
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Huisarts J. J.A. Rutten en   
J.K. van de Sande

zijn AFWEZIG i.v.m. vakantie, 
van 8 t/m 26 augustus 
Info waarneming: 040-2837083

Nuenen 040-283 96 47

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

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Bijzondere 
verhalen 
Tour for Life 
rijders

Waarom 
Eindhoven de 
slimste regio 
van de wereld is

Openstelling 
Kasteel 
Geldrop
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31 JULI

Met gratis
kinderattracties
op zaterdag en

 zondag

Folkwoods wordt steeds groener

Twaalfde editie van 
internationaal folkfestival
Op 12, 13, en 14 augustus 2011 is het tijd voor de twaalfde editie van het 
jaarlijkse international Folkwoods festival. De locatie is opnieuw het 
prachtige Philips de Jongh Wandelpark aan de Oirschotsedijk in Eindho-
ven. Onder de naam ‘� e Green Edition’ zullen er deze editie niet alleen 
juweeltjes geprogrammeerd staan op muzikaal gebied, maar zal ook het 
groene karakter van het festival veel extra aandacht krijgen. 

Impressie van een vorige Folkwoods

Folkwoods zal in 2011 doorgaan op de 
eerder ingeslagen weg van klimaat neu-
traal organiseren van het festival. Dus 
met aandacht voor milieu, eerlijke en 
biologisch verantwoorde producten en 
Fair Trade. Maar natuurlijk draait het bij 
Folkwoods opnieuw eerst om de muziek.
Op vrijdag onder meer: Allez Soldaat 
met Björn v.d. Doelen, Seth Lakeman uit 
Engeland, Lo Cepon, traditionele Occi-
taanse muziek uit Frankrijk.
Op zaterdag: Nicole Bus, de winnares 
van de Grote Prijs, Hongaarse folk met 
Igriczek, de Engelse Sons of Noël and 
Adrian, die DE ontdekking zullen wor-
den, I Beddi, met opzwepende tarantella 

Geslaagd:
Sandra van der Velden is aan de 
Technische Universiteit Twente cum 
laude geslaagd voor de bachelor 
technische geneeskunde. Ze is oud 
leerlinge van het Lorentz-Casimir 

lyceum.

Voor wie van 
zingen houdt
Zondag 31 juli Liederentafel in café 
Schafrath, Park 35. Aanvang 20.30 uur.

Burgemeestersvacature Nuenen 
levert 25 sollicitanten op
Twintig mannen en vijf vrouwen hebben gesolliciteerd op het ambt van 
burgemeester van Nuenen. 

Van deze 25 sollicitanten zijn acht lid 
van de VVD, acht van het CDA, vijf van 
de PvdA, één van D66, één van een lo-
kale partij en twee onbekend. Er zijn 
vijftien (oud)wethouders en één (oud)
burgemeester onder de sollicitanten. 
Vijf mensen vervullen andere functies 
bij de overheid cq. politiek en vier men-
sen vervullen particuliere functies.

Volgens de procedure die afgesproken 

is volgen er nu afzonderlijke gesprek-
ken met de Commissaris van de Konin-
gin Wim van de Donk en met zijn 
secretaris. Daarna wordt er een uitge-
breid en diepgaand antecedentenon-
derzoek afgenomen bij alle kandidaten 
die benoembaar zijn. Daarna volgt 
voor ieder afzonderlijk een gesprek 
met de vertrouwenscommissie die ver-
volgens met een besloten voordracht 
komt van 2 kandidaten. 

Burgemeester Ligtvoet stopt per 1 februari 2012.

Kempische Wandeldagen ook 
door Nuenen
Van 5 t/m 7 augustus worden in Geldrop voor de 28ste keer de Kempische 
Wandeldagen (KWD) gehouden. Startlocatie is Sportcomplex De Kievit, 
Linze 13, 5667 AH Geldrop. Op vrijdag 5 augustus wordt richting Nuenen 
gewandeld en is de centrale rust bij café Schafrath, Park 35 in Nuenen 
(www.schafrath.nl).

Afstanden          starttijden                          
35 km                   7,00 uur tot 10.00 uur
25 km                   7.00 uur tot 11.00 uur
15 km                   7.00 uur tot 12.00 uur

Inschrijfprijs ongeacht de afstand:
3 dagen wandelen          € 9,50
2 dagen wandelen          € 6,50
1 dag wandelen               € 3,50
Leden van wandelbonden genieten 
korting

Op zaterdag wandelt men richting Hee-
ze; de rust is dan bij cafe De Brug, Gin-
derover 2 Heeze. Zondag 7 augustus 
gaan de wandelaars richting Mierlo, daar 
wordt gerust bij ’t Tapperijke aan de 
Marktstraat 79. Elke dag zijn onderweg 
verzorgingsposten ingericht, met een 
keur aan eten en drinken. Voor deze wa-
genrustposten zijn in de sporthal bon-
nen te koop tegen gereduceerde prijs.   

13e Kempenlandtocht
Van vrijdag 5 op zaterdag 6 augustus 
wordt eveneens de Kempenlandtocht 
(KLT) gehouden. Deze langeafstand-

wandeltocht start vanuit de kantine van 
Kynologenclub de Kempen, Kervel 3, 
Geldrop. Er is keuze uit 2 afstanden: 110 
km start om 20.00 uur en 80 km start om 
23.00 uur. 
Voor beide afstanden geldt dat ze voor 
zaterdag 6 augustus 19.00 uur moeten 
zijn volbracht. Deze afstanden bestaan 
uit een nachttraject van respectievelijk 
75 km en 55 km gevolgd door het dagtra-
ject van 35 km respectievelijk 25 km van 
de Kempische Wandeldagen richting 
Heeze. 
Het inschrijfgeld voor de Kempenland-
tocht bedraagt € 30,00 voor 110 km en € 
25,00 voor de 80 km. Deze bedragen zijn 
inclusief verzorging bij de wagenrust-
posten onderweg. Leden van wandel-
clubs krijgen korting. De organisatie van 
beide evenementen: Kempische Wan-
deldagen en Kempenlandtocht is in han-
den van wandelsportvereniging OLAT. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website: www.olat.nl . Daar vindt u 
ook een globale beschrijving van de dag-
etappes van de KWD en de nachtetappe 
van de KLT.

muziek uit Italië, de ingetogen Sido Mar-
tens, Shiner Twins uit NL met hun 
nieuwste cd, opgenomen in Austin, 
Texas, het swingende Kalio Gayo uit NL 
en de absolute hit uit Canada: Po’Girl.
Op zondag Floor Horman (DE ontdek-
king van Folk-a-Locals van vorig jaar) 
Raymond v.h. Groenewoud uit België, de 
Engelse Folkgitarist/zanger of all time, 
Martin Simpson, de Zuid-Afrikaanse 
zanger (4 octaven!) Chris Chameleon., 
de mooie a-capella zang van The Blue 
Grass Boogieman, Ma Rain ( met Marcel 
de Groot) die ook een nieuwe cd af heb-
ben, het Engelse Skyclad (die eerder al 
eens op Dynamo Open Air speelden!) en 

het Deense Klezmofobia, met swingende 
klezmer/balkan beat. Daarnaast nog tal-
loze Balbands in de Folkbaltent…. Kijk 
op www.folkwoods.nl voor een totaal-
overzicht en luister vast naar geluids-
fragmenten.
Ook zijn er natuurlijk volop kinderacti-
viteiten en kinderacts vanaf vrijdag-
avond tot zondagavond. Verder The 
Solar Cinema Show en volop multimedi-
ale kunst met Arnoud Rigter, De Wisch 
project en anderen. .
Daarnaast is er ook bij deze twaalfde edi-
tie weer aandacht voor poëzie met het 
Uur van de Dichter,  is er voor de specia-
listen de instrumentenbouwers markt, 
worden er documentaires vertoond, er is 
een festivalmarkt, de FolkBaltent en een 
mooie terreinaankleding. Folkwoods 
staat bij de bezoekers uit heel Nederland 
en België dan ook bekend als een festival 

met dranken uit glas, eten van normaal 
servies, voldoende zitgelegenheid (voor 
die niet wil dansen….) en een luxe cam-
ping met (gratis) sanitair, warme dou-
ches, volledige toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers (ook het sanitair!) 
campingwinkel en ontbijtservice, gratis 
Eindhovens Dagblad etc. Ook voor de 
kinderen (tot en met 15 jaar gratis toe-
gang, mits vergezeld door een volwasse-
ne) is er het hele weekend voldoende 
vermaak. 
Draadloos internet op het Festivalterrein 
en een deel van de camping met pro-
gramma update en info over je i Phone.

Op de site www.folkwoods.nl vind je alle 
informatie over het festival, de camping, 
de acts en ticketverkoop.Via de mail: 
info@folkwoods.nl kun je nadere info 
vragen, of bel met 06-52661174. 



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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winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

De regels zijn terug te vinden in de artikelen 5, 24, 25 en 26 van het 
RVV. De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde re-
gelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. Als u vragen heeft over 
wat is toegestaan voor parkeren, kunt u bellen naar ons algemene 
nummer, (040) 2631 631. Voor meldingen en klachten kunt u contact 
opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: (040) 2631 
699. U kunt ook uw melding/klacht doorgeven via www.nuenen.nl, 
via de button met het groene katje.

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 19/07/2011 N-HZ-2011-0125 Stormvogelhof  Verwijderen van
   5,7,19,21,10,12,14 asbesthoudende 
   IJsvogelhof 3,5,7,15,17 materialen
   Kraanvogelhof 15
   Refeling 20,28,30,34
   Spotvogelstraat 19,21,
   23,25,27,29,37,36,38
   Wielewaallaan 
   35,37,41,47,49,53
   Europalaan 236    

Regulier 19/07/2011 N-HZ-2011-0126 Wettenseind 24 Slopen plafonds  
    in kleedkamer- 
    accommodaties 
 
Regulier 19/07/2011 N-HZ-2011-0127 Lieshoutseweg 49D Wijzigen gebruik  
    voor permanente  
    bewoning  

Regulier 19/07/2011 N-HZ-2011-0128 Kerkstraat 18 Verbouwen en  
    uitbreiden   
    woonhuis  

Regulier 21/07/2011 N-HZ-2011-0129 Boschhoeve 1,3,5,7   Uitbreiden  
   en Wastronahof   woningen  
   1,2,3,4,5,6,7,8. 

Regulier 22/07/2011 N-HZ-2011-0130 Prunuslaan 8 Slopen bestaande  
    woning en   
    oprichten nieuwe  
    woning  

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.

BESLUIT NIET BEHANDELEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag Nummer  
  
Regulier N-HZ-2011-0075 Hoge Brake 16A Wijzigen indeling en constructie  
   cafetaria  

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 

20/07/ N-HZ-2011- Eikenlaan 28 Bouwen Slopen  20/07/ 
2011 0050   asbesthoudende  2011  
    materialen en    
    plaatsen 

    lift aan    
    buitengevel    

21/07/ N-HZ-2011- Wettenseind 24 Sloop Verwijderen 22/07/ 
2011 0126   asbesthoudende 2011  
    materialen in    
    kleed-   
    accommodatie 

21/07/ N-HZ-2011- Brabantring 1 Bouwen Plaatsen tijdelijke 22/07/ 
 2011 0106  unit voor de duur 2011  
    van 5 jaar   
    

25/07/ N-HZ-2011- Heuvel 11 Bouwen Uitbreiden en 25/07/ 
2011 0103   renoveren  2011  
    dorpshuis   
    

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, 28 juli 2011

PUBLICATIE ONTWERP-BESLUIT
Voornemen tot verplaatsing van de verkeerskundige komgrens Hoek-
straat te Nederwetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
op 19 juli 2011 besloten in te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit 
om de verkeerskundige komgrens op de Hoekstraat in Nederwetten 
te verplaatsen naar een locatie nabij de splitsing Hoekstraat / Eijkel-
kampen / Hooidonk. Door nieuwe ontwikkelingen krijgt de Hoekstraat 
in grotere mate de uitstraling van een bebouwde kom. Dit betekent 
dat de gehele Hoekstraat en de Esrand binnen de bebouwde kom 
komen te liggen.

Indienen zienswijze
Het ontwerp-raadsbesluit en de daarbij horende stukken liggen vanaf 
vrijdag 28 juli 2011 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter 
inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent u het niet eens met de inhoud van het ontwerp-raadsbesluit of 
vreest u voor onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw 
zienswijze indienen. Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat 
het ontwerp-raadsbesluit ter inzage ligt. Uw reactie richt u aan het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen.

De zienswijze moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dagtekening;
3. omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is;
4. de gronden van de zienswijzen.

Nuenen, 28 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

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.

VERKEER
• Mierlosedijk en Vaarleseweg afgesloten
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorweg aan de 
Vaarleseweg worden de Mierlosedijk en Vaarleseweg afgesloten voor 
alle verkeer op zaterdag 30 juli 23:00 uur tot zondag 31 juli 06:30 uur.

PARKEREN EN FIETSEN OP HET TROTTOIR
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 31 en 32 extra toe op het thema 
parkeren en fietsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Parkeren mag alleen:
• op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen 

parkeerverbod van kracht is;
• bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, 

niet daarbuiten;
• op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeer-

verbod valt (zoals het centrum). Deze zones kunt u herkennen aan 
de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
• op het trottoir;
• in plantsoenen;
• op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
• op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicap-

tenparkeerkaart. 

Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fietspaden. Wanneer 
een verplicht fietspad ontbreekt moeten zij de rijbaan gebruiken. Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 

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. 29 eN Za. 30 juli: 

Hollandse spitskool, hele kilo ......0,79
Hollandse prei, hele kilo ....................0,79
aardappelschijfjes, voorgek.,1/2 kilo .... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 1 augustus:

komkommers, 2 stuks ..................0,99
DiNsDag 2 augustus:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo ...0,99
WOeNsDag 3 augustus:

rode kool, panklaar, 1/2 kilo. ......... 0,69
DONDerDag 4 augustus:

gekookte bietjes, 1/2 kilo ...........0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 29 juli t/m 4 augustus

Perziken, 8 stuks .............................1,99
galia meloen, per stuk ................0,99
mexico-salade, 250 gram ...........1,49
Perssinaasappels, 12 stuks .....1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Makkelijk, lekker 
en snel klaar!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

3 Katenhaasjes
voor .........................................6,00
Summerwrap
per stuk .....................................1,95
Bij 150 gram beenham
100 gram vleessalade  ...GRATIS
Quiche Lorraine
“Uit eigen keuken”, per stuk ......1,50
Brusselse kipfilet
“Gemarineerde kipfilet met 
prei en katenspek”, 100 gram.....1,25
Biefstukspiesen
100 gram ...................................1,95

sPecial

kOOPje

actie geldig van vrijdag 29 juli 
t/m donderdag 4 augustus:

Victoria vlaai middel
voor maar ...............
Zes - granenbrood
voor maar ...............

6 Noten koeken
voor maar ...............

Brood van de maand juli:

PanoCorn
Lekker meergranenbrood 

vol van zonnepitten

€ 3,45

Lekker voor tussendoor 
of op de fiets!

€ 6,75

€ 1,99



Yo Yo Yo!

BBQ - Steaks
4 voor ...................................750
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Scampispies
5 halen = 4 betalen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij 150 gr. achterham GRATIS 100 gr. vleessalade 

DEZE WEEK:

Summerwrap
“Special” per stuk ................  195

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Koolsalade
500 gram .............................445
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lollypop
SPECIAL,  100 gram  .........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 28 juli 
t/m zaterdag 30 juli a.s.
 
HOLLANDSE SPERZIEBONEN 
500 GRAM .................0,99

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

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

SOEPGROENTEN  
1+1 GRATIS

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

VOLGENDE WEEK:

Cordon bleus
3 stuks voor ..............................550

Ook tijdens de vakantie 
zijn wij gewoon open!

Aanbiedingen geldig 
vanaf maandag 1 augustus
t/m woensdag 3 augustus a.s.

IJSBERGSLA 
PER KROP .................0,49

NECTARINE 
PER KILO .................. 1,99

MINNEOLA’S
PER KILO .................. 1.79

GALIA MELOEN  
PER STUK ..................0,99

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

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 augustus

25% kortinG op ons
3-GanGen menU van E 28,-

nu E 21,- p.p.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Glen Talloch 
Schotse whisky 

0.7 liter … €9,95 
Gorter 

Jonge jenever 
1 liter … €9,95 

Villa Massa 
Limoncello, nu met glas 

0.7 liter … €16,50 
Ash Tree uit Spanje 

Rood, wit of rosé 
6 flessen … €25,50 

Acties geldig tot en met 17 augustus 2011 

Hypotheek verlengen of oversluiten?

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

www.straatman-kolsters.nl

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

PARKSTRAAT 20A  - NUENEN 
TEL.040-2835442

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Extra recreatief 
zwemmen in de 
Drietip 
Het is vakantie maar het weer in 
Nederland laat vaak te wensen over. 
Niet altijd zonneschijn om buiten te 
kunnen zwemmen. Daarom heeft 
Laco de Drietip besloten om wat 
extra recreatieve zwemuren in het 
vakantierooster op te nemen. 

Met ingang van zondag 24 juli is er 
elke zondagmorgen recreatief zwem-
men van 10.30 tot 12.30 uur. Dan kun-
nen de gezinnetjes komen zwemmen 
en de kinderen van de zwemles in de 
Drietip kunnen gratis zwemmen. Op 
de dinsdagen en donderdagen is er ‘s 
middags extra recreatief zwemmen 
van 13.00 tot 15.00 uur. 

Het totale overzicht:
 
 Maandag 08.00 - 11.00 uur   

(van 15/8 tot 19/8 van 08.00 - 10.30)
 Dinsdag  13.00 - 15.00 uur  

 19.00 - 21.00 uur
 Woensdag 08.00 - 11.00 uur   

(van 15/8 tot 19/8 van 08.00 -10.30)
 Donderdag 13.00 - 15.00 uur   

 19.00 - 21.00 uur
 Vrijdag 08.00 - 11.00 uur   

(van 15/8 tot 19/8 van 08.00 - 10.30)
 Zondag  10.30 - 12.30 uur

Openstelling Kasteel Geldrop
Vanwege de grote aanloop vorig jaar tijdens de zomermaanden is Kasteel 
Geldrop in juli en augustus van dinsdag tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur open. Toegang gratis. 

Buiten deze zomeropenstelling orga-
niseert Kasteel Geldrop ook enkele ac-
tiviteiten. Iedere woensdagmiddag 
kunnen bezoekers deelnemen aan een 
rondleiding. Deze rondleiding start 
om 15.00 uur en een afspraak maken is 
niet nodig. De kosten hiervoor bedra-
gen € 4,50 p.p. (kinderen tot en met 12 
jaar € 2)

Op donderdagmiddag (21 juli, 4 en 18 
augustus) vertelt Marianne Menting 
een spannend verhaal in de Oude 

Keuken. Dit is voor alle leeftijden. Op 
28 juli, 11 en 25 augustus vertellen Le-
onie en Annie heksenverhalen, deels 
op waarheid gebaseerd, in de Blauwe 
Kamer. Vanaf 10 jaar. (start 14.30 en 
15.30 uur).

Het arrangement met het weverijmu-
seum kan elke dag, uitgezonderd 
maandag, plaatsvinden in het kasteel. 

Meer informatie hierover op www.
kasteelgeldrop.nl. 

Heksenverhalen in Kasteel Geldrop.

Bijzondere verhalen     
Tour for Life rijders
Over ruim 5 weken, op 28 augustus, beginnen circa 450 renners in Noord-
Italië aan de Tour van hun leven voor Artsen zonder Grenzen. Ze leggen 
acht loodzware etappes af om noodhulp mogelijk te maken. Het verhaal 
achter iedere ploeg is bijzonder; de achtergrond hiervan ligt bij emotionele 
herinneringen en persoonlijke uitdagingen. 

Verjaardagskalender Mooie Mario’s, opbrengst van de verkoop gaat naar Artsen 
zonder Grenzen. (fotografe: Geertje Geurtsen)

Esther van Veen, team De Geus Sport 
for Life, neemt de plaats in van haar 
overleden vader en zet alles op alles 
om deze tocht voor hem uit te fietsen. 
Team BikeWriters, waaronder Her-
man van der Zandt, doet dagelijks ver-
slag van de Tour en dit wordt gebun-
deld in het Tour for Life Magazine dat 
in oktober 2011 uitkomt. De 14 
“Mooie Mario’s” zetten letterlijk en fi-
guurlijk hun lichaam in: door een 
naaktkalender te verkopen, halen zij 
zoveel mogelijk sponsorgeld op voor 
Artsen zonder Grenzen. 

Alle ploegen zijn door Maarten Du-
crot, ambassadeur van Tour for Life, 
uitgedaagd om de meest originele 
sponsoractie te bedenken, met Maar-
ten in de hoofdrol. Voor één van de 
winnaars van deze actie is Maarten ge-

durende de Tour de France aan het 
lobbyen voor fietsonderdelen waar-
mee een unieke racefiets wordt sa-
mengesteld. Team Mastermind ver-
koopt al maanden loten die kans 
maken op dit collectors item! “Ik heb 
misschien een deal met Vacansoleil, 
ook met BMC en HTC. Het wordt een 
fiets met verhalen!”, aldus Ducrot van-
uit Frankrijk.

Tour for Life 2011: 28 augustus t/m 
4 september
Tour for Life is de spectaculaire 
8-daagse wielertocht van Italië naar 
Nederland voor Artsen zonder Gren-
zen. De ploegen, bestaande uit 6 tot 9 
amateurrenners, geven alles voor een 
groots doel: heroïsche 1.250 km op de 
fiets én € 15.000,- euro of meer aan 
sponsorgeld voor Artsen zonder 
Grenzen. De ploegen starten op 28 au-

gustus 2011 in de Italiaanse Alpen. De 
Cauberg in Zuid-Limburg is het to-
neel van de emotionele finish op 4 
september. Iedere dag staat de ama-
teurs een nieuwe bijzondere klassieke 
etappe van gemiddeld 150 kilometer 
te wachten. Klassiekers uit de Tour de 
France, zoals de Alpe d’Huez, de Col 
de la Croix de Fer en Col de la Made-
leine staan één voor één op het pro-
gramma. Alle ins & outs over de Tour 
for Life zijn te vinden op www.tour-
forlife.nl.

Johnny Hoogerland veilt fiets voor 
Artsen zonder Grenzen
Vanaf maandag 25 juli, 9:00 uur, veilt 
Tour for Life op Facebook de fiets 
waarmee Johnny Hoogerland de hui-
veringwekkende crash in de Touretap-
pe van 10 juli maakte. De Vacansoleil-
renner schonk zijn fiets aan Tour for 
Life ambassadeur Maarten Ducrot, 
ten bate van het levensreddende werk 
van Artsen zonder Grenzen. Ducrot 
sprak Johnny Hoogerland op 18 juli, 
tijdens de Mosseldag die speciaal voor 
de Vacansoleilploeg in Frankrijk werd 
georganiseerd. “Ik zei dat ik op zoek 
was naar een fiets met een verhaal om 
te veilen voor Artsen zonder Grenzen, 
waarop Johnny laconiek reageerde: 
’Nou, hier staat er nog wel eentje…’ 
Over een fiets met een verhaal gespro-
ken!”, lacht de Tour for Life ambassa-
deur. 

Facebook veiling: De veiling start op 
maandag 25 juli om 9:00 uur en ein-
digt op maandag 1 augustus om 9:00 
uur. Deelnemers kunnen bieden door 
naar de Facebookpagina van Tour for 
Life te gaan (www.facebook.com/
TourforLife.AzG) en daar een bod te 
plaatsen. De hoogste bieder wordt op 
maandag 1 augustus bekend gemaakt 
door de organisatie van Tour for Life. 
De fiets verkeert ondanks de crash in 
uitstekende staat. Instapbod voor de 
veiling is 1.500 euro. 

Over Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen is een onaf-
hankelijke, medische noodhulporga-
nisatie die wereldwijd mensen helpt, 
ongeacht hun afkomst, religie of poli-
tieke overtuiging. Voorop staat het 
redden van levens en het verlenen van 
medische hulp aan slachtoffers van 
oorlogen, rampen en epidemieën. 
Door eigen teams te sturen (artsen, 
verpleegkundigen en andere specialis-
ten), kan Artsen zonder Grenzen zo 
snel en effectief mogelijk werken. Sa-
men met medewerkers uit de landen 
zelf, geven zij ter plaatse directe steun 
aan de bevolking. Artsen zonder 
Grenzen is onderscheiden met de No-
belprijs voor de Vrede.Zie ook https://
www.artsenzondergrenzen.nl.

Harry Goede Haarmode 100e 
klant Pin over glasvezel
De mogelijkheden van glasvezel zijn bijna oneindig. Ook voor kleinere 
ondernemers, zoals Harry Goede Haarmode in Nuenen. Deze lokale kapsa-
lon is de honderdste klant van Pin over glasvezel bij Edutel Business Solu-
tions. 

Dagmar Goede van Harry Goede Haarmode (rechts) ontvangt van Mark Sanders 
van Edutel Business Solutions een bos bloemen bij de 100ste pin aansluiting.

Edutel Business Solutions verzorgt al 
enkele jaren de zakelijke diensten over 
glasvezel van Ons Net Nuenen. Dit ra-
zendsnelle netwerk is niet alleen inte-
ressant voor grote klanten die bijvoor-
beeld meervoudige ISDN-lijnen 
willen, maar ook voor mkb-onderne-
mingen. Deze kiezen steeds vaker 
voor  speciale diensten als Pin en 
Alarm over glasvezel. De meeste pin-
terminals zijn bovendien al aangepast 
aan het ‘nieuwe pinnen’ (de pas wordt 
in de terminal gestoken en er niet 
meer doorheen gehaald) en werken nu 
nog beter met glasvezel.

De Nuenense kapper Harry Goede er-
gerde zich steeds meer aan de lange 
wachttijd voor een klant als deze wilde 

pinnen. De pinterminal moest steeds 
het telefoonnummer van de betaal-
dienst bellen om de pas te controleren. 
Daarnaast betaalde Harry gespreks-
kosten. Tijdens de knipbeurt van een 
klant die in de telecomsector werkt, 
ging het gesprek over de mogelijkhe-
den van glasvezel. Harry was over-
tuigd en nam contact op met Edutel 
Business Solutions.  

Zakendoen is voor ondernemers in de 
afgelopen jaren sterk veranderd. 
Transacties gebeuren online en daar-
door groeit het dataverkeer enorm. En 
dat is voor het glasvezelnetwerk geen 
probleem. Glasvezel is goedkoper dan 
DSL en wat betreft de mogelijkheden: 
the sky is the limit.

Behoud peuterspeelzaalwerk
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de Combinatie.

Tijdens de behandeling van de kader-
nota in de gemeenteraad was het dui-
delijk dat er keuzes gemaakt moeten 
worden in waar wel en waar niet te 
gaan bezuinigen.
Een van deze keuzes gaat over het 
voortbestaan van het peuterspeelzaal-
werk. 
Wij hebben in onze gemeente gekozen 
voor zogenoemde brede scholen. Voor 
de Combinatie betekent het dat bij 
elke brede school het peuterspeelzaal-
werk een onderdeel is van de onder-
wijsketen. Hier wordt door professio-
nele krachten met de peuters gewerkt 
en worden zij voorbereid op het basis-
onderwijs. Het is ook belangrijk dat zij 
kunnen beschikken over eigen ruim-
ten en materialen waardoor de peu-
ters een eigen plek hebben in de brede 
school. De peuterspeelzaalleidsters 
volgen de ontwikkeling van de peuters 
en kunnen daardoor al in een vroeg 
stadium eventuele achterstand signa-
leren waardoor dit in het basisonder-
wijs goed opgevolgd kan worden. De 
ervaring leert dat kinderen welke naar 
de peuterspeelzaal zijn geweest in het 
eerste jaar op de basisschool al een 
voorsprong hebben.

Door de meerderheid van de raad is de 
meerwaarde hiervan onderschreven 
en is door middel van een door de 
Combinatie ondersteund amende-
ment vastgelegd dat dit moet blijven 
bestaan.

Een andere keuze was de kinderop-
vang in Nederwetten. Bij de realisatie 
van de brede school in Nederwetten 
hoort volgens de Combinatie ook de 
kinderopvang, ook al is dit voor een 
beperkt aantal kinderen. Juist in Ne-
derwetten is dit een bijdrage in het 
vergroten van de leefbaarheid in de 
kerkdorpen. Het bouwproject hier zal 
zeker als brede school opgestart moe-
ten worden. Mocht in de toekomst 
blijken dat er niet voldoende kinderen 
deelnemen dan kan een heroverwe-
ging plaatsvinden.   
Wellicht trekt deze voorziening ook 
nieuwe inwoners aan.

Voor de Combinatie zijn de kinderop-
vang en het peuterspeelzaalwerk de 
eerste stapjes naar het basisonderwijs 
en vormen daardoor een onderdeel 
van de onderwijsketen.

Wat de Combinatie betreft zijn ook 
andere suggesties welkom, mocht u 
deze aan ons kenbaar willen maken, 
laat dan een bericht achter op onze 
website www.combinatie-nuenen.nl.

Uitzendingen Lokale 
Omroep Nuenen
Aanstaande zondag start weer een 
nieuwe Nuenen Nu uitzending.

De vakantieperiode is weer aangebro-
ken en dat is op veel plaatsen te mer-
ken.
Zo ook in het Dierenasiel, het is daar 
enorm druk, voornamelijk met katten 
die een nieuw baasje zoeken.
Wilt u hier meer van weten, kijk dan 
naar de uitzending van Lokale Om-
roep Nuenen, dagelijks om 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.00 en 23.00 uur.
Voor de overige onderwerpen verwij-
zen wij u naar onze site : 
www.omroepnuenen.nl

Lokale Omroep Nuenen, TV Groep, 
tel. 040 2835384, tv@omroepnuenen.nl

Kook-verjaardags-
kalender van de 
Vlinder
De kook-verjaardagskalender van 
vrouwencentrum ‘de Vlinder’ kost nu 
€ 9,95 en is te koop bij De Wereldwin-
kel en Embrasse Kookgoed.  De win-
kels zijn te vinden op de Berg in Nue-
nen. Als de scholen weer beginnen (22 
augustus) is de kalender ook te ver-
krijgen tussen 09.30 en 11.30 uur bij 
het vrouwencentrum zelf in de Kloos-
terstraat 10. De opbrengst of een deel 
daarvan komt ten goede aan het vrou-
wencentrum. www.twitter.com/deronddelinde
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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. 30 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 29: De 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.

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

8 1 7
1 6 4 5

2 9 7 3
8 9 3 6

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00961

Seniorenvereniging KBO 
Lieshout kient voor supersenioren
Een dagje uit met de supersenioren van Lieshout. Om deze activiteit te kun-
nen bekostigen, organiseert Seniorenvereniging KBO Lieshout in de zomer-
vakantie drie extra kienavonden. 

Op dinsdag 2, dinsdag 9 en dinsdag 16 
augustus is vanaf 19.00 uur de zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout open. Het 
kienen begint om 20.00 uur. Ook niet-
leden zijn welkom. Er zijn mooie prij-
zen te winnen en men kan een kansje 
wagen in de loterij. Met de opbrengst 
van deze avonden wil de seniorenver-
eniging haar supersenioren een dagje 
uit bezorgen. Supersenioren zijn ou-
deren, die door hun beperkingen niet 
meer in staat zijn aan de activiteiten 
van de KBO deel te nemen. Het Natio-
naal Ouderen Fonds steunt deze acti-
viteit en heeft toegezegd de opbrengst 
van de kienavonden te verdubbelen. 

De trip is begin oktober gepland. Voor 
rolstoelgebruikers zal een speciale bus 
klaar staan. Het ligt in de bedoeling 

om ter afsluiting een pannenkoeken-
restaurant te bezoeken. Ook superse-
nioren die geen lid van de KBO zijn 
kunnen aan deze dag deelnemen. 

Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
een vereniging van en voor inwoners 
van Lieshout die ouder zijn dan 50 
jaar. Ze telt al bijna 750 leden. De ver-
eniging behartigt, in samenwerking 
met de drie andere KBO-afdelingen 
van Laarbeek, binnen de Senioren-
raad van Laarbeek en in andere sa-
menwerkingsverbanden de belangen 
van alle senioren in de gemeente. 

Wilt u lid worden of meer informatie, 
stuur dan een mailtje naar Nelly de 
Groot: pjamdegroot@planet.nl of bel 
naar 0499-422326.

Sensoor blijft   
bereikbaar
De zomer is begonnen. Een fi jne tijd voor wie op vakantie gaat of leuke din-
gen doet met andere mensen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veel activi-
teiten stoppen, clubs sluiten hun deuren, kranten zijn dunner. Dit kan lei-
den tot een (groter) gevoel van eenzaamheid. 

De vrijwilligers van Sensoor staan dan 
altijd klaar voor een gesprek via 040-
212 55 66 of 0900 – 07 67 (5 ct/m). 
Dag en nacht, ook tijdens de zomer-
maanden. Chatten kan dagelijks via 
www.sensoor.nl/brabant.

Eenzaamheid: belangrijkste aanlei-
ding voor gesprek
De vrijwilligers van Sensoor hebben in 
de eerste zes maanden van 2011 
21.526 telefoongesprekken gevoerd. 
Dat overstijgt het recordaantal met 
bijna 1500. Al jaren is eenzaamheid 
een van de belangrijkste aanleidingen 
(34,1%) om Sensoor te bellen. Een ge-
sprek met Sensoor lost de eenzaam-
heid niet op, maar kan wel verlichting 
brengen. Eenzaamheid is ook los van 
de zomer een groot maatschappelijk 
probleem. Om het taboe hierop te 
doorbreken en mensen te wijzen op 
het belang van goede sociale contac-
ten, organiseert de Coalitie Erbij (waar 

Sensoor onderdeel van uitmaakt) in 
september de Week tegen Eenzaam-
heid. 

Week tegen Eenzaamheid
In 2011 is het thema van de Week 
‘Voorkom eenzaamheid, versterk je 
Sociaal Konvooi’. Het Sociaal Konvooi 
is het persoonlijke netwerk dat men-
sen in hun leven opbouwen. Velen 
verwaarlozen dit netwerk. Als het echt 
nodig is, kunnen ze op té weinig men-
sen terugvallen. Dit speelt niet alleen 
voor ouderen en gehandicapten, maar 
bijvoorbeeld ook voor werkende vijfti-
gers en jongeren. Vooral tijdens grote 
veranderingen in het leven zijn sterke 
sociale relaties van groot belang. Tij-
dens de Week tegen Eenzaamheid, 
van 22 september tot en met 1 oktober 
2011, wil Coalitie Erbij de aandacht 
daarop vestigen. 
Meer informatie over activiteiten is te 
vinden op www.sociaalkonvooi.nl.

Asiel in de uitverkoop
Megamagazijnopruiming; twee-halen-één-betalen; op=op! Bekende kreten 
in reclameland, maar zeker geen termen die je verwacht bij een asiel. Toch 
geeft Dierenopvangcentrum De Doornakker aan de Doornakkersweg 51 in 
Eindhoven in de maand augustus korting op katten. Waarom?

Snowshoe Kees (een heuse dame) zoekt ook een baasje

Lisette Burger, coördinator bemiddeling 
legt uit: “In de zomerperiode is het altijd 
extra druk in ons dierenopvangcentrum. 
Aan de ene kant komen er extra dieren 
binnen omdat ze door mensen worden 
achtergelaten net voor ze op vakantie 
gaan. Aan de andere kant worden er 
minder dieren geplaatst omdat mensen 
wachten tot ze terug zijn van hun zo-

mervakantie. Dit jaar is de drukte bij de 
katten echt enorm en als ik zeg dat we 
een capaciteitsprobleem hebben, druk 
ik me nog zacht uit. We willen onze kat-
ten graag aan een nieuw thuis helpen. 
Daarom starten we deze zomeractie.” 

Actie in de maand augustus 
De hele maand augustus worden alle 
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

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

volwassen katten van het Dierenop-
vangcentrum met korting verkocht. 
Omdat het een zomeractie is, wordt de 
korting vastgesteld aan de hand van de 
temperatuur om 12.00 uur op de betref-
fende dag. Bij een temperatuur van bij-
voorbeeld 25 graden is de korting op het 
aankoopbedrag ook 25%. De korting 
geldt voor katten vanaf acht maanden 
oud. Alle katten zijn gecontroleerd door 
de dierenarts en volledig ingeënt en ge-
chipt. Bovendien zijn ze onvruchtbaar 
gemaakt. 

Impulsaankopen vermijden
Het Dierenopvangcentrum hanteert een 
aantal richtlijnen om de behoeften van 
dieren en mensen goed op elkaar af te 
stemmen. Lisette Burger licht toe: “Het 
is belangrijk dat het dier  welkom is bij 

Prijsdaling koopwoningen 
onveranderd
Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,9 procent 
goedkoper dan in juni 2010. De prijsdaling is nagenoeg gelijk aan die in 
april en mei. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster. 

Alle woningtypen waren in juni goedko-
per dan een jaar eerder. Appartementen 
daalden met 2,4 procent het meest in 
prijs, vrijstaande woningen met 0,9 pro-
cent het minst. In alle provincies daalden 
de prijzen. Het grootst was de afname in 
Friesland met 3,7 procent. In Groningen 
en Gelderland waren de prijzen 3,4 pro-
cent lager dan een jaar eerder. Het kleinst 
was met 0,1 procent de afname in Zee-
land. Ten opzichte van mei 2011 daalden 
de verkoopprijzen van bestaande koop-
woningen 
met 0,1 procent. Daarmee was de afna-
me kleiner dan die in de twee voorgaan-
de maanden. 

Over het Kadaster 
Het Kadaster registreert en verstrekt ge-
gevens over de ligging van vastgoed in 
Nederland en de daarmee samenhan-
gende rechten, zoals eigendom en hypo-
theek. Dat geldt ook voor schepen, lucht-
vaartuigen en ondergrondse netwerken. 
Deze wettelijke taak borgt de rechtsze-
kerheid: wat is van wie, waar lopen de 
grenzen. 
Ook verstrekt het Kadaster gegevens 
over energielabels en over de ligging van 
kabels en leidingen. Jaarlijks worden 
ruim 20 miljoen informatieproducten 
geleverd aan het notariaat, makelaardij, 
overheid, financiële instellingen, de geo-
sector en particulieren. Productlevering 
en gegevensverwerking vinden groten-
deels online plaats. 
Het Kadaster beheert en levert digitale 
kadastrale en topografische basiskaar-
ten, en beheert het referentiesysteem 

voor geografische plaatsbepaling. Het 
treedt op als onafhankelijk adviseur bij 
gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 
vraagstukken. 
Internationaal opereert het Kadaster als 
adviseur voor het afstemmen van Euro-
pese geo-informatie en het inrichten van 
kadastrale registraties. 
Het Kadaster is een zelfstandig bestuurs-
orgaan en heeft geen winstoogmerk. Het 
totaal van de bedrijfsopbrengsten be-
droeg in 2010 € 262 miljoen. Eind 2010 
werkten er bij het Kadaster 1.943 (fte) 
medewerkers, verspreid over 8 locaties. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Apel-
doorn. Zie ook: www.kadaster.nl.

DIENSTEN EN
INFORMATIE

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

 

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

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

andere dienstverlening. 
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-

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

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

06-04-2011

alle gezinsleden. We raden mensen aan 
om met het hele gezin langs te komen 
om een dier uit te zoeken. Een ander be-
langrijk punt is of mensen een dier de 
tijd en aandacht kunnen geven die het 
nodig heeft. Onze medewerkers kunnen 
daarin advies geven en vragen beant-
woorden. Zo worden impulsaankopen 
vermeden in het belang van dier én 
mens.” 
Benieuwd naar het aanbod van volwas-
sen katten in het Dierenopvangcen-
trum? 
Kijk op www.dierenasieleindhoven.
dierenbescherming.nl/asieldieren/
katten of kom langs. Het adres is 
Doornakkersweg 51 in Eindhoven. 
Kijk op de website voor openingstij-
den en meer informatie of bel 040 - 
281 13 58.
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Waarom Eindhoven de slimste 
regio van de wereld is
Wat heeft Eindhoven dat andere regio’s in de wereld niet hebben? De kran-
ten waren ronduit sceptisch, maar de Eindhovense hoogleraar Romme 
vindt de recente uitverkiezing van Eindhoven tot slimste regio in de wereld 
allerminst vreemd. Brabanders kloppen zichzelf nu eenmaal niet graag zelf 
op de borst. De Eindhovense regio moet echter deze uitverkoren status wel 
goed uitspelen. Het is een bevestiging van de kracht van de regio Eindhoven 
en kan een positieve uitwerking hebben op het aantrekken van kapitaal en 
kenniswerkers.

Vlinders in de tuin
De vlinders in Nederland zijn ingedeeld in dagvlinders en nachtvlinders. 
Afgaand op deze namen lijkt het alsof ze simpel uit elkaar te houden zijn, 
maar dat is niet altijd het geval. Het klopt wel dat dagvlinders altijd overdag 
vliegen. En het klopt dat de meeste nachtvlinders ‘s nachts vliegen. Maar er 
zijn ook nachtvlinders die overdag vliegen.

Bron: Sjoerd Romme, 2011,   “Waarom 
Eindhoven de slimste regio van de wereld 
is”, 4e jaargang, Me Judice, 20 juli 2011.
Bron foto: Gerard Stolk, Glow Eindhoven

Uitverkoren regio
Over de erkenning van Eindhoven als 
slimste gemeenschap ter wereld, en-
kele weken geleden door het Intelli-
gent Community Forum (ICF), is re-
centelijk met enige scepsis in enkele 
landelijke dagbladen geschreven (zo-
als: Financiële Dagblad, 29 juni 2011). 
Het ICF is een internationale denk-
tank op het gebied van economische 
en sociale ontwikkeling, bestaande uit 
een vakjury van onafhankelijke acade-
mici. Elk jaar melden zich meer dan 
300 stedelijke regio’s voor de nomina-
tie World’s Most Intelligent Commu-
nity, waaruit elk jaar de slimste regio 
wordt gekozen. Men kan zijn twijfels 
hebben over de wijze waarop het ICF 
tot zijn oordeel is gekomen, maar er 
zijn goede redenen waarom Eindho-
ven deze status verdient. 

Nabijheid
Een slimme regio maakt maximaal ge-
bruik van diverse voordelen van nabij-
heid (proximity). Nabijheid heeft ver-
schillende dimensies: fysiek, cognitief 
en sociaal (Frenken, 2009). Fysieke na-
bijheid vergroot de kans dat kennis-
werkers van verschillende onderne-
mingen en kennisinstituten met elkaar 
in contact komen en taciete kennis de-
len (Frenken, 2009). Cognitieve nabij-
heid ontstaat wanneer twee actoren, 
in een specifieke context, hetzelfde 
jargon spreken en bovendien over ge-
meenschappelijke kennis en ervaring 
beschikken (Gilsing et al., 2008). Zon-
der enige cognitieve nabijheid, kan 
een onderneming de toegevoegde 
waarde van producten en processen 
van andere ondernemingen niet goed 
in schatten. Sociale nabijheid betreft 
het gemeenschappelijke sociale net-
werk: het aantal ondernemingen en 
andere organisaties dat zowel onder-
neming A als onderneming B goed 
kent (Frenken, 2009). Een groot ge-
meenschappelijk netwerk vergroot de 
vertrouwensbasis tussen onderne-
ming A (bijvoorbeeld: producent van 
hightech systemen) en B (leverancier 
van belangrijke onderdelen van ge-
noemde hightech systemen), waar-
door het makkelijker is voor beide on-
dernemingen om veel middelen in 
hun relatie te investeren en kennis te 
delen.

Structurele samenwerking in wat Ley-
desdorff en Fritsch (2006) noemen de 
Triple Helix van ondernemingen, ken-
nisinstituten en locale overheid is 
daarbij de drijvende kracht. De Triple 
Helix is een organisatievorm waarin 
industrie, kennisinstellingen en over-
heid intensief samenwerken en geza-
menlijk projecten entameren. Op deze 
manier bouwen slimme regio’s de eer-
der genoemde voordelen van fysieke 
nabijheid bewust uit in de richting van 
cognitieve en sociale nabijheid (Van 
der Borgh et al., 2011). Dit stelt deze 
regio’s in staat om te excelleren in 
technologische en sociale innovaties 
en deze ook in concrete resultaten om 
te zetten. Omdat de gemiddelde af-
stand tussen alle deelnemers beperkt 
moet blijven, zijn slimme regio’s over 
het algemeen veel kleiner dan de be-
kende metropolen (zoals Shanghai en 
Milaan).

De afgelopen jaren hebben steden als 
Suwon (Korea), Waterloo (Canada) en 
Stockholm het predicaat de ‘slimste 
gemeenschap van de wereld’ gekre-
gen. Dit jaar is dit predicaat toegekend 
aan de regio Eindhoven, samen met 
Veldhoven en Helmond ook bekend 

als Brainport. In de laatste competitie-
ronde dit jaar waren de directe con-
currenten van Eindhoven onder meer 
Riverside (voorstad van Los Angeles), 
het nieuwe hightech centrum van Ca-
lifornië; en Issy Les Moulineaux (voor-
stad van Parijs) waar veel traditionele 
mediabedrijven maar ook veel pio-
niers in nieuwe media zijn gevestigd. 
Het gaat hier niet om regio’s waar het 
meeste geld wordt verdiend, maar om 
broedplaatsen van nieuwe producten 
en andere innovaties waarmee de eco-
nomische groei ook elders wordt aan-
gejaagd. De meer dan veertig universi-
teiten, onderzoeksinstituten en R&D 
vestigingen van ondernemingen in 
Suwon brengen innovaties voort 
waarmee vooral in Seoul de economi-
sche groei wordt gestimuleerd. Een 
vergelijkbare situatie bestaat in Eind-
hoven. Ondernemingen zoals Tom-
Tom en Philips hebben hun R&D en 
productontwikkeling grotendeels ge-
concentreerd in Eindhoven, maar 
doen veel andere (productie)activitei-
ten op andere locaties. Een ander 
voorbeeld vormt de leveranciersketen 
van ASML, die onder meer bestaat uit 
enkele honderden ondernemingen ge-
vestigd in andere regio’s in Nederland 
en Europa. 

Pluim voor Eindhoven
Het ICF juryrapport roemt de regio 
Eindhoven om de samenwerking tus-
sen bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en locale overheid via de publiek-pri-
vate samenwerking in Brainport. De 
Brainport organisatie omvat een klei-
ne groep professionals, die regelmatig 
met vertegenwoordigers van onderne-
mingen, instellingen en locale overhe-
den spreken om hun behoeften en 
ideeën te inventariseren; vervolgens 
brengt men verschillende partijen bij 
elkaar om nieuwe projecten te enta-
meren en realiseren. Het belang van 
een professionele en bestendige invul-
ling van de triple helix gedachte wordt 
vaak onderschat. Brainport is opgezet 
als een stichting met een gezamenlijk 
bestuur, een sociale innovatie waar-
voor de ICF jury veel waardering uit-
spreekt.

De jury spreekt ook veel waardering 
uit voor het creëren van 55 duizend 
banen in de technologiesector in de 
afgelopen tien jaar, en het uitrollen 
van een breedbandnetwerk in de hele 
regio. Bovendien is men vol lof over 
vele projecten waarin ICT wordt inge-
zet voor sociale, maatschappelijke én 
zakelijke doelen. In het bijzonder 
spreekt de jury ook veel waardering 
uit voor ontwikkelingen op terrein van 
gezondheid en gezondheidszorg, via 
het Brainport Health Innovation pro-
ject. Dit project beoogt de verplaat-
sing van werkgelegenheid van de ene 
sector (zorginstellingen) naar een be-
lendende sector (ondernemingen die 
nieuwe technologie voor de zorgsec-
tor ontwikkelen).Aldus laat deze in-
ternationale erkenning zien dat het la-
bel Brainport, als een broedplaats 
voor innovatie, nieuwe technologie en 
nieuwe bedrijvigheid, begint te wer-
ken en daadwerkelijk impact heeft.

Bestrijden zelfbeeld
Waarom is deze erkenning zo belang-
rijk voor de ontwikkeling van Eindho-
ven en de Nederlandse economie? De 
wellicht belangrijkste betekenis 
schuilt in het benoemen van de inno-
vatiekracht, bij gebrek aan eigen mar-
keting. Van oudsher hebben Braban-
ders, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Amsterdammers, moeite met zichzelf 
op de borst kloppen. Dit zelfbeeld 
staat haaks op het beeld dat de ICF ju-
ry schetst: een regio die excelleert als 
broedplaats van innovatie. Het traditi-
onele zelfbeeld van deze regio weer-
spiegelt zich ook in het imago dat 
Eindhoven elders in Nederland heeft. 
De gemiddelde Nederlander vindt 
Eindhoven een gemoedelijke maar 
ook saaie stad met veel introverte 
‘nerds’ en ‘geeks’. Dat beeld verschilt 
sterk van het beeld dat internationale 

experts beschrijven: een spannende 
en dynamische stad waar veel nieuwe 
ideeën en producten worden ontwik-
keld, en technische vernieuwing én 
sociale experimenten meer mogelijk 
zijn dan in andere regio’s. Het wijzigen 
van het zelfbeeld en imago van Eind-
hoven zal tijd kosten, en vereist een 
proactief beleid ten aanzien van het 
merk Eindhoven-Brainport door de 
locale overheden, ondernemingen 
(zoals ASML, NXP, VDL, Philips, 
DAF, FEI en TomTom) en kennisin-
stellingen (zoals TU/e, Design Acade-
my Eindhoven, TNO en Holst).
De imagoverandering is ook van groot 
belang om steeds opnieuw nieuwe 
kenniswerkers, ondernemers en in-
vesteerders naar Eindhoven te kunnen 
halen. Eindhoven heeft een lange tra-
ditie van ondernemers die nieuwe 
ideeën met succes wisten om te zetten 
in nieuwe producten. De snel toene-
mende concurrentie tussen slimme 
regio’s impliceert echter dat ook het 
pr-verhaal van Eindhoven zal moeten 
klinken als een klok. 
De High Tech Campus Eindhoven 
(met meer dan 8000 gepromoveerde 
onderzoekers en productontwikke-
laars), het TU/e Science Park, de Au-
tomotive campus in Helmond en het 
beoogde Health Technology park in 
Veldhoven zullen de komende jaren 
duizenden mensen extra nodig heb-
ben om de volgende fase in de ontwik-
keling van het Brainport ecosysteem 
mogelijk te maken. De internationale 
erkenning van de slimheid van dit 
Eindhovense ecosysteem kan hier bij 
helpen. Brainport krijgt echter pas 
echt een stimulans indien het wereld-
wijd bekend staat als een omgeving 
waar nieuwe ideeën, producten en on-
dernemingen niet alleen ontstaan 
maar ook tot volle wasdom komen.

 
Het verschil tussen dagvlinders en 
nachtvlinders
De antennen van een dagvlinder ein-
digen in een knopje. Er is een manier 
om dag- en nachtvlinders gemakkelijk 
uit elkaar te houden: let op de anten-
nen van de vlinder. Eindigen de anten-
nen in een knopje, dan is het een dag-
vlinder. Eindigen de antennen niet in 
een knopje, maar zijn ze draadvormig 
of geveerd, dan is het een nachtvlin-
der. 
 
Levenscyclus
Aan de uiteindelijke vlinder gaan een 
aantal  stadia vooraf. Van eitje naar 
rups, van rups naar pop, van pop naar 
vlinder.

Waarom hebben vlinders kleuren?
Er zijn verschillende redenen waarom 
vlinders kleuren hebben. De kleuren 
kunnen een waarschuwing zijn voor 
vlinder etende dieren dat ze giftig zijn. 
De Sint-Jacobsvlinder is hier een 
voorbeeld van. De rups van deze 
nachtvlinder is geel-zwart gestreept 
en de vlinder zwart met fel rood om 
duidelijk te maken dat hij giftig is.

Er zijn ook vlinders die met hun kleu-
ren andere dieren laten schrikken. De 
dagpauwoog bijvoorbeeld heeft ogen 
op de vleugels. Als een vogel zo’n vlin-
der wil opeten, opent de dagpauwoog 
zijn vleugels. De vogel ziet de ogen en 
schrikt daarvan, waardoor de vlinder 
snel weg kan vliegen.

Andere kleuren geven de vlinder een 
schutkleur, zodat hij tegen een be-
paalde achtergrond niet meer zicht-
baar is. Allemaal trucjes van vlinders 
om te overleven. 

Bron: www.vlinderstichting.nl, http://
www.vlindernet.nl.

Criminaliteit bij ondernemers
De detailhandel, transport en horeca zijn het meest gevoelig voor crimina-
liteit. Vier op de tien ondernemers hebben de afgelopen 12 maanden met 
criminaliteit te maken gehad. 

Bij detailhandel is dat bijna zeven op 
de tien (68%), bij transport zes op de 
tien en bij de horeca 55%. Het meest 
komt diefstal voor (62%) gevolgd door 
vandalisme en computercriminaliteit. 
Bij de ondernemers die met diefstal te 
maken kregen, werd gemiddeld drie 
keer in een jaar tijd ingebroken. Dit 
blijkt uit onderzoek van De Zaak in sa-
menwerking met ING Economisch 
Bureau. 

Ruim zes op de tien ondernemers vin-
den dat de criminaliteit is toegenomen 
in de afgelopen 12 maanden. Een der-
de denkt dat het gelijk is gebleven. De 
ondernemers zijn niet tevreden over 
de inspanningen van de overheid om 
criminaliteit tegen te gaan. Ze geven 
de overheid gemiddeld het rapportcij-
fer 5,2 voor criminaliteitspreventie. In 
het zuiden van Nederland zijn de on-
dernemers het meest negatief. Daar 
duikt het cijfer onder de 5. Daar zijn 
meer ondernemers slachtoffer van cri-
minaliteit en de schade is hoger. On-
dernemers in het zuiden scoren tege-
lijkertijd het slechtst op het gebied van 
beveiliging van het pand en op came-
ratoezicht. Hier is nog winst te boeken. 

Kosten van criminaliteit
Bij diefstal is de waarde van de gesto-
len goederen in de helft van de geval-
len hooguit 1000 euro. Bij een op de 
zes diefstallen bedraagt de schade 
meer dan 1000 euro. In 20% van de ge-
vallen wijst de ondernemer het eigen 
personeel aan als dader. Gemiddeld 
geven de slachtoffers van criminaliteit 
jaarlijks 2000 euro uit aan preventieve 
maatregelen. Een op de zes geeft er op-
vallend genoeg geen enkele euro aan 
uit. De helft van de slachtoffers van 
diefstal heeft cameratoezicht. Het trai-
nen van personeel of het inhuren van 
een beveiligingsbedrijf wordt aanmer-
kelijk minder ingezet.  

Opkomst computercriminaliteit
Ongeveer een op de zes ondernemin-
gen heeft te maken gehad met compu-
tercriminaliteit. Bij de kleinste bedrij-
ven – tot vijf medewerkers - zijn er 
onder de slachtoffers van criminaliteit 
meer ondernemers (38%) die last heb-

ben gehad van computercriminaliteit 
dan bij bedrijven met vijf of meer me-
dewerkers (31%). Computercriminali-
teit is goed voor een kwart van de 
schade die ondernemers hebben opge-
lopen en twee derde denkt dat deze 
schade de komende twaalf maanden 
sneller zal stijgen dan de schade die 
wordt opgelopen door andere vormen 
van criminaliteit. Leon van Diepen 
manager Beheer & Services bij ING 
Nederland: “Goede beveiliging is es-
sentieel om schade te voorkomen. 
Denk hierbij aan het gebruik van de 
nieuwste versie van besturingssysteem 
en browser, up-to-date beveiligings-
software zoals een firewall en anti-vi-
rus pakket. Laat je beveiligingssysteem 
toetsen door een deskundig bedrijf. 
Voor het dagelijks gebruik: open geen 
links of bestanden die van onbekende 
afzenders komen, wees alert op on-
voorziene meldingen of wijzigingen in 
een proces tijdens bijvoorbeeld inter-
net bankieren.” 

Tips van ondernemers
Ondernemers geven elkaar de volgen-
de tips:
• Kijk eens naar je zaak door de ogen 

van een crimineel;
• Werk samen met ondernemers in de 

buurt om maatregelen te bedenken 
en uit te voeren;

• Teken pas een contract met een be-
drijf als je de vertegenwoordiger in 
persoon hebt ontmoet;

• Ban cashgeld zoveel mogelijk uit en 
communiceer dat;

• Goed wachtwoord- en inlogbeheer. 
Ga uit van het slechtste in de mens 
op dit gebied. 

Over De Zaak
De Zaak, hét kennisnetwerk voor on-
dernemers, ondersteunt 200.000 on-
dernemers in het midden- en kleinbe-
drijf met praktische informatie op alle 
terreinen van hun bedrijfsvoering. 
Daarbij worden diverse media ingezet: 
een website (www.dezaak.nl), een tele-
fonische adviesdienst, themapockets, 
seminars en workshops, een nieuws-
brief en een tijdschrift, (directeur/ei-
genaren) ondervraagd middels online 
onderzoek.



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 

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 

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

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

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

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

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.

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.

Gevraagd interieur-
verzorger 12-15 uur per 
week (6 dagen, ochten-
den). Bel naar Hildegard 
Becker, tel.: 06-22503295.

   Nederwetten organiseert 
spectaculaire kermis 

Meer info: Wettekermis.hyves.nl of mail naar nederwettenkermis@hotmail.nl 

12 t/m 15 
Augustus 

Programma  
 
Vrijdag 
19.00u Opening kermis  
20.00u Paalzitten boven water  
 
Zaterdag  
14.00u 5x5 Voetbaltoernooi  
22.00u Einde paalzitten & prijsuitreiking, met Zanger Will, 
Zangeres Naomi en Andre Pronk  
 
Zondag 
9.30u Heilige gilde mis  
10.30u Touwtrekken over water  
16.00u Kermis clown  
17.00 feestavond  
 
Maandag  
10.30u  St Anna Gilde schieten om het Ronald 
van Pareren schildje en het Fam. Kluytmans 
schildje ( Gilde 400 jaar actief met de kermis) 
13.00u Riktoernooi  
18.00u Afsluitende avond  

Met o.a: Paalzitten, 5x5 voetbaltoernooi, En-
tertainment van Andre Pronk, Naomi en Will 
de Brouwer, Touwtrekken over  water, clown, 

gildedag en riktoernooi! 

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
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R&R

Komende vanuit de Vrijstraat, richting Kleine Berg, klonk de muziek al door de 
straat. De Keizersgracht oversteken en dan rechtsaf. Links om de hoek staat 
een oude Amerikaan. Zo’n mooie jaren ’50 auto, bedoel ik dan.
 De weersvoorspelling beloofde niet veel goeds maar op een paar 
druppels na, bleef het gelukkig droog, afgelopen zaterdag. Ik was op het Wil-
helminaplein in Eindhoven. Daar werd weer een rock & roll-meeting georgani-
seerd. Alleen al voor het volk is het de moeite om te gaan. Veel vetkuiven, bak-
kebaarden, tatoeages, spijkerkleding en rode lippenstift. En veel bier. Er waren 
enkele kapsters die speciale r&r-kapsels maken. Mijn dochtertje liet haar ha-
ren ook doen, een grote kuif met bloem. Ze zag er prachtig uit en keek net zo 
trots. Binnen in de Gaper pik ik nog even een stukje Tour de France mee. Later 
op de dag hoor ik dat Amy Winehouse is overleden.
 Op het podium wordt rockabilly muziek gespeeld, in het typische op-
zwepend, zenuwachtig ritme. Stil staan is moeilijk. Jake Calypso uit Frankrijk 
doet me denken aan Charlie Feathers. Dat kale echoënde geluid met hoge 
stem, gekreun, gesteun en hick-ups. De Vibro Kings spelen in de Wilhelmina.
 Vrouw en dochter zijn inmiddels vertrokken, ik wil nog even genie-
ten. Het einde van het festival heb ik niet gehaald, ben geen 25 meer. Kopje 
koffie op het station en dan met de bus terug naar Nuenen. Lopend van de 
bushalte naar huis, begint het alsnog te regenen. Volgend jaar gaan weer.

Edwin Coolen

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…

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 31 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, orgel, voorganger: pastor J.
Vossenaar.
Zondag 31 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, orgel, voorganger: pastor J.
Vossenaar.

Misintenties:
Zondag 31 juli, 09.30 uur: Noud van 
Rooij; Tineke van Gestel-Maas en Jo-
ris.
Zondag 31 juli, 11.00 uur: Han van 
Gils,(vanw.sterfdag); An en Mien de 
Greef; Mariet de Haas-van Breugel; 
Riet Stoop- van de Vrande; Mariet de 
Greef-Arts.

Mededeling:
In onze parochie is overleden: Peter 
van Maasakkers, De Heijbloem 22. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies!

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 juli: 10.00 uur. Voorganger 
dhr. P. Flach. 
Er is geen kindernevendienst in de 
schoolvakantie, maar wel teken- en 
kleurmateriaal voor de kinderen. Col-
lecte: Protestants Sociaal Centrum 
Antwerpen. Na de dienst is er gelegen-
heid tot nagesprek en ontmoeting met 
koffie en thee.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
S.Kuijpers. 

Misintenties:
Nellie van der Heiden; Janus van der 
Water.

Terugblik vanuit  Akkers van 
enkele leuke activiteiten
Opnieuw werden de bewoners van de Akkers verrast door Vrienden van de 
Akkers. Op woensdag 13 juli hebben bewoners kunnen genieten van een 
ijsje van ijssalon Italia en muziek door Jan Jansen uit Geldrop met zijn 
draaiorgel.

Enkele dagen later stond een tweede 
verrassing te wachten: een uitstapje 
naar Bloem en Tuin. Door de slechte 
weersverwachting moest dit plan ech-
ter bijgesteld worden en werd een be-
zoek gebracht aan Intratuin. Dank zij 
de inzet van veel “vrienden” konden wij 
met velen genieten van alle bloemen en 
planten en niet te vergeten de koffie 
met appelgebak. Het waren twee heer-
lijke momenten om op terug te blikken. 

Stichting Vrienden van De Akkers 
zorgt voor ontwikkeling, uitvoering en 
financiering van activiteiten, bovenop 
het reguliere welzijnspakket van Zorg-
centrum 
De Akkers en Jo van Dijkhof in Nue-
nen. Indien u ook “een vriend” wilt 
worden: op de balie van De Akkers of 
de Jo van Dijkhof liggen machtigings-
formulieren klaar om jaarlijks een do-
natie te doen.

Inbraak gildehuis dupeert 
H.Kruis Gilde
In de nacht van vrijdag 22 juli   naar zaterdag 23 juli is ingebroken in het 
Gildehuis Den Schutsherd van het Heilig Kruisgilde te Gerwen. Er werd 
toegang verschaft door de deur grondig en met groot geweld te vernielen. 

Eenmaal binnen zijn van de zwaaiven-
dels alle koperen bollen afgeslagen en 
meegenomen. Daarnaast werd er ook 
de grasmaaimachine meegenomen. 
Om deze mee te kunnen nemen moest 
er bij de naast gelegen volkstuin de af-
rastering open geknipt worden en de 
poort vernield om deze mee te kun-
nen nemen. De deels met lood gevul-
de koperen bollen van de zwaaiven-
dels   zijn niet uit voorraad leverbaar 
en moeten apart aan gemaakt worden 
wat voor 13 vendels een heel karwei is, 

ook de vendelstokken moeten vervan-
gen worden omdat zij flink bescha-
digd zijn. 

De zitmaaimachine was negen   jaar 
oud voor het gilde nog waardevol 
maar voor de verkoop niet meer. De 
opbrengst van de vendelbollen zal ook 
gering zijn omdat het meeste gewicht 
lood is dat in de bollen zit. Eventuele 
kopers zijn gewaarschuwd. Let op als 
deze aangeboden worden het is niet 
allemaal goud wat er blinkt.

Politieberichten
Nuenen: Man door politie aangehouden voor mishandelen vriendin
Agenten hielden woensdagavond 20 juli rond 23.10 uur een 35-jarige Eindhove-
naar aan in de woning van zijn 32-jarige vriendin in Nuenen. Zij had even daar-
voor de politie gewaarschuwd dat ze door haar vriend zowel in de woning als 
daar buiten was mishandeld. Ook zou hij in haar woning spullen kort en klein 
hebben geslagen.
De politie constateerde bij aankomst dat er spullen in haar woning waren ver-
nield. Zijzelf had meerdere bulten op het achterhoofd en had zwellingen rondom 
een van haar ogen. De verdachte probeerde zich te verzetten tegen zijn aanhou-
ding en zou ook de agenten bespuugd hebben. Het slachtoffer deed aangifte van 
mishandeling en vernieling, de verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Nuenen: Politie arresteert bromfietser na aanrijding met letsel
Een inwoner van Nuenen is donderdag 21 juli aangehouden omdat hij een aan-
rijding zou hebben veroorzaakt waarbij een fietsster ernstig gewond raakte. De 
49-jarige man zou rond 17.00 uur op de Collse Hoefdijk met zijn brommer twee 
fietssters hebben ingehaald. Daarbij zou hij één van de vrouwen hebben geraakt 
waardoor ze op de grond viel. De 75-jarige vrouw uit Budel-Schoot liep daardoor 
hersenletsel, een gebroken schouder, een gebroken hand en een longkneuzing 
op. Ze is opgenomen in een ziekenhuis. De bromfietser reed na de aanrijding 
door. Een getuige had het kenteken van de brommer genoteerd. Op basis daar-
van is de politie naar de woning van de man gegaan en heeft hem daar rond 18.00 
uur aangehouden. Zijn scooter is in beslag genomen. De man weigerde mee te 
werken aan een bloedtest om zijn alcoholpromillage te bepalen. Hij is in verzeke-
ring gesteld voor verder onderzoek.

Bijeenkomst mantelzorgers
Zorgen voor een dementerende oudere is, ook al doet men het met zoveel 
liefde, een zware opgave. U krijgt als partner, zoon of dochter,  goede buur 
of vriend een heel andere rol. Daarbij kunt u ongetwijfeld wat ondersteu-
ning of hulp gebruiken.

Regelmatig worden er in deze regio 
ondersteuningsgroepen georganiseerd 
voor partners en familieleden of goede 
vrienden van dementerende ouderen. 
Eind oktober start bij voldoende deel-
name een ondersteuningsgroep voor 
mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo en 
Nuenen. Ook mantelzorgers uit Son 
en Breugel zijn welkom. 

De groep wordt georganiseerd en be-
geleid door ZuidZorg en het maat-
schappelijk werk van de LEVgroep. Op 
de informatieavond zal de GGzE afde-
ling ouderenzorg aanwezig zijn om het 
een en ander toe te lichten en vragen te 
beantwoorden. Tijdens de bijeenkom-
sten van de ondersteuningsgroep wor-
den mensen met elkaar in contact ge-

bracht om ervaringen uit te wisselen 
en elkaar een ruggesteuntje te geven. 
Naast informatie over doel en activi-
teiten van de ondersteuningsgroep 
wordt ook gesproken over dementie: 
de betekenis daarvan voor u en uw 
omgeving. 

De informatieavond wordt gehouden 
op donderdag 15 september 2011 van 
19.30 - 21.30 uur bij de LEVgroep loca-
tie Geldrop, Stationsstraat 33, toegang 
en kopje thee/koffie zijn gratis.
Voor meer informatie of een folder 
kunt u bellen naar het steunpunt man-
telzorg van de LEVgroep
040 - 286 7525  Geldrop-Mierlo
040 - 283 1675  Nuenen
0499 - 490 517 Son en Breugel

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Bankje
Geweldig voorstel van Nuenens Belang en door B&W nog klakkeloos overgenomen 
óók: het bankje bij de spoorlijn weghalen. Tjonge, dát zal schelen! Misschien moet 
er een vervolg komen? Als de volgende ‘zelfdoder’ vóór de fatale daad op een gras-
pol gezeten blijkt te hebben, al het gras bij de spoorwegovergangen laten omploe-
gen? In plaats van hekwerk onder spoorbomen, de hele spoorwegovergang wegha-
len en ondertunnelen?
Zeg het maar, Nuenens Belang! B&W doet het wel, blijkt.

 
Frans Lammerts, Zonnedauwhof 4, 5672 XE Nuenen

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
F. Groot   
 
Misintenties:
Harrie en Lena Renders; Jos van Esch; 
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-van Duijnhoven.

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 28 juli: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 29 juli: 7.15 uur Heilige Mis.
Zaterdag 30 juli: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 31 juli: 7e zondag na Pinkste-
ren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 1 augustus: 18.30 uur Heili-
ge Mis. 
Dinsdag 2 augustus: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 3 augustus: 7.15 uur Heili-
ge Mis.

Weekendje weg voor 
mantelzorgers
De zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of andere naaste 
kan erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de mantelzorger geen of 
weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie. 
Terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg los te kunnen 
laten. Even afstand nemen, even nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor 
jezelf nemen. Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking met 
OpKracht een ontspanningsweekend op 14, 15 en 16 oktober 2011 in Hotel 
Boschoord in Oisterwijk. 

Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen 
mantelzorgers genieten van een prachti-
ge omgeving, heerlijk verzorgde maaltij-
den en lekker veel vrije tijd. Er worden 
ook drie groepsbijeenkomsten georgani-
seerd, waarin mantelzorgers tips krijgen 
om de zorg beter vol te houden. Alles is 
erop gericht hen even uit de dagelijkse 
zorgsituatie te halen, zodat ze bij thuis-
komst met hernieuwde energie de zorg-
taak weer op zich kunnen nemen. Ex-
deelnemers spreken over ‘fantastisch 
fijne dagen, tot in de puntjes verzorgd, 
fijne gesprekken met lotgenoten en heer-
lijk om zelf eens aandacht te krijgen’.

Informatie en aanmelding
Het even de mantel losweekend is exclu-

sief voor leden van PuntExtra. Wanneer 
iemand per direct lid wordt, kan hij/zij 
ook deelnemen aan het weekend. Als te-
gemoetkoming in de kosten van het 
weekend wordt een eigen bijdrage van € 
75,- gevraagd. Dit is een all-in prijs, al-
leen drankjes zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden kan t/m 23 september; deel-
name geschiedt op volgorde van in-
schrijving. Reageer snel en bel met Punt-
Extra, tel. 040-2308538. 
Meer informatie op www.puntextra.nl
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Je mag de school niet  
in vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

word nu donateur ing 7 800 800

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



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:

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

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

Renault Scenic 1.6 16V Expr. Comf., airco ............. 2005
Renault Laguna 2.0 Aut. RXT, Climate control ...... 1999

ANDERE MERKEN

Peugeot 106 Accent, stuurbekr., airco ................... 2001
Peugeot 107 Millesim, 5-drs, airco .......................... 2010
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 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, automaat .................... 2003
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, automaat .................... 2004
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 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 307 XT 1.6i-16V Automaat
Bj. 2004, 61.000 km. 5-drs, kleur: Zilver, trekhaak, 
climatecontrol, radio/CD + wisselaar, cruisecontrol,
regensensor. 1/2 jaar Garantie
Nu voor ..................................€ 8.950,00

AUTO VAN DE WEEKOlijf
r e s t a u r a n t

 

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

Vakantiesluiting 
restaurant Olijf

GEDURENDE DE ZOMERVAKANTIE IS
RESTAURANT OLIJF GESLOTEN VAN: 

MAANDAG 1 AUGUSTUS T/M
WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2011 

Donderdag 11 augustus is restaurant Olijf, 

vanaf 17.00 uur weer geopend 

Wij hopen u te mogen verwelkomen. 

Team olijf

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl
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 MEEDOEN.NL
ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
wEEr MEE. KijK hOE u KuNt 

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

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en geldig van donderdag 28 juli 2011 tot en met woensdag 3 augustus 2011. OP = OP

Nieuw 
Oil of Olaz
Professional

€ 7,50 Korting
per stuk 

Alle Kneipp
shampoo’s en
conditioners

1+1
GRATIS

Bij L’Oreal
Age re-perfect

dagcrème

Nachtcrème
GRATIS

Na 2 uur mooi bruin

Easy Sun 
Zonnezijde 

100 ml.

van € 8,49
voor € 3,99

(maximaal 3 per klant)

Axe douches
alle varianten

3 voor

€ 5,-

Braun oral B 
vitality

electrische tandenborstel 
compleet + opzetborstel

van € 29,99
voor € 13,99

(maximaal 2 per klant)
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