerkgebouwen per week vrij. Het 
maatschappelijk draagvlak voor het behoud van deze gebouwen is groot. 
Vaak is de kerk met de toren een herkenningsteken in dorp of stad en een 
baken voor de omgeving. Herbestemming biedt deze kerkgebouwen een 
toekomst. Om een verantwoorde herbestemming van kerken te stimuleren 
geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een gids uit, met de titel 
‘Een toekomst voor kerken’. Handreiking voor het herbestemmen van vrij-
komende kerkgebouwen’. 

Kerken omgebouwd tot woning, win-
kel of kantoor. Er zijn in Nederland al 
veel voorbeelden van te vinden, zoals 
de Heilig Hartkerk in Roosendaal, 
waarin een gezondheidscentrum is 
gevestigd of de inmiddels wereldbe-
roemde Dominicanenkerk in Maas-
tricht, waarin een boekhandel zijn in-
trek heeft genomen. Met deze gids 
wordt iedereen die professioneel of als 
eigenaar betrokken is bij de herbe-
stemming van monumentale kerken 
van praktische adviezen voorzien. Ei-
genaren, architecten en ontwikkelaars 
vinden in de gids inspirerende voor-
beelden maar ook praktische informa-

tie over bijvoorbeeld regelgeving. 
Voor gemeenten, monumentencom-
missies en beleidsmakers biedt de gids 
handvatten voor de vormgeving van 
een eigen, stimulerend monumenten-
beleid. 

De gids biedt tevens ondersteuning bij 
het opstellen van een gezamenlijke 
kerkenvisie. Steeds meer gemeenten 
en provincies ontwikkelen samen met 
kerkbesturen en andere betrokken 
partijen een kerkenvisie, op grond 
waarvan beleid kan worden ontwik-
keld voor historische kerkgebouwen. 
Hiermee anticiperen zij op het vrijko-

Plaatsnamen

Nuenen. Nu-nen. Nu-eenen. Een plaatsnaam met een opvallende spelling. 
En als officiële gemeentenaam hoort er ook nog ‘Gerwen en Nederwetten’ 
bij. Dat kun je dan weer afkorten tot Nuenen c.a., cum annexis. Als je vanuit 
Eindhoven over de Europalaan rijdt, kun je naar drie ‘G’s gaan: Geldrop, Ger-
wen en Gemert.
 In de Kempen liggen de bekende zaligheden die eindigen op -el: 
Eersel, Reusel, Bladel, enzovoortsel. Daarboven Oostel-, Middel- en Westel-
beers. Verder hebben we de Heeze’s: Maar-, Mil- en gewoon Heeze. Meer ten 
westen zijn hovens te vinden: Eind-, Veld-, Wester-, Riet- en de wijk Meerho-
ven. Veel hout zit er het oosten: Lieshout, Stiphout, Mierlo-Hout en Maria-
hout. Naar het noorden de dubbele plaatsnamen: Beek en Donk, Son en 
Breugel, Aarle-Rixtel. De Mortel, De Rips en Den Dungen. Hooge en Lage 
Mierde. Heiligen schieten me hier in de buurt maar twee te binnen, Sint Oe-
denrode en Sint Michielsgestel. 
 Leuk, al die plaatsnamen.

Edwin Coolen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 24 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger, pastor 
J.Vossenaar.
Zondag 24 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, panfluit, voorganger, pastor J.
Vossenaar.

Misintenties:
Zondag 24 juli 09.30 uur: Mia van de 
Akker-de Rooij; Susanne Raijmakers-
van de Akker; Wim van Boxtel.
Zondag 24 juli 11.00 uur: Jac Geven 
(vanw. sterfdag); Adéle van Esch-Fifis; 
Bep Kamminga-de Graaf; Overl.ou-
ders van de Rijt-Verhoof; Diny Mi-
chiels-van de Rijt,(vanw.verjaardag);
Ria de Heijde-de Haan; Tinie van de 
Water; Overl. familieleden de Heijde; 
Tiny Bouw; Miriam Raessens; Jan en 
Doortje Pasman-Hendriks,(vanw.ver-
jaardag Doortje); Riek van Santvoort-
van den Heuvel; Anneke Rustige-
Spaas,(vanwege verjaardag).

Mededelingen:
Op zondag 17 juli werd in onze paro-
chie gedoopt: Thijs van Gestel, De 
Beekse Tuin 87.
Van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden: Miet 
Sanders uit de Akkers, Iet Gevers-
Donkers, Weverstraat 6 en Ria van 
Gerwen-Tas, Constantijnstraat 15. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 24 juli: 10.00 uur. Voorganger 
dhr. P. Flach. Derde van de serie van 
drie “stiltediensten’. Er is geen kinder-
nevendienst in de schoolvakantie, 
maar wel teken- en kleurmateriaal 
voor de kinderen. Collecte: Vluchte-
lingen in de Knel. Na de dienst is er ge-
legenheid tot nagesprek en ontmoe-
ting met koffie en thee.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, kinderneven-
dienst, voorgangers: pastor  F.Groot 
en past.werker J.Deckers.

Misintenties:
Nelly van der Heiden-van Rijsingen; 
Familie Cuijpers; Frans en Anna de 
Groot-Vrijaldenhoven en zoon Henk; 
Wilhelmus en Elisabeth Rooijakkers-
Bastiaans; Bastiaan Rooijakkers; Jo-
hannes en Johanna Raymakers-Rooij-
akkers; Peter Raymakers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
S.Kuijpers.

Misintenties:
Marco Hoeks; Jan Kluijmans; Levende 
en overleden leden van het St. Anna-
gilde.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 21 juli: 17.30 uur Lof, 

18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 22 juli: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 23 juli: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 24 juli: 6e zondag na Pinkste-
ren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 25 juli: 18.30 uurHeilige 
Mis, 19.30 uur geloofsverdieping. 
Dinsdag 26 juli: 18.30 uur Heilige Mis. 
Woensdag 27 juli: 7.15 uur Heilige Mis. 

Zomeravondconcertje in 
het Van Gogh Kerkje
Op zondag 7 augustus is het Van 
Gogh Kerkje open om 19.30 uur 
en kunt u luisteren naar verstillen-
de pianomuziek door Paul We-
ijmans. Het is een klein zomer-
avondconcertje met gratis entree 
en de mogelijkheid tot een vrijwil-
lige bijdrage die bestemd is voor 
de ‘Wilde Ganzen’.

Taxatiemiddag oude boeken en ansichtkaarten 

Bij De Aardappeleters
Op woensdag 3 augustus van 13 tot 16 uur vindt er bij Restaurant De Aard-
appeleters, Berg 30 een taxatiemiddag plaats van oude boeken en ansicht-
kaarten. Taxateur Arie Molendijk uit Rotterdam zal dan oude en zeldzame 
boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topo-
grafie, (staten)bijbels en theologie. 

De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude / an-
tieke boeken en was organisator van 
diverse boekenmarkten in den lande, 
zoals de Veluwse boekenmarkten. 
Verder adviseert Arie Molendijk graag 
wat met oude boeken gedaan kan wor-

den. Bijvoorbeeld bemiddelen tot ver-
koop op een veiling of direct. Advies 
tot restauratie van oude boeken en bij-
bels is ook mogelijk. 

Ook het opstellen van een taxatierap-
port voor de verzekering is mogelijk. 

kunstagenda
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

15 jul - 24 jul
10.00 uur- 18.00 uur

Bloem & TuinLandgoed Gulbergen

10 aug - 12 aug
Kindervakantieweek Gerwen 
Terrein  Alvershool, Gerwen

12 aug - 15 aug
Kermis Nederwetten

14-aug
Touwtrekken over water 2011

Hoekstraat Nederwetten

20 aug
Brandweerfestijn Speeltuin de Kievit 

aan de Kerkstraat, Nuenen

2 sep - 4 sep
Harley Weekend Strandbad Enode

3 sep - 4 sep 
10.00 uur-17.00 uur

Boekenmarkt 
Weverkeshof in Nuenen

Kunsthandel – Galerie Art Dumay & Lijstenatelier Foederer (Park 75)
Tentoonstelling: ‘Brabant en Den Haag uit de doeken. Vriendschappen van Vin-
cent van Gogh verzameld’. Schilderijenspreekuur op zaterdag van 10 tot 17 uur 
(behalve 6 en 13 augustus), gratis taxatie van schilderijen, etsen en tekeningen   
Openingstijden: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur (tot en met 1 septem-
ber). www.artdumay.nl. Telefoon: 2845208. 

Galerie en beeldentuin Kunst aan de Berg (Berg 51) 
Laatste mogelijkheid de lopende expositie te bezoeken, met monotypes en zeef-
drukken van Sibylla Grootveld en sculpturen in natuursteen (binnen en buiten) 
van Jeanne van Dranen. Daarnaast blijven de beelden van Kees van Cappellen te 
bezichtigen in de beeldentuin.
Openingstijden: zondag 24 juli van 13:00 uur tot 17:00 uur.
www.kunstaandeberg.nl. Telefoon: 2300025

“Buitenschilderijen hangen binnen”
Al 8 jaar lang is de Buitenschilderdag een Nuenense traditie waar ook een 
thema-expositie aan verbonden is.  Dit jaar was het thema de drie K`s, van 
kastelen, kerken en kapellen in de Kempen en de Meierij.

Schilders, gearriveerde en amateurs 
uit Nuenen en de regio werden door 
het bestuur van de Buitenschilderdag 
uitgenodigd om met dit thema aan de 
slag te gaan. Zo ontstonden diverse 
prachtige objecten, van “realistisch” 
tot “abstract”(en van alles daar tussen 
in). Met eigen visie en interpretatie, 
uitgevoerd in olieverf of acryl- en 
aquarel techniek of in tekentechniek.

Tijdens de Buitenschilderdag in mei 
waren 43 schilderijen van 21 kunste-
naars te zien in de Raadszaal van het 

Klooster. Daarop aansluitend zijn de 
werken in bibliotheek Dommeldal in 
Nuenen tentoongesteld tot 16 juli . 
Zorgcentrum de Akkers heeft 10 
schilders van deze expositie uitgeno-
digd om hun werk tentoon te stellen. 
Het resultaat is 23 prachtige werken 
bestaande uit kapellen, kerken en kas-
telen uit de Meierij en de Kempen. 

Vanaf 16 juli tot 23 september kunt u 
deze meesterwerkjes bewonderen tij-
dens de openingstijden van Zorgcen-
trum de Akkers. 

men en leegstaan van kerken, wat voor 
kerkgangers en buurtgenoten vaak 
een emotionele gebeurtenis is. Een 
kerkenvisie geeft duidelijkheid over 
welke kerken hun religieuze functie 
kunnen behouden, welke kerkge-
meentes samengevoegd kunnen wor-
den in één gebouw, welke kerken een 
nieuwe bestemming krijgen en voor 
welke kerken sloop aan de orde is. Het 
scheppen van duidelijkheid is een be-
langrijke voorwaarde voor een verant-
woorde herbestemming. 

Een goed voorbeeld vanuit de provin-
cie is de kerkenvisie die door de pro-
vincie Friesland is opgesteld. Dit ‘Del-
taplan Fryske Tsjerken’ richt zich op 
behoud en ontwikkeling van histori-
sche Friese kerkgebouwen. Daarvoor 
is een Deltateam ingesteld: een groep 
van onafhankelijke deskundigen die, 
samen met gemeenschappen rond een 
vrijkomend kerkgebouw, zoekt naar 
ideeën en oplossingen. Onderdelen 
van het Deltaplan zijn het instellen 
van een Kennispunt, het versterken 
van de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
en het stimuleren van onderhoud en 
restauratie, hergebruik en herbestem-
ming. De aanpak is gericht op samen-
werking tussen overheden en andere 
partijen die betrokken zijn bij de kerk-
gebouwenproblematiek.

Over De Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed is onderdeel van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. De dienst beheert het monu-
mentenregister en voert de Monu-
mentenwet uit. Hij verleent subsidies 
op het gebied van onroerend en roe-
rend erfgoed. Waar dit erfgoed be-
dreigd wordt, onderneemt de dienst 
actie.

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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.

●  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
 • Bromfi ets
 • 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 

VERLOREN: GOUDEN 
HERENHORLOGE. Merk 
Certina, met inscriptie. Nolte 
B.V. 1953-1978. P.J.M. Koop. 
Tel. 2832604

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

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.

Filiaal Nuenen
De Pinckart 42, 5674 CC Nuenen
tel. (040) 283 63 83
fax. (040) 283 47 86
nuenen@druk-en-kopie.nl

U kunt op onze website nu zelf eenvoudig prijzen uitrekenen 
en orders plaatsen voor diverse soorten printwerk.

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 
10% korting op uw web to print order 
Bij ophalen van het printwerk deze advertentie inleveren, aktie loopt tot 30 augustus 2011. 
deze korting is niet geldig op afspraakprijzen of lopende offertes

p r i n t  e n  d r u k

WIJ ZIJN VOORTAAN
24 UUR PER DAG OPEN
w w w . d r u k - e n - k o p i e . n l

  Posters                  Flyers          Visitekaartjes        Canvasprints        Kaarten

Filiaal Best
Buitenweg 9a, 5683 PM Best
tel. (0499) 37 29 30
fax. (0499) 37 62 37
best@druk-en-kopie.nl                          RdL juli 2011

Boekjes

Briefpapier

Brochures full colour

CAD prints/Bouwtekeningen

Enveloppen

Flyers

Kaarten

Posters & Canvas A3 tot A0

Prints Kleur & Zwartwit

Visitekaartjes

Web to Print artikelen Web to Print 

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

T U I N A A N L E G 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06-19702668.

Bakkerij v.d. Donk 
is op zoek naar een mede-
werkster voor de zaterdag! 
± 18 jaar. 040-2831216.

25 Vakantiehulpen
Het McDonald’s restaurant in Winkelcentrum Woensel 
is op zoek naar enthousiaste medewerkers die tijdens 
de aanstaande schoolvakanties willen werken.

Ga je niet of maar kort op vakantie en wil je de reste-
rende weken een leuk bedrag bijverdienen dan bie-
den wij je een afwisselende baan op de tijden dat het 
jou het beste uitkomt. 
Wil je ‘s avonds, in het weekend of full-time werken 
dan kan dat in overleg met ons geregeld worden, je 
moet wel beschikbaar zijn in de periode half juli - half 
augustus. 
Wil je nu al beginnen, alles is bespreekbaar. Je moet 
wel 16 jaar of ouder zijn.

Heb je interesse: Kom dan langs voor het invullen van 
een sollicitatieformulier

Vraag naar de manager.
McDonald’s, winkelcentrum 
Woensel - Eindhoven

SUMMERSALE          SUMMERSALE

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08
Geopend: di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

PROFITEER NU

GRATIS CHEQUE
ter waarde van €50,-
Bij besteding van iedere €500,-
Te besteden aan woonaccessoires

Altijd 30% to 50% GOEDKOPER * vraag naar de voorwaarden
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  SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50.10.191 (0,44 euro per gesprek)

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

belt u de oplossing door naar
0909-50.10.191

(0,44 euro per gesprek)

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

Uit alle juiste inzendingen wordt de 
winnaar getrokken.

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

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

SUDOKU NR. 29 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 27: De heer Michel van de Vegte, Kleine Tom 11, 5673 LZ  Nuenen
Winnaar week 28: Mevr. Lenie Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM  Nuenen

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

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 

oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

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

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

Veel succes!

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

4 8 9
9 2 5 4

6 2 1
7 2 5

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

8 3
7 1 2 3 6

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00960

Wielersport

Paardensport

Beachsoccer

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Café René naar NK 
Beachsoccer in Scheveningen
Ook dit jaar mag BSV Café René zich weer gaan meten met de beste beach-
soccerteams van Nederland. Na twee dagen inspanning, werd in zowel 
Landgraaf als Petten de eerste prijs behaald, waardoor plaatsing voor het 
NK op 23 en 24 juli in Scheveningen een feit is. 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
winnaar Sportmoment juni 
 
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk is gekozen tot Lotto Sportmo-
ment van de maand juni. Bijna 8000 deelnemers aan dit Lotto Sportmoment 
kozen het optreden van het Nuenense klimtalent in de Ronde van Zwitser-
land tot de meest gedenkwaardige sportprestatie van juni. De Raborenner 
won op indrukwekkende wijze de zesde etappe van de Ronde van Zwitser-
land en greep de derde plek op het podium van het eindklassement, naast 
winnaar Levi Leipheimer (USA) en Damiano Cunego (Italië). De Nuenenaar 
boekte zijn eerste profzege in de zware bergrit in Zwitserland.

Supporters die mee willen naar Sche-
veningen kunnen zich melden bij 
sponsor René van de Berk van Café 
René. 
In het team zitten: Tommie vd Elst, 

Bjorn Karsemakers, Rudy van Stip-
hout, Roy Donkers, Nick van Loon, 
Brian de Ronde, Tom Wellens, Mart 
vd Gevel, Sander vd Wijdeven en Thijs 
Heus.

Het winnende team in Landgraaf met Tommie, Bjorn, Rudy, Roy, Nick, Brian en Tom.

                
Na zijn negende plaats in de Giro 
d’Italia in mei liet de Nuenense ade-
laar der lage landen in juni opnieuw 
zijn klimcapaciteiten zien. De presta-
ties van Steven in Zwitserland waren 
goed voor maar liefst 55 procent van 
de stemmen via Telesport en daarmee 
bleef hij rolstoeltennissers Esther Ver-

geer  (18%) en Maikel Scheffers (15%) 
ruim voor. Op de 4de en 5de plaats 
van dit klassement staan de hockey-
ploegen HGC-mannen met 7% en 
Den Bosch-vrouwen met 5% van de 
stemmen.
Steven Kruijswijk ontvangt als win-
naar van het ‘Sportmoment van de 

Maand’ een cheque van 2000 euro, die 
gedoneerd wordt aan een talent, ta-
lentplan of sociaal project binnen zijn 
sport. De Nuenenaar staat in het vol-
gende rijtje van 2011: Marianne Vos 
(januari), Ireen Wüst (februari en 
maart), Epke Zonderland (april) en 
Pieter Weening (mei). Einde dit jaar 
kiest het publiek uit de twaalf Sport-
momenten hét Lotto Sportmoment 
van het Jaar. 
 
Fanclub
De 24-jarige Nuenenaar traint nu op 
hoogte in Zwitserland. Hij staat op de 
deelnemerslijst van de Ronde van De-
nemarken van 3 t/m 7 augustus, waar 
ook gereden wordt op het parkoers 
voor het WK op de weg. Steven maakt 
deel uit van de Rabo-selectie voor de 
Ronde van Spanje van 20 augustus t/m 
11 september met start in Benidorm 
en finish in Madrid. Het wereldkampi-
oenschap op de weg wordt eind sep-
tember in Kopenhagen/Denemarken 
verreden en bondscoach Leo van Vliet 
heeft al contact opgenomen met de 
Nuenense prof.
Onlangs is de fanclub Steven Kruijs-
wijk opgericht en die telt nu 70 leden. 
Er is een stichting in oprichting voor 
deze fanclub en meer informatie is te 
vinden op de website www.steven-
kruijswijk.nl, onder de knop Fanclub. 
Belangstellenden kunnen ook terecht 
bij de volgende adressen: Sporthuis 
Zuid in winkelcentrum Kernkwartier, 
Rubino Wielershop op De Pinckart en 
in clubhuis café De Stam in Gerwen.

Steven Kruijswijk voor de camera’s van Omroep Brabant en Lokale Omroep Nue-
nen tijdens de eerste ‘fanavond’. (foto: Cees van Keulen)

Beginnerscursus 
hardlopen
Voor de beginnende loper start 
Loopgroep Nuenen LONU eind 
augustus  weer met een beginners-
cursus hardlopen

De doelstelling van de cursus is om op 
een leuke en ontspannen manier on-
der begeleiding van ervaren trainers 
kennis te maken met de hardloop-
sport. De cursus bestaat uit 12 trai-
ningsavonden. De cursus gaat (bij mi-
nimaal 8 aanmeldingen) op dinsdag 30 
augustus van start en duurt tot en met 
donderdag 6 oktober en is op dinsdag 
en donderdagavond tussen 19:30 en 
20:30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 
20,-- p.p. Wilt u meer weten en/of  in-
schrijven? Neemt u contact op met 
hoofdtrainer Annette Holthuis a.holt-
huis@onsnet.nu 

Nuenense in     
ponyteam EK springen 
Kelly Jochems zal niet deelnemen met haar pony Spirit aan het EK springen 
pony’s in Jaszkowo (Polen) vanwege een blessure. Bondscoach Sven Harm-
sen heeft Vronie van de Rijt uit Nuenen met Fostymana van het Trichelhof 
aangewezen om in plaats van Kelly Jochems deel te nemen. Het EK vindt 
plaats van 26 tot en met 31 juli in Jaszkowo.

Het Nederlandse pony team (12 – 16 
jaar) bestaat nu uit Leontine Bruin 
(Wilp) met Scapa Sb, Amber Fijen 
(Nieuwstadt) met Winning Mood, 
Jens van Grunsven (Erp) met Indora-
do, Megan Laseur (Soest) met Ensilla 
en Vronie van de Rijt (Nuenen) met 
Fostymana van het Trichelhof. 

Vronie van de Rijt heeft met Fostyma-
na deelgenomen aan verschillende in-
ternationale wedstrijden waaronder 
een aantal landenwedstrijden. 

Kijk voor meer info over het evenement 
op www.ponyeuropeans2011.com. 

HealthCity Nuenen introduceert 
Outdoor Bootcamp
Per 1 juli is HealthCity Nuenen gestart met Outdoor bootcamp. Onder 
begeleiding van een bootcamp instructeur zal er 1 uur lang worden gesport 
in de buitenlucht. 

Tijdens deze training is het de bedoe-
ling dat deelnemers hun grenzen ver-
leggen door het uiterste uit zichzelf te 
halen onder aanmoediging van de 
bootcamp trainer. 
De basis van deze training bestaat uit 

hardlopen maar zal gaandeweg het 
parcours meerdere malen onderbro-
ken worden voor verschillende oefe-
ningen. De bootcamp staat bekend als 
een ware calorieënkiller en is tevens 
erg goed voor je conditie en spieruit-

EHBO Nuenen in de 
Dassenburcht 
Enige tijd geleden heeft BOA Nuenen (Belangenvereniging Omwonenden 
Andriesplein) een startkapitaal ontvangen van het Oranje Fonds voor het 
inrichten van een Ontmoetings Ruimte in de Dassenburcht. Onderdeel 
hiervan was het aankopen van een AED (automatische externe defi brillator) 
en het laten verzorgen van een opleiding voor reanimatie. 

Cursus EHBO afgerond
Afgelopen woensdag 13 juli ronde de 
EHBO Nuenen de eerste reanimatie 
opleiding af. De opleiding werd ge-
volgd door 10 personen die een certi-
ficaat van het Oranje Kruis zullen ont-
vangen. Tijdens de opleiding bleek al 
snel dat het (jaarlijks) bijhouden van 
reanimatie-kennis van essentieel be-
lang is. Veel standaard handelingen 
veranderen door de jaren heen waarbij 
het van belang is sommige  handelin-
gen af te leren of te verbeteren. 

Locatie van de AED
De AED is geplaats bij de entree We-
verstraat. De AED is tijdens kantoor-
uren benaderbaar via de algemene en-

tree Weverstraat en ’s avonds via de 
ingang van de appartementen. De 
AED is duidelijk en zichtbaar geplaatst 
onder een permanent brandende 
lamp.  

Interesse in EHBO cursus
Heeft u interesse opgeleid te worden 
voor reanimatie en voor bediening 
van de AED dan verzoeken wij u een 
mail te sturen naar info@onsbuurt-
plein.nl. De eerste opleidingen staan 
gepland medio september. Aan de op-
leiding zijn kosten verbonden van ca. 
€ 35,=. Bezoekt u gerust de site www.
onsbuurtplein.nl voor meer informa-
tie over activiteiten rondom het An-
driesplein. 

houdingsvermogen. Indien jij wilt er-
varen of de outdoor bootcamp iets 
voor jou is nodigt HealthCity Nuenen 
je uit om vrijblijvend kennis te komen 
maken met deze work-out. De boot-
camp is iedere woensdagavond om 
19.30 en gaat van start op de Duiven-
dijk 1c te Nuenen.



 www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Pezzaz gaat met vakantie!
Pezzaz is gesloten van woensdag 27 juli t/m donderdag 11 augustus.

Vanaf vrijdag 12 augustus 17.00 uur staan wij weer graag voor u klaar!
Wij wensen u een fijne vakantie!

Adv_PEZZAZ_Rond de Linde_week29.indd   1 19-07-2011   10:53:10

Kleding 50% - 70% Korting

tassen 50% Korting

shawls 50% Korting

Uitgezonderd basis- en nieUw collectie

Vincent v. Goghstraat 36,  Nuenen | Tel.: 06 - 22 11 80 46

www.morethanbags.nl

Glamorous | Glitz & Glam | Jacky Luxury | My Brand | Fracomina 
Sapp | PH&T | Burkely | Bagsac | Mi-Moneda | Oozoo

Gegarandeerd nergens voordeliger!
Tegen inlevering van deze bonnen ontvangt u:

Alle 
Oil of Olaz

1+1
GRATIS

op = op 

Alle 
Zonnebrillen

van € 9,99
voor € 3,99

Nivea
Douche

250 ml

1+1
GRATIS

Biotherm
Biosource
milk of lotion

400 ml

1+1
GRATIS

Opi top 
coat

GRATIS 
b.a.v. 2 nagellakken

op = op 

Trind 
hand- en nagel
verzorgingsset

van € 24,95
voor € 14,95

Max 
Factor
lipstick

3 voor
€ 10,-

Herôme
desinfecterende

tissues
100 stuks

van € 4,99
voor € 1,99
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