
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

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

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

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

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

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

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

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

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

TEL. 040-7879759
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Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...
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In ere hersteld…
Zo’n schoonheid mag niet verloren gaan… en thans staat het te gebeuren… 
Heerlyckheid de Opwettense Watermolen opende op 10 augustus aan-
staande haar deuren…

Aan de oevers van de Kleine Dommel, 
op de grens van Eindhoven en Nu-
enen, verrijst Heerlyckheid de Opwet-
tense Watermolen. Een nostalgische 
plek met een zachte smaak naar hoe 
het vroeger was. Het gehele terrein is 
op de schop geweest. 

Van korenmolen en oliemolen tot en 
met het molenaarshuis en bijgebou-
wen. In Rond de Linde heeft u de afge-
lopen jaren van alles kunnen lezen 
over dit gedurfde en allesomvattende 
renovatieplan, dat door de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg als meer 
dan perfect bestempeld is.

De droogschuur is volledig herbouwd. 
Op de begane grond bevindt zich een 
grand café. Oud, modern, authentiek 
en nostalgie wisselen elkaar hier af. 
Op de eerste verdieping bevindt zich 
een restaurant met een blik over de 
fruitboomgaard en een weids uitzicht 
over de Dommel. 
De oliemolen viert dankzij de renova-
tie zijn voortbestaan. De schitterende 
historische zaal wordt heropend voor 
huwelijksplechtigheden, vergaderin-
gen, tentoonstellingen en rondleidin-
gen. Wensen kunnen hier tot leven 
komen. Van glitter en glamour tot 
stijlvol en ingetogen.

Heerlyckheid de Opwettense Watermolen.

André van de Maat 
overleden
André van de Maat uit Gerwen is 
afgelopen donderdagavond 4 augus-
tus plotseling overleden. Hij ken-
merkte zich als iemand die niet in 
de aandacht wilde staan. 

Op 20 juni  j.l. werd er met moeite een 
Gemeentelijke Onderscheiding aan 
hem uitgereikt in het huis van zijn zus 
Erica. Tussen de middag eet hij daar 
zijn boterhammetje en als verrassing 
werd hem toen die onderscheiding 
opgespeld. Hij wilde die bijeenkomst 
ontvluchten omdat hij drie aanwezi-
gen al drukte vond.

André was in Gerwen en omstreken 
een graag geziene gast omdat hij be-
langeloos gedurende 20 jaar het 
zwerfvuil opruimde waarvoor hij da-
gelijks zo’n 50 km. fietste.
Gerwense inwoners beweren na en-
kele dagen al te zien in de straten dat 
André er niet meer is.  

Bezoek aan Nuenense vrijwilligers 
in Mozambique

Doctors for Mozambique Stichting, 
helpt talentvolle, maar arme studen-
ten arts te worden, door het college-
geld voor hen te betalen. Op deze 
manier dragen zij bij aan een structu-
rele oplossing voor het schrijnende 
tekort aan artsen in dit Afrikaans land. 
De DFM stichting verzamelt sponsor-
gelden voor dit goede doel. Joop en Els 

Met een speciaal ingericht ‘Kids Ka-
fée’ is er ook aan de jongere gasten ge-
dacht. In de zomer kunnen ze heerlijk 
spelen in de prachtige aangrenzende 
tuinen van het terras en genieten van 
oud Hollands buitenspelen. Ook voor 
een sneeuwgevecht in hartje winter 
biedt het landgoed volop ruimte.

Heerlyckheid de Opwettense Water-
molen staat voor authentiek lunchen, 
dineren, borrelen en vergaderen. Ook 
voor feesten en bijeenkomsten in een 
stijlvolle historische sfeer kunt u hier 
terecht. De Heerlyckheid is zelfs zowel 
binnen als buiten aangewezen als of-
ficiële trouwlocatie.
Heerlyckheid de Opwettense Water-
molen is 7 dagen per week geopend 
vanaf 10.00 uur. 

Klippeleaters openingsact 
folkwoods 2011
 
Net als in 2010 opent ook dit jaar weer Blaasband De Klippeleaters uit 
Nuenen het internationale folkfestival FOLKWOODS te Eindhoven. 

Op vrijdagmiddag 16.00 starten zij op 
de Folk camping en zorgen ervoor dat 
als een soort ‘Rattenvanger van Ha-
melen’  alle folk kampeerders achter ze 
aankomen zodat zij en alle vroege fes-
tivalgangers precies om 16.30 uur 
voor de poort staan. Achter de Klip-
peleaters aan trekt het hele gezelschap 
het festivalterrein op waar de Klippe-

leaters een half uur lang hun speciaal 
ingestudeerde Folk repertoire ten ge-
hore zullen brengen. Komt dat zien! 
Om 18.45 uur zullen zij hun show nog-
maals herhalen evenals om 20.45 uur. 
De Klippeleaters zouden het leuk vin-
den als er zoveel mogelijk Nuenense 
mensen naar dit unieke optreden ko-
men kijken.

De Klippeleaters tijdens afgelopen carnaval.

zijn actief betrokken bij deze stichting 
en vanuit dat oogpunt zijn ze het pro-
ject gaan bezoeken om het met eigen 
ogen te kunnen aanschouwen.

Hun eerste kennismaking met het 
Afrikaanse land was overweldigend. 
Al die kleuren, mensen, marktkraam-
pjes, vissersbootjes, vrouwen die   
baby ‘s op de rug dragen in kleurige 
capulana ‘s, hutjes waar mensen in 
wonen, geuren en overal om je heen 
vooral vrolijke en ontzettend aardige 
mensen.

Zij hebben een dag doorgebracht op 
de universiteit waar Gitta en Harrie les 
geven aan de medische studenten. Het 
laboratorium, dat Gitta ‘s domein is, 
zag er keurig georganiseerd uit.
Harrie gaf op boeiende wijze college 
over huidaandoeningen. De studenten 
waren vooral zeer geïnteresseerd in 
zijn praktijkles met microscopen.

Ze gaan er écht helemaal voor om 
dokter te worden en zijn erg dankbaar 
en blij dat ze deze kans krijgen. De be-
zoekers uit Nederland spraken een ge-
talenteerd meisje dat vorig jaar met 

1 juli zijn Joop en Els van de Looveren naar Mozambique gevlogen om daar 
het project Doctors for Mozambique van Gitta en Harrie v.d. Meeren te 
bezoeken. Harrie en Gitta zijn de oprichters van de Stichting en zijn sinds 
2007 op vrijwillige basis verbonden aan de medische universiteit in Beira, 
Harrie als dermatoloog en Gitta als microbiologe.

haar studie zou zijn gestopt omdat 
haar alleenstaande moeder ziek was 
en zij voor jongere broertjes en zusjes 
zou moeten gaan zorgen. Er was geen 
geld meer om haar studie voort te zet-
ten. Gelukkig kon ze een beurs krijgen 
van DFM en nu kan ze toch haar 
droom verwezenlijken en arts worden. 
Ook gelukkig voor Mozambique, waar 
een erg groot tekort is  aan artsen.

Gitta en Harrie keihard werken om al-
les daar in goede banen te leiden, ze 
betalen alles zelf. Ja ook hun eigen 
vliegtickets, woning, onderhoud en 
nog veel meer. Het zijn vrijwilligers 
met een warm hart voor de Mozambi-
kanen en de gezondheidszorg daar.

De eerstvolgende actie staat alweer op 
de agenda. Het door de stichting geor-
ganiseerde sponsordiner dat op 20 
september zal plaatsvinden. Met de 
opbrengst kunnen weer twee nieuwe 
studenten starten met hun studie voor 
arts.

Zie website: www.doctorsformozam-
bique.org. U kunt het werk van de 
stichting steunen door uw bijdrage te 
storten op rekeningnummer: 1268. 
28.571.

De stichting en meer nog de studen-
ten, zijn u er bij voorbaat erg dankbaar 
voor.

OPEN DAG
HET KLOOSTER

26-27-28 augustus
www.hetklooster.org
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Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO	  				
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Weverkeshof	 coörd.	adm.	medew.	voor	het	alg.	bestuur	 2	á	3	dagdelen	per	week	in	overleg	
Dorpsboerderij	 coörd.	werkgroep	Educatie	(contacten	met	scholen	+	bso)	 zelf	in	te	delen
	 organisator/begeleider	kinderfeestjes	(’s	middags)	 in	overleg	op	woensdag,	vrijdag	of	zaterdag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De	Akkers	 vrijwilliger	voor	bezorging	maaltijden	bij		aanleunwoningen		 zondags	11.00-12.00	u.	oneven	weken
	 de	Akkers,	begeleiding	bewoners	naar	en	van	het	winkeltje	 in	overleg	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtbuscomité	 Reserve-chauffeurs	voor	Buurtbus	460	(Nuenen	-	Son	-	Best)		 op	afroep	een	dagdeel	(3	uur)
	 met	rijbewijs	BE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Heeft	u	interesse	in	een	van	deze	vacatures	of	wilt	u	meer	informatie,	neem	dan	contact	op	met	het	Servicepunt	van	de	LEVgroep	op	Berg	22	in
Nuenen.	Dagelijks	geopend	van	8.30	-	12.30	uur	of	volgens	afspraak	tel.	040-2831675.	Nieuwe	vacatures	kunt	u	aanleveren	via	i.borger@levgroep.nl

BOVAG: veel meer politiecontrole nodig

Groot deel jongeren zonder  
rijbewijs op scooter
	
Onderzoek van DHV wijst uit dat een derde tot mogelijk de helft van de jon-
ge brom- en snorfietserbestuurders zonder rijbewijs rijdt. BOVAG maakt 
zich grote zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en dringt er 
bij de overheid op aan dat de politie zo spoedig mogelijk gericht op rijbe-
wijsbezit gaat controleren. 
	
Sinds	1	maart	2010	moet	iedereen	die	op	
een	 brom-	 of	 snorfiets	 wil	 rijden	 met	
goed	gevolg	een	theorie-	en	praktijkexa-
men	afleggen.	Dat	levert	het	zogenoem-
de	 AM-rijbewijs	 op.	 Uitgezonderd	 zijn	
degenen	die	al	over	een	ander	rijbewijs	
(bijvoorbeeld	 voor	 personenauto’s)	 be-
schikken.
Uit	 een	 rapport	 waarin	 onderzoeksbu-
reau	DHV	in	opdracht	van	het	ministe-
rie	van	Infrastructuur	en	Milieu	 invoe-
ring	 van	 het	 AM-praktijkrijbewijs	
evalueert,	blijkt	echter	dat	een	zeer	gro-
te	groep	jonge	bestuurders	zonder	rijbe-
wijs	 rijdt.	 DHV	 spreekt	 van	 33	 tot	 50	
procent.	 Dat	 beeld	 wordt	 herkend	 en	
bevestigd	 door	 BOVAG-rijschoolhou-
ders.	 Wanneer	 instructeurs	 naar	 het	
waarom	vragen,	krijgen	ze	van	de	jonge-
ren	te	horen	dat	zij	de	pakkans	zeer	klein	
achten	en	dus	welbewust	het	risico	ne-
men.	Ook	cijfers	van	het	CBR	lijken	de	
constatering	van	DHV	te	bevestigen.	Er	
blijken	 veel	 minder	 praktijkexamens	 te	
worden	 afgelegd	 dan	 vooraf	 is	 voor-
speld.	 Dat	 komt	 volgens	 DHV	 onder	
meer	 doordat	 het	 rijbewijs	 een	 extra	
barrière	 is	om	op	de	bromfiets	te	stap-
pen,	 maar	 ook	 doordat	 mensen	 op	 de	
brommer	 of	 snorfiets	 stappen	 zonder	
eerst	een	rijbewijs	te	halen.
Daarmee	 heeft	 invoering	 van	 het	 AM-

praktijkrijbewijs	 een	 averechts	 effect.	
De	meest	kwetsbare	groep,	jongeren	die	
zich	niet	of	nauwelijks	bewust	zijn	van	
verkeersrisico’s	 en	 die	 zichzelf	 over-
schatten	 en	 onkwetsbaar	 wanen,	 ont-
trekt	zich	aan	rijopleiding	en	rijexamen.	
Terwijl	die	nu	juist	ingevoerd	zijn	om	de	
verkeersveiligheid	vooral	bij	jongeren	te	
vergroten.
	
DHV	 beveelt	 aan	 om	 nader	 onderzoek	
te	doen	naar	het	rijden	zonder	rijbewijs.	
Wat	BOVAG	betreft	is	dat	prima,	maar	
moet	de	overheid	dat	onderzoek	niet	af-
wachten	en	intussen	de	politiecontroles	
flink	opvoeren.	Frans	Bastiaansen,	ma-
nager	BOVAG	Rijscholen:	“De	jongeren	
zeggen	immers	zelf	dat	de	pakkans	zeer	
klein	 is".	 Bij	 intensievere	 controles	 en	
een	dus	veel	hogere	pakkans	is	de	bood-
schap	 helder:	 een	 bromfietsrijbewijs	 is	
verplicht	en	noodzakelijk	en	er	 is	geen	
ontkomen	aan.	Het	moet	net	zo	gewoon	
worden	 als	 een	 autorijbewijs.	 We	 gaan	
dit	 dan	 ook	 zo	 spoedig	 mogelijk	 aan-
kaarten	 bij	 politiek	 en	 overheid.	 Daar-
naast	zouden	ouders	hun	verantwoorde-
lijkheid	moeten	nemen.	Ook	die	spreken	
we	 aan.	 Denk	 alleen	 maar	 aan	 het	 feit	
dat	een	verzekeraar	niet	zal	willen	uitke-
ren	 als	 je	 zonder	 rijbewijs	 een	 ongeluk	
veroorzaakt	met	je	scooter.”

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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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 03/08/2011 N-HZ-2011-0134 Lieshoutseweg 49A Wijzigen gebruik  
    voor permanente  
    bewoning  

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Comité Buurtbbq Zuiderklamp zijn vergunningen en onthef-

fing verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue/buurt-
feest op zaterdag 27 augustus 2011 op het pleintje, gelegen aan 
de Zuiderklamp ter hoogte van de huisnummers 8 t/m 26 (verzend-
datum 2 augustus 2011);

• aan de bewoners Spierkesdreef/Wermersland zijn vergunningen 
en ontheffing verleend voor het organiseren van een buurtbarbe-
cuefeest op zaterdag 27 augustus 2011 op het grasveld aan de 

Spierkesdreef/Wermersland (verzenddatum 2 augustus 2011);
• aan buurtvereniging BAB (Boordseweg Acaciastraat Buurt) zijn 

vergunningen verleend voor het organiseren van een buurtbarbe-
cue op zaterdag 27 augustus 2011 in de Acaciastraat (verzend-
datum 2 augustus 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, 11 augustus 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 moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
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.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Politieberichten
Eindhoven: Aanhoudingen na vechtpartij met diefstal
Op	de	bewakingscamera’s	 is	vrijdagochtend	5	augustus	een	vechtpartij	 in	het	
centrum	van	Eindhoven	waargenomen.	De	agenten	troffen	ter	plaatse	een	aantal	
jongens	aan	die	mishandeld	waren	en	waarvan	spullen	werden	gestolen.	Twee	
tieners	uit	Nuenen	zijn	opgepakt	hiervoor.

Vier	16-jarige	 jongens	uit	Son	werden	vrijdagochtend	het	 slachtoffer	van	een	
vechtpartij	op	het	Catharinaplein	in	Eindhoven.	Er	was	een	onenigheid	ontstaan	
met	een	groep	andere	 jongens	waarbij	 één	van	hen	werd	geduwd	en	getrapt.	
Hierdoor	viel	het	slachtoffer	op	de	grond,	waarop	vervolgens	zijn	portemonnee,	
mobiele	telefoon	en	sleutels	uit	zijn	zakken	werden	gegraaid.	Een	andere	jongen	
werd	getrapt,	weer	een	andere	op	zijn	hoofd	geslagen	en	van	de	vierde	jongen	
werd	een	fiets	gestolen.	De	agenten	konden	vrijdagochtend	om	3.30	uur	op	de	
Stratumsedijk	een	15-jarige	verdachte	uit	Nuenen	in	de	kraag	grijpen.	Zondag-
ochtend	om	9.00	uur	werd	een	tweede	15-jarige	jongen	uit	Nuenen	op	het	poli-
tiebureau	aan	de	Mathildelaan	aangehouden.	Hij	meldde	zich	op	verzoek	van	de	
politie.	De	verdachten	zijn	voor	verder	onderzoek	in	de	cel	gezet.	

Bedevaart naar Kevelaer 
Ook dit jaar gaat op de laatste zaterdag van de maand augustus de bedevaart 
naar Kevelaer. Vanuit Nuenen en omliggende plaatsen worden op zaterdag 
27 augustus de pelgrims voor een bezoek aan Maria, “Troosteres der 
bedroefden” naar dit Duitse bedevaartsoord gebracht. 

Hoewel	zeker	de	hedendaagse	mens	alle	
mogelijkheden	 heeft	 vrij	 te	 gaan	 en	
staan	waar	hij	of	zij	wil,	en	dus	daarmee	
ook	 een	 individueel	 bezoek	 aan	 Maria	
kan	brengen,	 is	het	gezamenlijk	pelgri-
meren	 toch	 de	 ideale	 manier	 om	 echt	
voldoening	 van	 een	 dergelijke	 tocht	 te	
krijgen.
Het	 voordeel	 van	 een	 georganiseerde	
tocht	 is	 niet	 alleen,	 dat	 men	 niet	 zelf	
hoeft	te	zoeken	naar	plaatsen	en	tijdstip-
pen	voor	bijeenkomsten.	Het	onderlinge	

contact	 tussen	 mensen	 met	 hetzelfde	
doel	geeft	 vaak	een	extra	 steun,	omdat	
men	merkt	niet	alleen	te	staan,	wat	in	de	
hedendaagse	 maatschappij	 door	 de	
voortschrijdende	 individualisering	 he-
laas	maar	al	te	vaak	het	geval	is.	

De	 bedevaartgangers	 worden	 tussen	
08.00	uur	en	09.00	uur	op	de	verschillen-
de	 opstappunten	 opgehaald	 en	 men	 is	
om	ca.	17.30	uur	weer	thuis.	
Deelnemers	 aan	 de	 bedevaart	 kunnen	

zich	aanmelden	tot	uiterlijk	maandag	22	
augustus	2011	bij	een	van	onderstaande	
broedermeesters.	
De	 kosten	 bedragen	 €	 15,00	 voor	 vol-
wassenen.	Kinderen	t/m	12	jaar	betalen	
€	5,-	en	het	2e	en	volgende	kind	uit	één	
gezin	€	2,50.	
Bruidjes	 en	 misdienaars	 gaan	 gratis	
mee.	De	organisatie	zorgt	voor	hun	kle-
ding.

U kunt zich aanmelden in: 
Gerwen:	 M.	 Vermeulen	 -	 Timmers,	
Alvershool	22,	2836242.
Nuenen:	J.	Klomp,	Park	31,	2833606/	
2836675.	 F.	 Vinke,	 Boordseweg	 27,	
2834842.	 M.	 Bunthof,	 Margot	 Bege-
mannstraat	63,	2831523.	
Lieshout:,	 T.	 Rooyakkers,	 Herendijk	
14,	06	-	23172405.	



      

   

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. 12 eN Za. 13 aug.: 
Hollandse bloemkool, per stuk ...... 0,89
Belgische courgettes, 2 stuks .. 0,99
champignons, per bakje .............. 0,69
Hollandse uien, per kilo .............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 15 augustus:

spitskool, panklaar, 1/2 kilo ...........0,59
DiNsDag 16 augustus:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo ...0,99
WOeNsDag 17 augustus:

rode kool, panklaar, 1/2 kilo. ......... 0,69
DONDerDag 18 augustus:

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

reclame geHele Week VaN 12 t/m 18 aug.:
rode grapefruit, 6 stuks ............ 1,99
Witte druiven, nieuwe oogst, hele kilo . 1,89
Hawaïsalade, 250 gr. ..................... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks .... 1,99

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

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

Ook onze krabsalade 
komt uit eigen keuken!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

4 Megaburgers +
GRATIS saus ...................5,50
Bij 150 gram kipfilet
100 gram eiersalade .... GRATIS
Pollo al Limone
100 gram ............................1,75
Kipkarbonades
“gegaarde kipfilet”
Iedere 4e ......................... GRATIS
Berliner bol
“Gekruid gehakt in bladerdeeg”
per stuk ..............................1,50
Krabsalade
100 gram ............................1,85

sPecial

VleesWareN

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 12 augustus 
t/m donderdag 18 augustus:

Bosvruchten taartje
voor maar ...............
Wadden brood
voor maar ...............
Pakje crackers
“Uit eigen bakkerij”
voor maar ...............

Brood van de maand augustus:

Maïsbrood
Licht maïsbrood met

zonnebloempitten

€ 2,25

€ 6,49

€ 1,75

Proef de heerlijke zomer bij Bakkerij Verhallen



Hele Grote!

Pollo al Limone
SPECIAL, 100 gram ..........175
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zoetzomerworstje
SPECIAL, 100 gram ..........140
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij 150 gr. gegrilde kipfilet GRATIS 100 gr. eisalade 

DEZE WEEK:

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Gegrilde kippebout
5 voor ..................................550
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ardennerham 
100 gram ............................229

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

voLGEnDE WEEK:

Satévlees
“met GRATIS saus”, 500 gr. ......600

Poetsers gevraagd!

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

Megaburgers
“met GRATIS saus”, 4 voor .......550

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

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

VERKOOPSTER gEVRaagd 
VOOR 20 uuR PER wEEK

aanbiedingen geldig van 
maandag 15 t/m 
woensdag 17 augustus a.s.

BOSPEEn 
PER BOS ...................0,99

PEulTjES 
200 gRam ................. 1,99

BOSBESSEn
PER dOOS ................. 0.99

ROdE gRaPEfRuiT  
PER KilO .................. 1.49

aanbiedingen geldig van 
donderdag 11 t/m 
zaterdag 13 augustus a.s.
 
BaBy lEaf Slamix 
PER zaK ................... 0,99

BlOEmKOOl 
PER STuK .................. 0,99

waTERmElOEn ROOd/gEEl
PER KilO .................. 0.99

wiTTE dRuiVEn  
PER KilO ..................2,49

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

ZOMERSALE
LAATSTE STUKS

NU 3 HALEN 
1 BETALEN

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

Menu “De Zwaan“

Salade gegrilde gamba’s met meloen, kletskopje 
en een dressing van kerrie en yoghurt

***
Ossenstaart bouillon met een vleugje Madeira 

***
Runderhaas met kalf jus en een koekje van Pecorino

***
Bavarois van limoncello met sorbet ijs 

van zwarte kersen

€ 29, 50

Stationsstraat 1, 5664 AP Geldrop Telefoon: 040-286 20 27
www.dezwaan-geldrop.nl

  

Voor deskundig
juridisch advies

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

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

Iedere woensdag

KOSTELOOS INLOOPSPREEKUUR
van 17.00 tot 18.00 uur

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

AUGUSTUS ACTIEMAAND
op DIvErSE wErkEN

v.A. 20% korTING
Werken van o.a.  Jos Leurs, Gerd Wilfert, Michel Leemans, 

Annemiek Groenhout, Wil van der Laan, Jos de Wit.

Berg 41 Nuenen  •  040 2837878  •  www.galerie-bonnard.com
Open:  vr - za - zo van 13.00 tot 18.00 uur

LAST MINUTE
AANBIEDINGEN
OP HET GEHELE ASSORTIMENT
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Sjuulk en Co in Mariahout

Voorstellingen 
Openluchttheater Mariahout
Kikker Popconcert
De afgelopen jaren heeft Theater Terra met de familiemusicals Kikker, Kikker in 
de Wolken en Kikker en zijn Vriendjes de harten van vele peuters, kleuters, ou-
ders & grootouders veroverd. Theater Terra komt nu met het Kikker Popcon-
cert, een vrolijk programma waarin de leukste liedjes uit deze drie musicals ten 
gehore worden gebracht. Een feest van herkenning, of een leuke eerste kennis-
making met Theater Terra!
Donderdag 11 augustus. Aanvang: 14.30 uur, kaarten kosten € 4,- en zijn te ver-
krijgen aan de theaterkassa of via de site www.oltm.nl.

Sjuulk en Co en de geheime speelgoedmachine
Co is jarig: hij wordt alweer 404 jaar oud. Als Co even weg is, verschijnt zijn neef 
Karel, die op verjaardag bezoek komt. Hij vindt onder een doek de speelgoedma-
chine die Co in zijn bezit heeft en waar al het speelgoed van de wereld mee ge-
maakt wordt. Als Co merkt dat de speelgoedmachine stuk is, moeten ze samen 
naar een oplossing gaan zoeken. Dat kunnen ze niet alleen. Hiervoor hebben ze 
jullie hulp nodig. Zal het Sjuulk & Co lukken de speelgoedmachine weer aan de 
praat te krijgen?
Maandag 15 augustus. Aanvang: 14.30 uur, kaarten kosten € 4,- en zijn te verkrij-
gen aan de theaterkassa of via de site www.oltm.nl.

Exclusief voor u!

van kuringe adviesgroep

Ook zaterdags geopend van 08.30 tot 15.30 uur

EEN NIEUWE OF
2DE HANDS AUTO 

GEKOCHT?

 
Bereken u premievoordeel op 

www.vkgroep.nl
 

Wilt u alsnog een onafhankelijk, 
vrijblijvend en deskundig advies?

Neem dan contact met ons op.
 

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag.

Ook zaterdags geopend van 08.30 tot 15.30 uur

van kuringe adviesgroep
VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • FINANCIERINGEN

REGIO BANK • MAKELAARDIJ
Vestigingen te: Sint-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss, Beek en Donk

VOIRT 2D • 5671 HC NUENEN • TELEFOON 040-2833445
WWW.VKGROEP.NL • NUENEN@VKGROEP.NL

Kijkbuischirurgie nu ook voor 
longpatiënten regio Eindhoven
Longpatiënten kunnen voortaan in de eigen regio terecht voor kijkbuischi-
rurgie. Dit is een  moderne manier van opereren, waardoor mensen veel 
sneller naar huis kunnen en minder pijn hebben dan bij de klassieke ‘open’ 
operatie. Deze nieuwe methode van longoperaties wordt, behalve in Máxi-
ma Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven), nog slechts door een beperkt 
aantal ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd.

Samen tegen borstkanker
Wij gaan ervoor! Samen proberen wij het grootste, menselijke Pink Ribbon 
lint ter wereld te maken. Dat doen we op zaterdag 1 oktober in het stadion 
van FC Eindhoven. Wij hebben minstens vierduizend mensen nodig om het 
wereldrecord te breken dat op naam staat van Saudie Arabië. Vandaag is de 
offi  ciele kick-off  van onze campagne: Samen tegen borstkanker. Vanaf nu 
is de site live en is het spotje met � eo Maassen te bekijken.

Veel meer E-scooters verkocht
Elektrisch aangedreven scooters maken een steeds groter deel uit van het 
brom- en snorfi etspark in Nederland. Reden er op 1 januari dit jaar nog zo’n 
13.000 rond, in het eerste half jaar van 2011 groeide het aantal elektrisch 
aangedreven scooters tot 15.000 stuks. Een toename van ruim 15 procent, 
zo blijkt uit cijfers van BOVAG en VWE. 

Sleutels verloren
Afgelopen vrijdag 5 augustus ben ik 
mijn sleutels verloren tussen het 
Cremerspad en het fietspad langs 
de voetbalvelden. Aan de sleutelbos 
zat een letter M met een engeltje. 
Heeft iemand ze gevonden? Dan 
kunt u mij bellen op 06-55971307

Patiënten met bijvoorbeeld een long-
tumor die op de klassieke manier ge-
opereerd worden, ondergaan door-
gaans een zeer zware ingreep. Er 
moeten grote sneden worden gemaakt 
waarbij spieren worden doorgesneden 
en ribbenspreiders nodig zijn om vol-
doende zicht te krijgen op de borst-
holte. Dit leidt na de operatie (en ook 
op de lange termijn) vaak tot pijn-
klachten. Na zo’n klassieke operatie 
verblijven patiënten bovendien meest-
al 7 tot 9 dagen in het ziekenhuis.
“Met de nieuwe innovatieve operatie-
methode gaat het heel anders”, stelt dr. 
Rudi Roumen, longchirurg van Máxi-
ma Medisch Centrum. “We opereren 
door een paar kleine gaatjes. Door de-

ze gaatjes brengen we de apparatuur 
in het lichaam. Maar ook een camera 
waarmee we in de borstholte kunnen 
kijken.”
Hier komt ook de naam van de in-
greep vandaan: VATS chirurgie ofte-
wel Video Assisted Thorascoscopic 
Surgery. Roumen: “De lijst met voor-
delen van de nieuwe techniek is 
lang:  minder (bot)pijn, sneller bewe-
gen, een veel kleiner en mooier litte-
ken en slechts een dag of  drie na de 
operatie in het ziekenhuis. Longpati-
enten uit de regio Eindhoven hoeven 
nu niet helemaal naar bijvoorbeeld 
Heerlen of Maastricht voor deze ver-
fijnde moderne manier van opereren.”
Máxima Medisch Centrum heeft al ja-
ren een koploperspositie op het ge-
bied van kijkbuischirurgie in Neder-
land: al jaren geleden  werd de eerste 
laparoscopische (via een kijkbuis) gal-
blaasverwijdering van Nederland in 
MMC Eindhoven gedaan. Tegen-
woordig gebeuren ook veel darmope-
raties en behandelingen van zwaar 
overgewicht op deze moderne manier. 
Ook andere specialismen zoals gynae-
cologie, urologie en plastische chirur-
gie maken veelvuldig gebruik van de 
nieuwe technologie.

De wereldrecordpoging is een initia-
tief van Máxima Medisch Centrum in 
Eindhoven. Met deze wereldrecord-
poging  wil het ziekenhuis  borstkan-
ker  onder de aandacht brengen. En 
dat is hard nodig, want één op de acht 
vrouwen krijgt de diagnose borstkan-
ker te horen.

Oktober is  internationaal borstkan-
kermaand. Het behalen van het we-
reldrecord is een mooie start van de 
borstkankermaand. Vandaar dat wij 
zo veel mogelijk mensen oproepen 
om mee te helpen het grootste Pink 
Ribbon-lint ter wereld te vormen. In-
schrijven kan via de site www.samen-
tegenborstkanker.nl. Wij vragen ie-
dereen om in het roze gekleed te 
komen. Er worden ook roze t-shirts 
verkocht. De opbrengst gaat natuur-
lijk naar het goede doel. 

Na de wereldrecordpoging is er 
een  spetterend concert met DJ La 
Fuente, Voice of Holland-finalisten 
Anne, Meike en Joan en de Eindho-
vense band JD Walker. Alle artiesten 
werken geheel belangeloos mee aan 
de recordpoging. De organisatie is 
nog in gesprek met een aantal andere 

artiesten voor deze bijzondere dag.

De opbrengst van de actie gaat naar 
Stichting Máxima en Stichting Pink 
Ribbon. Stichting Máxima is het goe-
de doel van Máxima Medisch Cen-
trum en zet zich in voor patiënten 
met borstkanker uit de regio Eindho-
ven. De stichting helpt mee  net dat 
beetje méér mogelijk te maken voor 
patiënten in een warme, veilige en 
vriendelijke omgeving. Een stukje 
thuis in het ziekenhuis. Daarnaast 
richt Stichting Máxima  zich  op we-
tenschappelijk onderzoek naar borst-
kanker en naar betere behandelingen. 
De actie wordt mede georganiseerd 
voor Stichting Pink Ribbon, een fond-
senwervende organisatie die aandacht 
vraagt voor borstkanker. Zij heeft als 
doel het aantal mensen dat borstkan-
ker krijgt te verminderen, vroege di-
agnose te bevorderen en de zorg voor 
patiënten en hun omgeving te verbe-
teren.

De actie is op zaterdag 1 oktober, start 
om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. 
Het lint wordt gevormd in het stadion 
van FC Eindhoven aan de Charles 
Roelslaan 1 in Eindhoven.

Ex-GP motorcoureur Jurgen v/d Goorbergh test een e-scooter

Is die goedkope lening van de reclame 
ook echt zo goedkoop?

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

www.straatman-kolsters.nl

 
In het eerste half jaar van 2011 zijn er 
2.473 elektrische brom- en snorfietsen 
verkocht, een stijging van 9,8 procent 
ten opzicht van dezelfde periode vorig 
jaar. Toen werden er 2.252 exemplaren 
geregistreerd. Het betreft hier elek-
trisch aangedreven scooters in 
bromuitvoering (max. 45 km/u) en 
snoruitvoering (max. 25 km/u) samen.
 
Subsidie
Omdat de e-scooter gezien wordt als 
een oplossing in de strijd tegen lucht-
verontreiniging, geluidsoverlast, files 
en parkeerproblematiek zijn er mo-
menteel steeds meer lagere overheden 
die, al dan niet in samenwerking met 
het bedrijfsleven, initiatieven starten 
om de aanschaf en het gebruik van 
elektrisch aangedreven scooters te sti-
muleren. BOVAG is in veel gevallen 
nauw bij deze initiatieven betrokken. 



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

Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (regi-
stratienummer AFM 12007744). Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Actie geldig t/m 
19 oktober 2011, actiemaximum op de 107 is € 4.000,-. Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm en 
bpm-toeslag, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges, incl. € 1.250,- inruilpre-
mie en incl. de maximale Green by Peugeot-premie van € 1.099,- bij inruil van een auto ouder dan 
1995. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. *365 nummers zijn te downloaden met een 

maximum van 30 nummers per maand + 5 extra nummers in de laatste maand. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op Peugeot.nl.

Contantprijs Aanbetaling /
inruil

Totaal 
Krediet
bedrag

Looptijd in 
maanden

Debet-
rentevoet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Maand-
bedrag

Totaal te
betalen 
bedrag

Peugeot 107 XR € 6.940,- € 2.960,- € 3.980,- 36 0,0% 0,0% € 111,- € 3.980,-
Peugeot 107 XR € 6.940,- € 3.125,-  € 3.815,- 36 0,0% 0,0% € 106,- € 3.815,-

 + 0% RENTE 
OP UW FINANCIERING 

   + 1 JAAR GRATIS
 MUZIEK DOWNLOADEN 
van Universal Music*

107 incl. airco vanaf: 

€6.940

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-4,6; km/l: 22,2-21,7; CO2: 103-106 gr/km.

Peugeot 206 Gentry 2.0 HDi, airco ......................... 2002
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 5-deurs 1.4 VTi X-line ...............................2010
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, automaat .................... 2003
Peugeot 307 XT 1.6, 5-deurs, airco, cruise control . 2003
Peugeot 307 XT 1.6 16V, Break, climate control ...... 2005
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, automaat ........................ 2006
Peugeot 307 CC 2.0i 16V, leder, navigatie .............. 2006
Peugeot 307 SW 2.0 16V, clim. contr., navigatie ... 2006
Peugeot 3008 ST 1.6 THP, navigatie ........................... 2011
Peugeot 308 XT 1.6 THP, 5-deurs, lederen bekl. ... 2008
Peugeot 308 XT 1.6 THP automaat 5-deurs............ 2008
Peugeot 308 X-line, 1.6-16V, 5-deurs ....................... 2008
Peugeot 308 1.6 VTi 5-deurs XS, climate control .. 2008
Peugeot 407 SW 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 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 308 CC 1.6 THP Automaat
Bj. 2010, 15.000 km. Kleur: Zwart metallic, 

rood int. leder, feline, Alle opties

Nu voor ..............................€ 36.950,00

AUTO VAN DE WEEK

Keukens voor Kookplezier!

www.vandenboomkeukens.nl

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

jouw lokale nieuwssite
www.actueelinnuenen.nl

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

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

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

Het contact is kosteloos en waardevol. 

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

Praten helpt

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Nuenen
Duivendijk 1b
Tel. 040-2907070
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout. 
ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

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

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

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

Thijs van den Biggelaar

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

Samen onderweg naar
   een persoonlijk afscheid

kerkberichten

     
Uit d’n hoek…

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 14 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, stilteviering, voor-
ganger: pastor S. Kuijpers. 
Zondag 14 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger: pastor S. Kuijpers.
Maandag 15 augustus, 19.00 uur: Eu-
charistieviering, (Maria ten Hemelop-
neming), voorgangers: pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Zondag 14 augustus 09.30 uur: Jan en 
Joep Verhallen; Tiny van der Meulen-
Bunthof.
Zondag 14 augustus 11.00 uur: Cor 
Linders; Hendrikus en Petronella 
Klomp-Relou en Peter; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Anna en Cor 
Bastiaans; Piet Roijakkers; Mariet de 
Haas-van Breugel; Martien de Groot 
(vanw. verjaardag); Marc Reijnen; An-
nie Kasl-de Wit; Voor een bijzondere 
intentie.
Maandag 15 augustus 19.00 uur: Frits 
Smulders; Marco Hoeks; Harrie Vinke;

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 augustus 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintentie: 
Maria van Vroenhoven-Sanders.

Mededelingen:
In onze parochie zijn overleden, Netje 
de Groot-Stoop, Laar 11 en Andre van 
de Maat, Maerdonk 6. Wij wensen fa-
milie en vrienden troost en sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 augustus 09.30 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger pastor J. Vosse-
naar. Eucharistieviering met medewer-
king van het Gregoriaans koor uit Son.

Misintentie:
Mieke van Stiphout-Bekkers; Theo en 
Dora van der Putten-van Rooij; Le-
vende en overleden leden van het St. 
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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

14 aug.
Wil jij Tommie, Elmo, Bert & Ernie ontmoeten? Kom dan 
zondag 14 augustus 2011 naar Dierenrijk. Het wordt een 

feestje dat je niet mag missen. Vergeet niet een camera mee 
te nemen, dan kun je met deze tv-helden op de foto. 

Dierenrijk www.dierenrijk.nl

20 aug.
Brandweerfestijn Speeltuin de Kievit 

aan de kerkstraat, Nuenen

21 aug. 10.00 uur 18.00 uur
Wielerronde van Nuenen Park, centrum Nuenen

21 aug. 10.00 uur 18.00 uur 
Luikse Markt Park, centrum Nuenen

28 aug. 10.00 uur 16.00 uur 
De enige echte Gerwense Vlooienmarkt 

Heuvelplein Gerwen

Annagilde. Anna Meijers-Van Til-
borg. Anna Maria Gruithuijzen.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 14 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger ds. K. Seijdell uit Eindhoven. 
Er is geen kindernevendienst in de 
schoolvakantie.
Collecte: Diaconie van de PGN. Na de 
dienst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting en nagesprek met koffie en thee.  
Donderdagmorgen is er van 10.00 - 
12.00 uur Open Huis in de Ontmoe-
tingsruimte van de Regenboog. 

Oude St. Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 11 augustus: 17.30 uur 
Lof, 18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 12 augustus: 7.15 uur Heilige 
Mis.
Zaterdag 13 augustus: 8.30 uur Heilige 
Mis.
Zondag 14 augustus: 9e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 15 augustus: Maria-Ten-He-
mel-Opneming, 18.30 uur Heilige 
Mis.
Dinsdag 16 augustus: 18.30 uur Heili-
ge Mis.
Woensdag 17 augustus: 7.15 uur Hei-
lige Mis.

Zomermelancholie

De langste dag is geweest, de dagen worden ongemerkt al korter. Veel men-
sen krijgen dan last van herfst- en winterdepressie, een bekend probleem. 
Heeft te maken met minder licht en zo. Zelf heb ik zomermelancholie. Met na-
me in augustus, als het zo heerlijk rustig is in het dorp. Geen lange rijen bij de 
kassa of stoplichten. Genoeg parkeerplaatsen, niks op de weg. Op zaterdag, zo 
tussen 17.00 en 20.00 uur, is het optimaal. Dan zijn de winkels dicht en moet 
de avond nog op gang komen. Te voet een frietje halen, milkshakeje erbij. ’s 
Avonds een terrasje.
 Misschien is het een verlangen naar de onbezorgde vakantietijd uit 
mijn jeugd. Een weekendje naar het Lunastrand (Lommel) met de caravan. 
Muziek van Doe Maar en Videopac spelen. Buiten de geur van vlinderplanten. 
Ter land, ter zee en in de lucht op tv, met commentaar van André van Duin. 
Zwemmen bij Enode. Thuiskomen van vakantie. Dan snel naar het postkan-
toor, die hadden onze post bewaard. Daarin bevonden zich drie Donald Ducks 
van de voorbije weken. Meteen lezen op mijn kamer.
 Waar mijn zomermelancholie zich medisch, psychisch of filosofisch 
gezien precies bevindt, weet ik niet. Het heeft iets met verlangen, smart en 
weemoed te maken.
 Veel ‘zwarte’ beursdagen uit het verleden vielen in september en ok-
tober. Het is pas augustus.

Edwin Coolen

Seniorenvereniging KBO 
Lieshout ook in augustus actief
KBO Lieshout is heeft in augustus nog een aantal leuke activiteiten op de agen-
da staan. Binnenkort komt ook het programma van het nieuwe seizoen uit.

Woensdag 17 augustus is de traditio-
nele bedevaart van de vier senioren-
verenigingen van Laarbeek naar de 
Lourdesgrot in Mariahout. Om half 
drie begint de Heilige Mis met voor-
ganger pastoor van Duijnhoven. Het 
dameskoor uit Beek en Donk zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Na de 
mis is er een processie in het park. De 
deelnemers krijgen koffie en cake aan-
geboden. Bij slecht weer vindt de mis 
in de kerk plaats en wordt de koffie bij 
restaurant De Pelgrim geserveerd.

Donderdag 18 augustus gaat KBO 
Lieshout uit eten in restaurant De Pel-
grim in Mariahout. Leden kunnen 
zich op dinsdagmiddag 16 augustus 
tussen twee en drie uur nog opgeven 
tijdens de extra inloop in het Dorps-
huis van Lieshout. Vervoer naar De 
Pelgrim kan geregeld worden. 

Dinsdagavond 16 augustus is de laat-
ste kienavond voor supersenioren. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout open, het kie-
nen  begint om 20.00 uur. Ook niet-le-
den zijn welkom. Er zijn mooie prijzen 
te winnen en de aanwezigen kunnen 
bovendien een kans wagen in de lote-
rij. Met de opbrengst van deze kien-
avonden wil de seniorenvereniging 
haar supersenioren een dagje uit be-
zorgen. Supersenioren zijn ouderen 
die niet meer in staat zijn aan de acti-

viteiten van de KBO deel te nemen. 
Het Nationaal Ouderen Fonds heeft 
deze activiteit erkend en toegezegd de 
opbrengst van de kienavonden te ver-
dubbelen.

In het programma voor 2011-2012 
staan de wekelijkse activiteiten zoals 
fietsen, zwemmen, volksdansen en 
bridgen. Ook is er gezorgd voor een 
goed gevuld en gevarieerd jaarpro-
gramma. Meer informatie hierover op 
www.kbo-brabant.nl/. Via het menu 
‘regio’ kunt u op de website van de af-
deling Lieshout komen. Lijkt het u 
leuk om deel te nemen aan de activi-
teiten van de Lieshoutse seniorenver-
eniging of wilt u eerst meer informa-
tie, stuur dan een mailtje naar Nelly de 
Groot, e-mail: pjamdegroot@planet.
nl of bel: 0499-422326.

In memoriam Johan van Wijk
In dankbaarheid denken we terug aan de inspirerende en positieve bijdrage 
die Johan van Wijk aan het DOA heeft gegeven.
Hij was mede oprichter van het Dispuut van Oud Adjudanten, dat sinds 2000 
niet meer uit het Nuenense carnaval is weg te denken. Zijn inbreng heeft de 
club tot grote bloei gebracht.  
Zijn grote inzet, maar bovenal zijn innemende persoonlijkheid en prettige ma-
nier van optreden zullen in onze gedachten blijven.
 
Bestuur en leden van het DOA

Muziek 
Weverkeshof
Dorpsboerderij Weverkeshof orga-
niseert een swingende jazz matinee 
Zomer 2011 special.

Deze middag speelt een gelegenheids-
formatie onder leiding van Bert Sibbing 
onder de toepasselijke naam ‘Jolly Nice’. 
Het combo bestaat uit 5 ervaren musici, 
die allen reeds elders met veel succes 
optreden. Deze middag spelen ze num-
mers van toen, evergreens en een keuze 
uit het American Song Book. Op klari-
net: Theo Brok, op drums: Jan van Gan-
zewinkel, contrabas: Pieter de Lange, 
piano: Bert Sibbing, altsax, tenorsax en 
trompet: Wim Zwijsen.
Zondagmiddag 14 augustus, aanvang 
14.00 uur vrij entree. Hugo van Berckel-
laan 5  te Nuenen. www.weverkeshof.nl

Winnaar laatste podiumplek Bavaria Open Air wordt 
deze avond vastgesteld

BOA CityTour optreden met 
Racoon en Björn van der Doelen 
Donderdag 11 augustus vinden de laatste optredens en opnames in het 
kader van de BOA CityTour plaats. Deze avond betreden Racoon en Björn 
van der Doelen met zijn band het podium van CC Deurne in Deurne. Het 
eerder via de Bavaria Open Air festivalwebsite aangekondigde BOA City-
Tour optreden van Alain Clark op 9 augustus komt daarmee te vervallen. De 
opnames die 11 augustus gemaakt worden, zullen op 13 en 20 augustus te 
zien zijn op Omroep Brabant. 

De BOA CityTour is een initiatief van 
Bavaria Open Air in samenwerking met 
Bavaria en Omroep Brabant, ter pro-
motie van Bavaria Open Air. Dit open-
luchtfestival vindt plaats op zaterdag 27 
en zondag 28 augustus op het terrein 
van bierbrouwerij Bavaria in Lieshout, 
acts als Caro Emerald, UB40, Within 
Temptation en Guus Meeuwis staan op 
het programma.

Aan de BOA CityTour is ook een com-
petitie-element verbonden, waarmee 
een podiumplek op Bavaria Open Air te 
verdienen is. De winnaar hiervan wordt 
ook op 11 augustus vastgesteld. Zie 
www.boacitytour.nl  voor meer infor-
matie en nieuws over de BOA CityTour. 

Het programma van Bavaria Open Air 
is op één act na (de winnaar van de 
BOA CityTour) compleet en ziet er mo-
menteel als volgt uit, per dag en op 
chronologische volgorde:
Zaterdag 27 augustus: winnaar BOA 
CityTour; Tim Knol; Kane; Di-rect; 
Alain Clark; BZB; Within Tempation; 

UB40
Zondag 28 augustus: Björn van der 
Doelen Energy4All Band (m.m.v. Mick 
Wilson, Frank Lammers, Sita en Jo-
chem van Gelder); Van Dik Hout; Frank 
Boeijen  & Band; Jacqueline Govaert; 
Waylon; Caro Emerald; Guus Meeuwis; 
Loco Loco Disco Show.
Op zaterdag gaat het terrein om 12.00 
uur open, op zondag om 11.30 uur.

Voorverkoop
Ondanks de begin juli ingevoerde 
BTW-verhoging, blijven de ticketprij-
zen voor Bavaria Open Air ongewij-
zigd. Een ticket voor zaterdag 27 augus-
tus kost € 45,- en voor zondag 28 
augustus € 35,-, de prijs voor een passe-
partout  bedraagt  € 70,-.  Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de website en/of bij een 
aantal regionale voorverkoopadressen.  
Groepen vanaf 20 personen kunnen 
tickets reserveren via reserveringen@
bavariaopenair.nl. Zie www.bavaria-
openair.nl voor meer informatie over 
de ticketverkoop en het festival in zijn 
algemeen.

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.

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

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

HOE GAAT DAT?
●  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 

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

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

Info en inschrijving:
Donderdag 2 sept.

om 20.00 uur in
”Hotel pIerre”

leenderweg 80
eindhoven

Spaans- en latijns-
Amerikaanse 

Vereniging
Secr. A.I.e. 

Geldropseweg 52
5731 AC Mierlo

tel./Fax 0492-66 16 98
Website:

www.aie-eindhoven.nl

Cursussen 
sPAAns

CURSUSSEN
SPAANS

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

“HOTEL MERCURE”
Leenderweg 80

Eindhoven
Spaans- en Latijns-

Amerikaanse
Vereniging

Secr. A.I.E.
Geldropseweg 52

5731 AC Mierlo
Tel./Fax 0492-66 16 98

Website:
www.aie-eindhoven.nl

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.

Wilt u ook ‘n zijde zach-
te huid? En gladde be-
nen? Ontharen in slechts 
‘n handomdraai. Ook voor 
mooie wenkbrauwen. www.
schoonheidssalonvivace.
nl. Bel 040 - 2838978

jouw lokale nieuwssite
www.actueelinnuenen.nl

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Olijf
r e s t a u r a n t

 

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

Laat u verrassen bij Olijf en geniet 
van een verrassingsmenu:

3-GANGEN VERRASSINGSMENU:  €29,50 P.P.

4-GANGEN VERRASSINGSMENU:  €34,50 P.P.

5-GANGEN VERRASSINGSMENU:  €39,50 P.P.

Hierbij kunnen wij een bijpassend wijnarrangement 
voor u schenken.

***
Of kies voor: Menu Olijf, 

ons vaststaand 5 gangenmenu voor €34,50 p.p.
met in het hoofdgerecht de keuze uit een 

vis- of een vleesgerecht
***

Wij hopen u donderdag 12 augustus, vanaf 17.00 uur 
weer te mogen verwelkomen.

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

  

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

T U I N A A N L E G 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06-19702668.
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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. 32 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 31: Jolanda Elders, Westmallestraat 10, 5628 TL  Eindhoven

Volleybal

Schaken

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.

9 4 5
4 2 6 1
1 2 9 6

4 3 1 6
2 3

2 1 8 7
9 5 7

8 5 6 9
3 7 8

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01013

sudoku week 32_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:11  Pagina 1

Honk- en Softbal

Kermisschieten bij het    
St. Anna Gilde Nederwetten
Na een traditie van 75 jaar bij het St. Annagilde Nederwetten, wordt de H. 
Mis die altijd op kermismaandag werd gehouden, verschoven naar de ker-
miszondag. Het Prijsschieten blijft als vanouds op de kermismaandag met 
de traditionele gebruiken, zoals de bezoeken aan de Beschermheer, de 
Koning en de plaatselijke horeca.

Gevraagd:
Enthousiaste dames die Vissers-
vrouwenkoor De Walnoten in 
Nuenen komen versterken.

De Walnoten zijn een groep vrou-
wen die het leven van de vissers 
rond 1900 bezingen met Neder-
lands- Engels- en Franstalige tek-
sten. De strijd die de mannen voe-
ren tegen de onstuimige en 
onvoorspelbare zee om hun vangst 
aan wal te brengen, zodat zij hun 
gezinnen kunnen onderhouden. De 
stoere vissers, de weemoed van het 
afscheid nemen en ook de vreugde 
als de vangst veilig aan wal komt, 
bezingt het koor in de vele prachti-
ge liederen die op hun repertoire 
staan. Welke alten en sopranen wil-
len meedoen? De repetities zijn op 
de donderdagavond in de oneven 
weken. Meer informatie op www.
vissersvrouwenkoordewalnoten.nl 
of telefonisch bij Mw. Jos Sandber-
gen, tel. 040-2832959.

Schaakliefhebbers opgelet
Het nieuwe schaakseizoen begint bij SchaakVereniging Nuenen op maan-
dag 29 augustus. Elke schaakliefhebber, jong/oud, lid/niet-lid, man/vrouw, 
is van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te maken met het club 
schaken in Nuenen. Het speellokaal in steunpunt De Goudvink, Goudvink-
hof 12A te Nuenen, gaat om 18.30 uur open voor de jeugd. Volwassenen zijn 
dan ook welkom, maar de meeste oudere spelers worden pas rond 20.00 uur 
verwacht.

Behalve aan een interne competitie ne-
men de leden ook deel aan diverse ex-
terne competities en aan toernooien. 
Het 1e en 2e team spelen respectieve-
lijk in de 2e en 3e klasse van de Noord-
Brabantse Schaakbond (NBSB). De 
jeugdleden hebben het afgelopen sei-
zoen uitstekend spel laten zien tijdens 
toernooien in de regio en daarbuiten.

Bent u geïnteresseerd in de mooie 
schaaksport? Kom dan in elk geval een 
keer de sfeer proeven. Bel voor meer 
informatie: 0653512003 of neem een 
kijkje op de nieuwe website www.sv-
nuenen.nl. Reserveer zaterdag 10 sep-
tember al vast om deel te nemen aan 
het jaarlijkse, altijd weer gezellige, 
Stompe Linde Schaaktoernooi.

In het diagram staat zwart een pion 
achter en bovendien is zijn pionnen-
structuur veel slechter dan die van wit. 
Maar wits laatste zet 35. Td8-d1 was 
niet goed. Ziet u hoe zwart (aan zet) 
kan winnen?

HSCN start overtuigend   
na zomerstop
Na een korte vakantie mochten de heren van HSCN afgelopen zondag, 7 
augustus, weer aantreden op Sportpark De Lissevoort. Het seizoen werd 
hervat met een wedstrijd tegen de nummer één in de competitie, de Lim-
burgse combinatie Parkstad/Cheetahs.
 
De eerste innings verliepen erg vlot en 
zonder al te veel hoogtepunten. De 
Nuenense verdediging had nog weinig 
te dulden van de slagkracht van de 
koploper en omdat de Limburgers een 
aantal fraaie dubbelspelen maakten, 
kon ook Nuenen nog geen punten ma-
ken. Vanaf de derde inning veranderde 
dit echter en werd een weifelend op-
treden van de Limburgse werper feil-
loos afgestraft door de slagploeg van 
HSCN. Met alle honken bezet stuurde 
Michiel Schouten de bal ook nog eens 
ver het buitenveld in. Dit zorgde voor 
een indrukwekkende 8-0 tussenstand, 
die de ploeg tot aan de zesde inning 
wist vast te houden.
 
In deze zesde inning begon de tot dan 
toe sterke Nuenense verdediging wat 
scheurtjes te vertonen. Door enkele 
veldfouten en een paar slimme honk- 
en stootslagen liet Parkstad/Cheetahs 
zien niet over zich heen te laten lopen. 

Op een stand van 8-5 werd besloten in 
te grijpen en werd Gerjan Kempkens 
als werper ingebracht. Hij voerde zijn 
taak perfect uit, en kreeg geen punten 
meer tegen, mede doordat gelegen-
heids-linksvelder Eros Bellistracci het 
publiek trakteerde op twee geweldige 
vangballen. Aan slag wist HSCN met 
een puntje uit te lopen door een line-
drive honkslag van aanvoerder Sjoerd 
Gilin, die hiermee zijn goede optre-
dens aan slag na de zomerstop weer 
voortzet. In de negende inning bracht 
Nuenen closer Andy Williams op de 
heuvel, die de wedstrijd in het slot 
gooide. Met twee keer drie slag en één 
vangbal kon de tegenstander geen 
punten meer scoren en werd de eind-
stand bepaald op 9-5. Een veelbelo-
vende uitslag voor het restant van het 
seizoen.
Op zondag 15 augustus speelt HSCN 
1 thuis om 14.30 uur tegen Twins uit 
Oosterhout.

Het Gilde begint op zondag 14 augus-
tus om 9.30 uur met een H. Mis voor 
de levende en overleden leden van het 
St. Annagilde in de St. Lambertuskerk 
van Nederwetten en wordt voorge-
gaan door Pastoor Hans Vossenaar en 
opgeluisterd door het Gregoriaans-
koor uit Son, en wordt de eed van 
trouw aan het kerkelijk gezag her-
nieuwd. Na de H. Mis gaat het gilde te-
rug naar het Gildehuis aan de Eikel-
kampen voor de traditionele 
koffietafel, hierna is er nog een gezel-
lig samenzijn voor alle gildebroeders 
en zusters.

Op maandag 16 augustus komt  het 
gilde om 10.00 uur samen in het Gil-
dehuis en om 10.45 uur wordt begon-

nen met schieten voor het Familie 
Kluijmansschildje en het Roland van 
Parerenschildje zoals dat in alle on-
even jaren de gewoonte is. Na deze 
verschieting  wordt de Beschermheer 
Dhr. Kluijtmans bezocht om een ven-
delgroet te brengen. Hierna volgt een 
bezoek aan de plaatselijke horecabe-
drijven, om de dag om ongeveer 18.00 
uur af te sluiten.
Natuurlijk verwachten  we op zondag 
een volle kerk, ook onze zustervereni-
gingen uit Nuenen en Gerwen zijn 
hier van harte welkom, en op maandag 
verwachten we net als andere jaren 
veel kermisgangers op het schietter-
rein en daarna op de kermis.
Het Gildehuis aan de Eikelkampen zal 
op maandag tot 13.30 uur open zijn.

Nieuw volleybalseizoen    
van start
Het nieuwe volleyseizoen staat voor de deur. Nuvo ’68 heeft Henri van 
Schijndel binnen weten te halen als trainer voor de heren en hoopt daarmee 
met de 3 herenteams dit seizoen hoge ogen te gaan gooien binnen de ver-
schillende competitieniveaus. Bij de dames blijven Willem Schenkelaars en 
Ellen Jacobs de teams aanvoeren. Ook hier beschikt Nuvo ’68 over 3 goed 
bezette teams. Vorig seizoen, nog genekt door veel langdurige blessures, 
hoopt Nuvo komend seizoen met een ijzersterke groep dames voor de dag 
te komen.

Volleyballen bij Nuvo ‘68
De trainingen voor de Nevoboteams 
en de jeugd starten in de week van 15 
augustus. Kijk op www.nuvo68.nl 
voor trainingstijden en locatie. De 
jeugdtrainingen hebben dit jaar een 
andere opzet. Er komen speciale 
team- en techniektrainingen. Hier-
door worden de trainingen gevarieer-
der en zullen de jeugdleden sneller tot 
een hoger niveau komen. Nieuwe le-
den kunnen zich aanmelden via de 
website.
De trainingen voor de recreanten star-
ten in de week van 22 augustus. Bij de 
recreanten is nog plaats in verschillen-

de teams. De dames trainen op maan-
dagavond vanaf 20.00 uur in de Hon-
german; de heren op woensdagavond.
De mini’s (6-12 jarigen) beginnen op 
31 augustus en trainen van 17.00-
18.30 uur. Er is geen wachtlijst. Het 
spel wordt op een speelse manier aan-
geleerd. Vanaf 9 jaar leren de kinderen 
de volleybeginselen, zoals ook de he-
ren en damesteams dit leuke spel spe-
len. Nuvo is op zoek naar jongens van-
af 9 jaar die het leuk lijken om te leren 
serveren, passen, blokkeren en sma-
shen. Nuvo wil graag een team samen 
stellen, dat in de minicompetitie hoge 
ogen gaat gooien.

Wielrenner Steven Kruijswijk 
klaar voor Ronde van Spanje 
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk is met de Ronde van Denemar-
ken begonnen aan het tweede deel van dit wielerseizoen. Die ronde stond 
op zijn programma als voorbereiding op de Vuelta, de Ronde van Spanje die 
zaterdag 20 augustus van start gaat in Benidorm. In Denemarken eindigde 
de Rabo renner uit Nuenen afgelopen zondag 7 augustus op 21ste plaats in 
het algemeen klassement. 

Na het Nederlands kampioenschap op 
de weg eind juni en een korte rustperi-
ode ging de Nuenenaar op  hoogtesta-
ge in Ospizio Bernina in Zwitserland. 
Hij trainde daar op een hoogte van 
ruim 2300 meter. 
“De eerste dagen zijn niet te intensief 
en voornamelijk kortere ritten om de 
aanpassing op hoogte zo goed moge-
lijk te laten verlopen. Daarna zijn de 
trainingen qua intensiteit en omvang 
gegroeid om zo uiteindelijk goed 
voorbereid aan de start in de Vuelta te 
staan”, zo laat Steven weten. 

Met 65 km over de weg…
Na zijn hoogtestage is Steven Kruijs-
wijk dus gaan deelnemen aan de Ron-
de van Denemarken die van 3 tot en 
met 7 augustus is verreden. 
“In de Ronde van Denemarken begon 
de eerste etappe vrij rustig met een 
kleine kopgroep voorop, maar in de fi-
nale kon ik mijn waaierkwaliteiten 
weer eens testen. Was toch even een 
omschakeling na twee weken alleen 
maar bergop trainen om dan ineens 
met 65 km per uur over de wegen te 
vliegen”, aldus Steven Kruijswijk.
Hij heeft zich vooral nuttig kunnen 
maken door Rabobank-kopman Matti 
Breschel uit Denemarken in de finale 
voorin te houden. Met de rassprinters 

Oscar Freire en Theo Bos werd gemikt 
op een ritzege. En na twee 2de plaatsen 
van Breschel lukte het Theo Bos om 
de slotetappe te winnen. “Ik denk dat 
de Ronde van Denemarken wel een 
goede voorbereiding is voor de Vuelta. 
Mijn trainingen in het hooggebergte 
heb ik goed kunnen afwerken en In 
Denemarken heb ik nog wat snelheid 
en hardheid in de finales kunnen op-
doen.’’, aldus de Nuenense sportman. 

Fanclub
Op de wereldranglijst van de profs is 
Steven Kruijswijk met 120 punten de 
tweede Nederlander. Die lijst wordt 
aangevoerd door Tourwinnaar Cadel 
Evans (574 pnt) en Robert Gesink 
staat met 162 pnt op de 18de plaats met 
zijn ploeggenoot Steven op de 27ste 
plaats. Hij heeft deze punten met na-
me gescoord in de Ronde van Italië 
met een 9de plaats in het eindklasse-
ment en in de Ronde van Zwitserland 
waar Steven zijn eerste profzege be-
haalde en ook nog eens 3de werd in de 
eindrangschikking. Ook in de Vuelta 
zijn punten te verdienen voor de we-
reldranglijst ‘UCI World Tour Ran-
king’.   

Er is onlangs de fanclub Steven Kruijs-
wijk opgericht en belangstellenden 

Raborenner Steven Kruijswijk uit  
Nuenen.  (foto Cees van Keulen) 

Wielersport
hiervoor kunnen terecht bij: Rubino 
Wielershop op De Pinckart, Sporthuis 
Zuid in winkelcentrum Kernkwartier 
en in clubhuis café De Stam in Ger-
wen.

Inloop d’n Heuvel verplaatst
De wekelijkse Inloop die elke maandag door de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen wordt georganiseerd, verhuist voor een periode van enkele maan-
den. 

De verbouwing van d’n Heuvel staat op 
stapel en maakt dat de Inloop daar 
geen onderdak kan hebben. Om toch 
de wekelijkse ontmoeting en activitei-
ten doorgang te laten  vinden, wordt de 
activiteit verplaatst naar de parochie-
zaal naast (aan) de Clemenskerk. 

De vertrouwde gastvrouwen en –he-
ren ontvangen U graag daar van maan-
dag 15 augustus. Wellicht ten over-

vloede zij vermeld dat er de 
mogelijkheid bestaat om vervoerd te 
worden als door gebrek aan vervoer 
deelname niet mogelijk is. Ook het we-
kelijkse wandelen (onder begeleiding) 
vindt van daaruit plaats. Dat geldt van-
af dezelfde week ook voor de steeds 
verrassende fietstocht op vrijdag.

Voor meer informatie kunt bellen met 
06 -  41102625. gr
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ChaNDrapaL (11) uit iNDia DOEt 
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Parkstraat 10a, Nuenen. telefoon 040-2836019

1991 - 20 JAAR - 2011
 HOOFDPRIJS: 

MODECHEQUE
T.W.V € 200,-

LEVER DE BON MET GELUKSNUMMER IN 
EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN.

 • KLEDING
 • CADEAUBONNEN
 • HORLOGE
 • ETC.

TREKKING : IN DE WEEK VAN 29 AUGUSTUS 2011

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

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

Pezzaz is terug van vakantie!
Vanaf vrijdag 12 augustus verwelkomen wij u graag vanaf 17.00 uur!

Lekker nagenieten van vakantie op ons gezellige terras!
Eerlijk en sfeervol dineren!

Adv_PEZZAZ_Rond de Linde_week32.indd   1 19-07-2011   11:02:42
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