
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

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

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

Maakt uw interieur compleet!
  

Opwettenseweg 74, Nuenen, www.galeriedekei.nl 

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

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

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

hebt gesteld.

Wij wensen al onze klanten 
een gelukkig en gezond 2011.

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

TEL. 040-7879759
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Openingstijden: 
Vrijdag     08.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag  08.00 tot 17.00 uur 

Nuenen 040-283 96 47

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

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

Laco 
Bossaball 
Tour 2011 ook 
in Nuenen

Dimitri van 
Toren in Open-
luchttheater 
Mariahout

Zilveren 
jubileum 
’t Bloemetje
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OPEN DAG
HET KLOOSTER
26-27-28 augustus
www.hetklooster.org

Nacht van de Kievit
Met je tent in de speeltuin slapen, dat is pas spannend. Natuurlijk ben je 
niet alleen, want je papa of mama zijn er ook nog. Maar misschien ga je 
samen met je vriendjes en vriendinnetjes met je zaklamp op onderzoek uit.

32ste Van Gogh Ronde    
van Nuenen 
Wielervereniging “TML Dommelstreek” organiseert op zondag 21 augus-
tus a.s. de 32ste editie van de Van Gogh Ronde van Nuenen om de grote 
prijs Rubino. Het gratis toegankelijke parcours (met een lengte van 2 km) 
ligt in het centrum van Nuenen met de start en fi nish aan het Park. 

Vanaf  het Park (voorzijde klooster) 
wordt gereden via het zuidelijke deel 
van het Park, opnieuw via het Park, via 
de Vincent van Goghstraat, de Margot 
Begemannstraat, de Beekstraat, Rut-
ger van Erplaan, de Everart van Doern-
elaan, de Papenvoort, de Berg en terug 
naar het Park. 

Het programma ziet er als volgt uit:
 10.00 uur 
 Criterium ToerClub Nuenen (1 uur) 
 11.15 uur 
 Veteranen 58 plus (1 uur) 
 12.30 uur 
 Nieuwelingen (40km) 
 14.00 uur 
 Elite dames/ dames B (60 km) 
 15.45 uur 
 Elite/Beloften heren (80 km) tevens 

finale wedstrijd Baby-Dump Kem-
pen klassement 

De Van Gogh Ronde van Nuenen is 
voortaan onderdeel van het Baby-
Dump Kempenklassement voor Elite/
Belofte renners. Dit prestigieuze klas-
sement over 14 wedstrijden in de Bra-

bantse Kempen is in april gestart met 
de grote Ronde van Gerwen en zal in 
Nuenen worden afgesloten. 
Burgemeester Ligtvoet mag voor deze 
spannende laatste wedstrijd een mooi 
veld renners laten starten met daarin 
o.a. de huidige klassementsleider 
Marco Brus uit Schijndel.  Ook heeft 
zich ingeschreven de voorlopige num-
mer twee Ruud Kooijmans uit Beek en 
Donk. Natuurlijk verwachten we ook 
strijd van een aantal van onze plaatse-
lijke favorieten als Marcel Kamsma en 
Paul Dekkers om hun klassements-
plaatsen te verbeteren of wie weet nog 
meer. 

Naast de Elite mannen staan ook de 
vrouwen en de Nieuwelingen weer 
aan de start. 
Opnieuw zijn de Elite Dames en Da-
mes B van de partij. Dat belooft ook 
weer een heel mooi onderdeel van het 
programma te worden. Diverse ren-
sters met klinkende namen zullen in 
Nuenen aan de start komen. Ze staan 
borg voor een spannende wedstrijd, 
die naar we hopen in tegenstelling tot 

De wedstrijd voor nieuwelingen kende ook in 2009 veel strijd. (foto Ad van Eck)

Alle kinderen mogen meedoen

Sponsoren gezocht
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Dat 
is de slagzin waarmee de Stichting Leergeld Nuenen c.a. nu al zo’n 10 jaar 
geld inzamelt ten behoeve van schoolgaande kinderen van wie ouders deel-
name aan bepaalde activiteiten of schoolkosten moeilijk kunnen betalen. 
Of anders gezegd: voor wie het gewoon te duur is.

Stichting Leergeld is op zoek naar 
sponsoren en heeft daartoe een ‘adop-
tieplan’ opgesteld, want uw bijdrage, 
groot of klein is van harte welkom. De 
Stichting Leergeld wil in Nuenen de 
komende jaren blijven investeren in 
schoolgaande kinderen door het ge-
ven van praktische hulp om hen ‘mee 
te laten doen’. Dat is goed voor het 
kind én wellicht ook goed voor Nue-
nen. De afgelopen jaren ondersteunde 
de Stichting ouders met de aanschaf 
van een fiets en gebruikte computers 
en zorgde de Stichting voor bijdragen 
in de schoolkosten, clubcontributies 
en lesgelden. Zo konden negentig Nu-
enense kinderen toch op zwemles, 
sporten, op teken- of dansles, lid wor-
den ban de bieb of de Kievit of mee-
doen aan de kindervakantieweek. 
Stichting Leergeld vraagt u om één of 
meerdere kinderen te steunen bij een 

activiteit of een project helemaal of 
gedeeltelijk voor uw rekening te ne-
men. Uw blijk van maatschappelijke 
betrokkenheid zal de Stichting Leer-
geld overal waar mogelijk uitdragen. 
ANBI-regeling is van toepassing.

De projecten
Schoolonkosten (excursies, ouderbijdra-
gen): € 130 per kind (project € 11.500)
Zwemles (A-diploma): € 460 per kind 
(project € 9.200)
Een sport (contributie en kleding): 
€ 460 (project € 5200)
Culturele activiteit: € 140 (project € 2.500) 
Schoolfiets: € 30 per kind (project € 450)
Gebruikte computer met USB: € 30 (pro-
ject: € 250) 
Diversen( bibliotheek, Kievit, Kinderva-
kantieweek) € 65 (project € 550)

In het schooljaar 2009/2010 werden 
140 kinderen uit 90 gezinnen voor een 
totaalbedrag van 30.000 € door de 
Stichting ondersteund.
Meer informatie over het adoptieplan 
kunt u krijgen via Stichting Leergeld 
Nuenen, e-mail: leergeld@onsnet.nu. 
Meer algemene informatie vindt u op 
de landelijke website: www.leergeld.nl. 
Voorzitter van de Stichting Leergeld in 
Nuenen is mevr. G. Houtepen-Kun-
nen; secretaris is dhr. Th. Swinkels.

vorig jaar, niet zal eindigen in een 
enorme stortbui. 

Deze officiële wedstrijden zullen wor-
den vooraf gegaan door een criterium 
voor leden van de ToerClub Nuenen. 
Hier kunnen deze Nuenense toppers 
tonen wat ze waard zijn in een crite-
rium van een uur. Daarna is het par-
koers aan de Veteranen in de 58 plus 
categorie. Deze actieve oudere ren-
ners zullen laten zien dat ze nog heel 
wat in hun mars hebben. 

Ter dekking van de kosten heeft de or-
ganisatie een loterij georganiseerd 
met mooie prijzen. Waarbij U direct 
zult weten of U een van de prachtige 
prijzen kunt gaan ophalen bij de fi-
nishplaats. Op het Vincent van Gogh-
plein wordt traditiegetrouw een 
Luikse markt georganiseerd. Tenslotte 
heeft de organisatie volle ondersteu-
ning van Horeca Nuenen en rekent 
daardoor ook weer op de nodige ge-
zelligheid op de terrassen rond het 
parcours. 

Vernieuwde behandelmethode 
mijlpaal voor mensen met diabetes
De behandeling van mensen met diabetes krijgt in het Catharina Zieken-
huis in Eindhoven een enorme boost. 

Jonge kinderen met diabetes, vrouwen 
met diabetes die zwanger zijn of een 
zwangerschapswens hebben en vol-
wassenen die grote problemen hebben 
met hun insuline-instelling komen in 
aanmerking voor dit spectaculaire 
systeem. De continue glucose sensor 
meet 24 uur per dag automatisch de 
bloedsuikers, waardoor de mensen 
met diabetes in staat zijn om direct te 
reageren op de insulinebehoefte van 
hun lichaam. Het Diabetescentrum in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindho-
ven heeft zich gespecialiseerd in het 
begeleiden van mensen met een der-
gelijk systeem.

Op dinsdag 13 september is er een 
thema-avond over dit onderwerp in 
het Catharina Ziekenhuis. Sprekers 
zijn kinderarts Roel Odink en inter-

nist Bert Bravenboer. Ook komen er 
vooral ervaringsdeskundigen aan het 
woord. De thema-avond wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de 
Diabetes Vereniging Nederland. De 
avond begint om 19.30 uur in de Win-
tertuin van het Catharina Ziekenhuis. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en 
kan via e-mail: infocongresbureau@
cze.nl of telefonisch tijdens kantoor-
uren via 040-239 6520.

Traditiegetrouw zal op vrijdag 19 au-
gustus weer de Nacht van de Kievit 
plaatsvinden. Speciaal voor alle 
abonnementhouders organiseert 
speeltuin de Kievit een spannende 
avond en nacht voor de Nuenense 
kinderen en hun ouders. De volgende 
ochtend is er een gezamenlijk ontbijt. 
Na het ontbijt is het opruimen gebla-
zen, want om 13.30 uur komt de Nu-
enense brandweer naar de speeltuin 
voor een echt spuitfestijn. 

De kosten voor overnachting is € 2,50 
p.p. Inschrijven kan via het e-mail-
adres: info@speeltuin-dekievit.nl of 
bij het paviljoen in de speeltuin zelf.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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den van het parcours worden aangeraden hun voertuig elders te par-
keren als zij tijdens het evenement nog weg willen. Tijdens de wieler-
ronde rijden de busdiensten niet via het centrum van Nuenen maar 
via de Smits van Oyenlaan.

Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien in de weken 34 en 35 extra toe op het thema ‘Par-
keren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.’. Op de naleving 
van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast veroor-
zaken voor de omgeving. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die on-
nodig bezet worden, of het uiterlijke aanzien van uw straat. Daarom 
hebben wij regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen. 
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

- maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg te 
parkeren (op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch, Een-
eind I en Eeneind II, geldt deze beperking van vijf dagen niet);

- maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden in het 
zicht vanaf een openbare plaats (op de industrieterreinen De Pinc-
kart, Berkenbosch, Eeneind I en Eeneind II, geldt deze beperking 
van vijf dagen niet). Let op, dit geldt dus ook voor uw oprit of voor-
tuin;

- op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
- stallen in een legale caravanstalling. 

Als u een caravan of een ander bijzonder voertuig wilt plaatsen, houd 
dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door onze BOA’s 
worden geconstateerd kunnen leiden tot een boete van minimaal 60 
euro. De regels komen uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 
U kunt deze vinden via www.nuenen.nl onder “bestuur en organisatie” 
– “gemeentelijke regelgeving”.

Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op 
uw achtererf toelaat kunt u een afspraak maken via het nummer 040 
– 2 631 631. Voor vragen over dit artikel of voor meldingen van cara-
vans e.d. kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeen-
te Nuenen: 2 631 699. U kunt uw melding ook doen via www.nuenen.
nl. U moet dan klikken op de button met het groene katje. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 21 augustus aangewezen als 
koopzondag voor de bedrijven uit gebied I. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en Eeneind, uitgezonderd:
• Goossens wonen & slapen,
• Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
• Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
• Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
• Van Moorsel B.V. Glas en Zonwering, De Huufkes 29,
• Chewton Gordijnen Factory-Outlet, De Huufkes 31.
Alle bedrijven uit gebied I mogen op deze dag geopend zijn.

AFVALINZAMELING / OUD PAPIER
Op 2 augustus 2011 heeft het college van B&W besloten om de vol-
gende verzamelpunten van papier met ingang van 1 september te laten 
vervallen. 

Het gaat om de volgende lokaties: 
• terrein aan de Dubbestraat 2;
• Heikampen 3, Insp. Crijnsschool;
• Jacobushoek 5, De Wentelwiek;
• De Huikert, Jong Nederland;
• Eeuwdriessestraat 1, Gemeenschapshuis Enode;
• Sportlaan, ter hoogte van de Regenboog kerk. 

Voor het inleveren van oud papier gebruiken de meeste bewoners een 
blauwe papiercontainer. Woont u in de bebouwde kom dan kunt u de 
blauwe papiercontainer een keer per maand aanbieden. Bent u niet 
in het bezit van een blauwe papiercontainer, dan kunt u die (gratis 
voor 3 september) aanvragen bij de gemeente, te bereiken onder te-
lefoonnummer 040-2631699, of via het email adres gemeentehuis@
nuenen.nl (zet uw adres er wel bij). Kijkt u voor het inzamelschema op 
uw afvalwijzer of op de gemeentesite. (www.nuenen.nl/ wonen in 
Nuenen/ alles over afval) 

De bewoners van Gerwen die buiten de bebouwde kom wonen en die 
niet in bezit zijn van een blauwe papiercontainer kunnen hun papier 
afvoeren via de ondergrondse container aan de Akkerstraat/Mickers-
land;
De bewoners van Nederwetten die buiten de bebouwde kom wonen 
en die niet in bezit zijn van een blauwe papiercontainer kunnen papier 
afvoeren via de ondergrondse container aan de Koppeldreef;
De bewoners van Eeneind kunnen een blauwe papiercontainer aan-
vragen of het papier afvoeren naar de milieustraat aan de Huufkes.
  
Grote stukken papier/karton kunnen (gratis) afgevoerd worden aan 
de milieustraat Nuenen. Vergeet uw milieupas niet.

Let op: 
Als u een blauwe papier container wilt aanvragen moet u dit doen 
voor 3 september, daarna worden er administratiekosten in rekening 
gebracht. De blauwe papier containers worden in de week van 12 
september geleverd.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente, 
balie wonen en openbare ruimte te bereiken onder 040-2631.699.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNING

Soort  Datum  Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag intrekking Nummer
    
Uitgebreide  04/08/2011 N-HZ-2011-0027 Broekdijk 18 Vergroten zeugenstal 
procedure  

 
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
  
08/08/ N-HZ-2011- Rullen 4A Sloop Asbestsanering 09/08/ 
2011 0121   bij 2 schuurtjes 2011 
 
09/08/ N-HZ-2011- Stormvogelhof 5,7,19, Sloop Verwijderen  09/08/

2011 0125 21,10,12,14   asbesthoudende 2011
  IJsvogelhof 3,5,7,15,17   luifels (33) en
  Kraanvogelhof 15   bloembakken 
  Refeling 20,28,30,34   (13)
  Spotvogelhof 19,21,
  23,25,27,29,37,36,38 
  Wielewaallaan 35,37,
  41,47,49,53 
  Europalaan 236       

09/08/ N-HZ-2011- Zuiderklamp 15 Bouw Verbouwen  09/08/ 
2011 0102   woonhuis 2011 

09/08/ N-HZ-2011- Lieshoutseweg 49C RO Veranderen 10/08/ 
2011 0117    gebruik voor 2011 
    permanente    
    bewoning   

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 5670 GA  Nuenen.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op  donderdagmiddag 1 september 2011 is het gemeentehuis gesloten 
vanaf 13.00 uur de hele middag voor alle bezoek in verband met een 
organisatiebrede teambuildingsactiviteit.

VERKEER
Verkeersmaatregelen bij wielerronde / Luikse markt van Nuenen 21 
augustus 2011 
Op 21 augustus wordt de wielerronde van Nuenen verreden en is er 
een Luikse markt op het Vincent van Goghplein. In verband met dit 
evenement worden de volgende straten voor alle verkeer afgesloten 
van 7.00 uur tot 19.00 uur:
- Rondom het Park, Vincent van Goghstraat,  Margot Bege-

mannstraat, Beekstraat, Rutger van Erplaan, Everart van Doernel-
aan, Papenvoort, Berg. 

Het Vincent van Goghplein is de gehele dag afgesloten ivm de Luikse 
markt. 

Voor aanwonenden van de Pastoor Aldenhuysenstraat wordt het 
eenrichtingverkeer opgeheven, gedurende het evenement. Aanwonen-

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Sleutelbos gevonden
 
Op zondag 31 juli rond half twaalf ‘s 
morgens is op de kruising Europalaan 
/ Parkstraat een sleutelbos gevonden 
met drie sleutels, een grote en twee 
kleinere. Voor informatie kunt u bel-
len naar 06-20130813

Plan van aanpak voor verdere 
reductie van klachten over Taxbus
Begin dit jaar is het contract van Taxbus overgegaan naar een nieuwe ver-
voerder, Regiotaxi De Vallei. In de eerste periode van het jaar waren er 
opstartproblemen. Inmiddels loopt het vervoter volgens contract op het 
gebied van op tijd rijden en de ritduur. Wel is het aantal klachten nog aan de 
hoge kant. Dat geeft aan dat het nog beter kan. Daarom heeft De Vallei op 
verzoek van het SRE een plan van aanpak opgesteld met acties die ervoor 
moeten zorgen dat het aantal klachten verder daalt. 

Het aantal klachten was aan het be-
gin van dit jaar erg hoog door proble-
men met de bereikbaarheid van de 
centrale en het niet op tijd rijden of 
niet komen opdagen van de taxi. De-
ze problemen zijn inmiddels al gerui-

me tijd verholpen. Het aantal klach-
ten is daardoor flink afgenomen tot 
130 in juli, maar is nog steeds te 
hoog. Vergeleken met de 40.000 rit-
ten per maand die De Vallei uitvoert, 
lijkt 130 klachten weinig, maar dit is 

toch boven de in het contract gestel-
de norm. 
Daarom heeft het SRE De Vallei ver-
zocht meer maatregelen te treffen 
om de dienstverlening te verbeteren. 
Het gaat hierbij onder meer om de 
inzet van extra chauffeurs en voertui-
gen op de piekmomenten, waarmee 
de sterke stijging van de vervoersbe-
hoefte in korte tijd op bepaalde tijd-
stippen beter opgevangen kan wor-
den. Een analyse van misverstanden, 
onder andere bij het boeken van rit-
ten en het niet verschijnen van de 
taxi en meer aandacht voor klant-
vriendelijkheid door een nieuwe trai-
ning voor chauffeurs en de inzet van 
‘mystery guests’. 
De Vallei verwacht dat door boven-

staande maatregelen het aantal 
klachten af zal nemen. Het SRE zal 
hierbij een controlerende rol vervul-
len. Dit najaar zal het SRE een eigen 
onderzoek naar onder andere de 
klanttevredenheid onder de gebrui-
kers van Taxbus starten.

Taxbus is een vorm van vervoer van 
deur tot deur voor gehandicapten en 
senioren en ook oor OV-reizigers in 
Helmond. De gemeente Nuenen is 
een van de 16 opdrachtgevers. Het 
contractbeheer is uitbesteed aan de 
SRE (Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven) In totaal heeft Taxbus ca. 
22.000 klanten in onze regio. 

Meer informatie op www.taxbus.nl.
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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. 19 eN Za. 20 aug.: 
Hollandse trostomaten, per kilo ... 0,69
Hollandse komkommers, 2 stuks 0,89
Hollandse kl. bospeen, per bos .... 0,98
Peultjes, 100 gram ........................... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 22 augustus:

Wittekool, nieuwe oogst, 1/2 kilo ..0,69
DiNsDag 23 augustus:

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo 1,25
WOeNsDag 24 augustus:

rode kool, panklaar, 1/2 kilo. ......... 0,69
DONDerDag 25 augustus:

rauwkost, 1/2 kilo .............................0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reclame geHele Week VaN 19 t/m 25 aug.:
Pruimen reine Vic, per kilo ..... 1,89
elstar, nieuwe oogst, hele kilo ...... 1,69
mexicosalade, 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

Voor service 
en kwaliteit!!!

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

parkStraat 12b, nuenen, telefoon 040-2842311

         

500 gram satévlees +
250 gram satésaus .....6,00
100 gram coburgerham +
100 gram filet americain, samen  3,50
Rucolabol
100 gram ............................2,00
Mini kiprollade
“van puur kipfilet”
500 gram ............................5,00
Zalmsalade
100 gram ............................1,95
Lasagne
500 gram ............................4,50

sPecial

VleesWareN

kOOPJe

actie geldig van vrijdag 19 augustus 
t/m donderdag 25 augustus:

Ski vlaaimiddel
voor maar ...............
Vikorn brood
+ leuk gratis
recepten boekje ......
Appelkruimel stukje
voor maar ...............

Brood van de maand augustus:

Maïsbrood
Licht maïsbrood met

zonnebloempitten

€ 1,10

€ 6,99

€ 2,05

Proef de heerlijke zomer bij Bakkerij Verhallen

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.

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

ULTIEME

HOUTLOOK

KUNSTSTOF KOZIJNEN
VOOR DE BESTE PRIJS! OOK IN UW REGIO

Slechts 6% BTW op arbeid

bij KURA ook na 1 juli!!! 

Rond de Linde op internet: 
www.ronddelinde.nl



Met stokjes eten?

Rucolarol
SPECIAL, 100 gram ..........200
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Coburger en fi let americain, samen voor .......350
 

DEZE WEEK:

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid 
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Balletjes in ketjap
300 gram ............................350
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gebraden rosbief 
100 gram ............................179

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

VOLGENDE WEEK:

Carpaccio Misto
3 stuks voor .....................................695

Poetsers gevraagd!

Satévlees
“met GRATIS 250 gr. satésaus”, 500 gr. ..600

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 22 t/m 
woensdag 24 augustus a.s.

PORTOBELLO 
PER DOOS ................. 1.49

NICOLA AARDAPPELS 
PER ZAK ....................1.79

WITTE DRUIVEN
PER KILO ...................2.49

REINE VICTORIA PRUIMEN
PER KILO ...................1.99

Aanbiedingen geldig van 
donderdag 18 t/m 
zaterdag 20 augustus a.s.
 
BOSPEEN 
PER BOS ...................0,99

PEULTJES 
200 GRAM ................. 1,99

BOSBESSEN
PER DOOS ................. 0.99

RODE GRAPEFRUIT  
PER KILO .................. 1.49

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

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

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

Beauty & Lifestyle Boutique 
Parfumerie/Salon 

    
    
    

Herstel, vernieuw, verjong Uw huid Herstel, vernieuw, verjong Uw huid Herstel, vernieuw, verjong Uw huid Herstel, vernieuw, verjong Uw huid 
Begin vandaag nog maak een afspraak voor 
een  GRATIS intake gesprek waar we een 

persoonlijk plan opstellen.  

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

‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 
ma: gesloten di t/m vrij 10.00-17.30 zat. 10.00-17.00 

 
 
 
 

“Wrinkle Free Forever”“Wrinkle Free Forever”“Wrinkle Free Forever”“Wrinkle Free Forever”    

Dr. MURAD’s Dermatologische stappenplan 
 zonder apparatuur of chirurgische ingrepen 

Let's hear it for 
the boys!!

Dansschool 2Dance start dit jaar voor het 
eerst met een jongensgroep!!

Ben jij een jongen tussen de 8 en 12 jaar 
en wil jij streetdance/hiphop leren in deze 

stoere, nieuwe groep?!

Meld je dan aan voor een proefles via 
info@dansschool2dance.nl of surf naar 
www.dansschool2dance.nl voor meer 

informatie.

Dansschool 2Dance – It's fun 2Dance!

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

van het actuele nieuws in Nuenen.

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

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

van den beuken catering

High Tea 

BBQ

Cocktails & Bites 

...and more

De Tienden 26a
5674 TB Nuenen

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Bestel snel op www.onsnetnuenen.nl

Internet Bellen Radio&Televisie Interactieve TV

Profiteer 
tot 1 september 
van deze actie.

Proeflessen Salsa & Zumba   
Wil je ook eens  meedoen, en de 
sfeer proeven tijdens onze lessen?
Bel of mail dan voor een proefles 
Zumba of Salsa. (vol is vol).
 
Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen.
maandag 5 september
19.30 - 20.30 uur
Proefles Zumba € 5,- 
vrijdag 9 september
19.30 - 20.30 uur
Proefles Zumba  € 5,- 
21.30 - 22.30 uur: 
Proefles Salsa beginners gratis.

Danservaring is niet nodig. Voor vol-
ledig lesrooster met proeflessen voor 
gevorderden en andere locaties,  zie 
onze website www.salsapati.nl.  

Voor meer info: 040 – 2513090 /  
www.salsapati.nlStart cursussen voor Salsa & Zumba

Uitslag touwtrekken   
over water 
Spetter spat. Touwtrekken in het water, door het water of op het water. Of 
zou het vandaag toch gewoon touwtrekken over water kunnen worden? Dat 
was wat men zich afgelopen zondagochtend afvroeg.

Touwtrekken over water 2011

Op zondagochtend 14 augustus had-
den zich maar liefst circa 180 deelne-
mers in Nederwetten bij de Oude To-
ren verzameld voor het jaarlijkse 
touwtrekken over water. Alle 26 teams 
hadden zich erg goed en vooral crea-
tief voorbereid met een vrachtwagen, 
trekker, trailer, platte wagen of SRV-
wagen. Het eerste fluitsignaal voor de 
aanvang van de wedstrijden bleek te-
vens het eindsignaal van de regen.
Er waren spannende wedstrijden die 
na 2 keer de volle 2 minuten spelen, 
toch nog onbeslist eindigden. Er wa-

ren grappige wedstrijden, bijvoor-
beeld waarbij teamleden tijdens de 
wedstrijden even van plaats wisselden. 
Er waren ook veel sportieve wedstrij-
den, zoals bijvoorbeeld bij de jeugd 
waar alle kinderen mee mochten doen 
tegen de ‘grote’ jongens. En bovenal 
was er veel gezelligheid.
Aan het einde van de dag mochten de 
volgende teams met bekers voor de 
eerste plaats op het kermisterrein 
pronken: ’t Lamme handje (jeugd), de 
Zultkoppen (dames) en van de Mier-
den (heren). 

HEREN
Uitslag:
 1 Van de Mierden 
  (2de keer op rij 1ste plaats) 

2 O.N.S. en van den Berk  
3 Zultkoppen   
4 Rotzooi   
5 De Zooi   
6 De Haas   
7 Elacinatidko’s   
8 Trekezels   
9 Bierbubbels 1

 10 BZV 2
 11 BVZ 1
 12 Hendig Zat
 13 Dupkes
 14 Bierbubbels 2
 15 Kruislings trekken

DAMES
Uitslag:
 1 Zultkoppen    

2 Preioos   
3 O.N.S. en van den Berk  
4 Bierbubbels

 5 Wa mak ‘t uit

JEUGD Uitslag:
 1 ’t Lamme handje   

2 Verrekte loempia’s  
3 Nederwieters   
4 Miss Sterk

 5 Bad girls
 6 Rock stars

Winnaars heren: vd Mierden in actie
Winnaars dames: Zultkoppen in actie

Zilveren jubileum ’t Bloemetje
Piet Stoop uit Mariahout was 31 jaar toen hij in op 21 augustus 1986 zijn 
bloemisterij aan de Vincent van Goghstraat in Nuenen opende. Met zijn 
vrouw Nelly als steun en toeverlaat achter de schermen runt hij inmiddels 
25 jaar deze ‘florerende’ zaak. Ook hun dochters Jeanine en Rianne werken 
mee in de zaak, samen met nog 4 andere parttime medewerkers.

Piet is de langst zittende winkelier in 
de Van Goghstraat. “Ik ben pas de 
tweede huurder van deze winkelruim-
te. Eerst zat er een stoffenzaak in. De 
hoek waar Videoland zit, was nog in 
aanbouw toen wij de winkel openden. 
In al die jaren hebben we heel veel 
winkels zien komen en gaan hier in de 
straat.” De stijl en de smaak van onze 
klanten is in de afgelopen 25 jaar be-
hoorlijk veranderd, eigenlijk zoals dat 
ook met mode gebeurt. De nadruk 
heeft altijd op snijbloemen gelegen: 
bloemstukken, bijzondere boeketten 
en speciaal bloemwerk zoals grafstuk-
ken en bruidswerk. Er is weinig ‘bij-
verkoop’ van bijvoorbeeld cadeauarti-
kelen. Eigenlijk alleen wat vazen en 
seizoensplanten die buiten uitgestald 
staan. “Ik rijd 3 keer per week naar de 
veiling in Aalsmeer om verse bloemen 
te halen. Ik moet er vroeg voor uit de 
veren, maar de keus is zoveel groter 
dan bij de groothandels die dichter bij 
huis zitten. Daarnaast trachten wij op 
deze manier de prijzen concurrerend 
te houden”, aldus Piet.

Uit jasje gegroeid
’t Bloemetje mag zich verheugen in 
een grote en vaste kring van klanten 
uit Nuenen, maar ook vanuit Hel-
mond en Eindhoven komen mensen 
speciaal naar Nuenen voor de bloe-
men van Piet. En elke week begroet hij 

De zilveren jubilarissen voor hun bloemenwinkel: v.l.n.r. Nelly, Jeanine, Piet en Ri-
anne Stoop.

nog nieuwe klanten in zijn winkel. 
“Dat is op zich ook logisch, want alle 
collega-bloemisten zijn de laatste ja-
ren uit het centrum verdwenen. De 
Binderij, Intratuin en onlangs nog 
Bloemenatelier Parkhof. Het wordt 
hier steeds drukker”. Zo druk dat de 
winkel uit zijn jasje is gegroeid? Piet: 
“Eigenlijk is het wel te klein, maar ver-
huizen naar een ander pand doe ik 
niet meer. Ik heb daar wel eens over 
nagedacht, maar ik heb besloten om 
hier te blijven waar de mensen ons we-
ten te vinden.” En dat is naar eigen 
zeggen nog zeker tot het 35-jarig be-
staan.

Vereniging Eigen Huis is wildgroei      
in bouwleges meer dan zat

De extreme verschillen in tarieven voor 
een bouwvergunning (officieel: de 'om-
gevingsvergunning bouwactiviteit') 
zijn dit jaar nog verder toegenomen. Zo 
kost in Leiden een kleine bouwvergun-
ning 35 euro, terwijl Lopik voor dezelf-
de vergunning 841 euro rekent. Boven-
dien zijn de gemeenten allesbehalve 
transparant over de onderbouwing van 
hun tarieven. Het landelijk afgesproken 
rekenmodel voor transparante kosten 
wordt door gemeenten niet of nauwe-
lijks gebruikt. Slechts één op de zes ge-
meenten past het model toe. Hierdoor 
is het niet mogelijk om de enorme ver-
schillen te verklaren. Vereniging Eigen 
Huis wil daarom dat gemeenten ge-
dwongen worden om te laten zien waar 
de in rekening gebrachte kosten van-
daan komen. Extreem hoge tarieven 
moeten bovendien worden ingedamd 
door invoering van een maximumta-
rief.

Ieder jaar laat Vereniging Eigen Huis 
door Bouwleges.nl de tarieven voor 
bouwvergunningen onderzoeken voor 
drie categorieën: een dakkapel van 
10.000 euro, een uitbouw van 45.500 

euro en een nieuwbouwwoning met 
een aanneemsom van 130.000 euro. 
Gemiddeld genomen zijn de tarieven 
voor kleine verbouwingen met 1,7% 
gestegen, terwijl voor middelgrote ver-
bouwingen de stijging 2,7% bedraagt. 
Nieuwbouwwoningen kennen maar 
een opvallende stijging van 3,8%, ruim 
boven de inflatie. 

Per categorie zijn er grote stijgers en 
dalers. Lansingerland is in alle onder-
zochte categorieën de sterkste stijger 
en staat hiermee met alle bouwwerken 
in de top 10 van duurste gemeenten. 
Zo is het tarief voor een dakkapel daar 
met bijna 300% gestegen en betaalt de 
burger voor de aanvraag van een 
nieuwbouwwoning 150% meer dan 
vorig jaar. Andere sterke stijgers zijn 
onder meer Houten en Zaltbommel, 
die het tarief voor een dakkapel ruim-
schoots hebben verdubbeld en ook in 
de andere categorieën flink zijn geste-
gen. 

Er zijn echter ook flinke dalers. Bij de 
dakkapellen zijn dit Leiden (-79%), 
Zundert (-71%) en Beuningen (-64%). 

Zie hieronder
 Dakkapel rang Uitbouw rang Nieuwbouw rang
 (€ 10.000)  (€ 45.000)  (€ 130.000)
 
Eindhoven € 291,55  228 € 1.325,45  124 € 3.790,15 99  
Helmond € 230,00  333 € 1.046,50   266 € 2.990,00   244  
Geldrop-Mierlo € 360,00   109 € 1.540,00   41 € 4.070,00   58  
Son en Breugel € 282,33   244 € 1.292,22   140  € 3.639,52   118  
Nuenen € 765,00   2 € 1.530,00   46 € 4.828,00   15   

Bouwleges in Nuenen en omliggende gemeenten met daarachter de plaats op de 
nationale ranglijst. Bron: www.eigenhuis.nl

Nog steeds berekenen gemeenten extreem verschillende tarieven voor 
bouwvergunningen, de zogenoemde bouwleges. Wat Vereniging Eigen 
Huis betreft, moet het kabinet nu ingrijpen met een verplicht rekenmodel, 
verplichte transparantie en een maximumtarief. Nuenen springt eruit met 
een bouwleges van 765 euro voor een dakkapel van 10.000 euro en is daar-
mee de duurste gemeente na Lopik.

Bij de nieuwbouwwoningen zijn de 
grootste dalers Zandvoort (-52%), Hel-
levoetsluis (-28%) en Roosendaal (24%).

De goedkoopste en duurste gemeen-
ten per categorie zijn:
- Dakkapel: 
 Leiden 35 euro en Lopik 841 euro
- Uitbouw: 
 Pekela 409 euro en Buren 2.410 euro 
- Nieuwbouwwoning:
 Roosendaal 1.475 euro en Korendijk 

6.067 euro

In Nuenen betaal je voor een dakkapel 
765 euro betalen en daarmee is Nue-
nen na Lopik de duurste! Voor een uit-
bouw: 765 euro (rang 46) en de nieuw-
bouwwoning: 4828 euro. Daarmee 
staat Nuenen op plaats 15.

   
Dansschool Salsapati start weer met nieuwe cursussen Salsa en Zumba . 
Zumba is de rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 1000 calorieën per uur 
verbrandt.

Informatiebijeenkomst over 
borstvoeding in MMC
Op woensdag 24 augustus organiseert Máxima Medisch Centrum een 
informatiebijeenkomst over borstvoeding. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor zwangere vrouwen en hun partner. De bijeenkomst wordt gehouden in 
het auditorium van Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, van 
13.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

De middag bestaat uit een informatieve 
bijeenkomst met uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er wordt o.a. aandacht be-
steed aan het aanleggen van de baby, af-
kolven van de moedermelk en de combi-

natie van borstvoeding en werken. Er is 
ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Voor meer informatie en aanmelding 
belt u de polikliniek gynaecologie: 
tel.040-8888380 van maandag t/m vrij-
dag: 8.30 -17.00 uur.



SUMMERSALE          SUMMERSALE

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

www.dewoondiscounter.eu

meubels & meer

Banken - Tafels - Kasten - Stoelen - Schilderijen - Accessoires

6 stoelen halen
=

5 betalen
vele modellen in stof en leer.v

Altijd 30% tot 50% GOEDKOPER

Dansschool 2Dance 
zoekt JOU!

Ben jij ouder dan 25 en enthousiast 
geworden door al die spetterende 

dansshows op TV of heb je zin in een 
nieuwe uitdaging? Kom dan eens langs bij 

Dansschool 2Dance voor een proefles 
streetdance/hiphop! 

Neem contact met ons op via 
info@dansschool2dance.nl of surf naar 
www.dansschool2dance.nl voor meer 

informatie.

Dansschool 2Dance – It's fun 2Dance!

Toyota Yaris, 5 Drs, 1.3 Automaat, 

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks 
verse 

aardbeien
van de 

volle grond

Touwtrekken over Water 2011
KPJ Nederwetten bedankt: 

 •	 Anne-marie	Pors	Architect
	 •	 Architectenbureau	van	Santvoort
	 •	 Autobedrijf	Gebr.	De	Heijde
	 •	 Autobedrijf	Van	Den	Berk
	 •	 Banbouw
	 •	 Biemans	Landbouwservice
	 •	 Boerderij	De	Krakenburg
	 •	 Brasserie-Café	De	Kruik
	 •	 Dinercafé	Zinn
	 •	 Fam.	Van	Genugten
	 •	 Gordijnen	Concurrent
	 •	 Harold	Vereijken	gereedschappen	en	verhuur
	 •	 High	quality	products	bv
	 •	 Hoefsmederij	Marino	Wijlaars
	 •	 Joosten	Agro	BV
	 •	 Koel-vriestransport	Jan	Kuipers
	 •	 Kuijten	Witgoed
	 •	 Leenders	RVS	Industrie
	 •	 Loodgietersbedrijf	Gebr.	van	Engeland
	 •	 Loonbedrijf	Vermeulen
	 •	 Maas	Tegelwerken
	 •	 Machinaal	Timmerbedrijf	Wiltin
	 •	 O.N.S.	Installatiebedrijf	
	 •	 Pensionstalling	Gebr.	Teunissen
	 •	 Riny	van	Kessel	Speciaalzaak	in	aardappelen,			

	 groente	en	fruit
	 •	 Rudy	Manders	timmer-	en	interieurwerken
	 •	 Ruyters	voor	Ruiters
	 •	 Solex	verhuur	Breugel
	 •	 Swinkels	Gruithuijzen	Hoveniers
	 •	 Team	vd	Mierden
	 •	 Tweewielercentrum	Paul	van	den	Broek
	 •	 Van	Acht	autoschade	Nijnsel
	 •	 Van	Eck	bedrijfshygiëne
	 •	 vd	Horst	tuin	en	parkmachines
	 •	 Zuivelhandel	Pino	Beks

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
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www.twitter.com/deronddelinde

Energy4All 

Het goede doel tijdens   
Bavaria Open air
Op zondag 28 augustus om 11.45 uur opent Energy4All band Bavaria Open 
Air. Met in de band Mick Wilson, leadzanger van de legendarische band 
10cc, Björn vd Doelen Band, Jochem van Gelder, Frank Lammers, Sita en 
professor Jan Smeitink aan de piano.

Het levenswerk van Ton Smits: 
van detail tot essentie 
 
Bezoek vanaf 29 augustus de nieuwe tentoonstelling in het Ton Smits Huis: 
Het levenswerk van Ton Smits. Tot en met 16 november is een overzicht en 
ontwikkeling van het werk van de cartoontekenaar en kunstschilder te 
bewonderen. De tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van het feit dat 
Ton Smits 30 jaar geleden is overleden. 

MS Fonds      
zoekt 75 vrijwilligers 
Het Nationaal MS Fonds zoekt 75 collectanten in Nuenen voor de MS Col-
lecte. “Tot nu toe zijn er 10 collectanten, maar dat is niet genoeg om bij 
iedere voordeur aan te bellen. Om bij alle 20.000 inwoners aan te bellen 
moeten er eigenlijk 85 collectanten zijn”, zegt Afke van Koesveld, coördina-
tor van de plaatselijke collecte.

Multiple Sclerose (MS) is een chroni-
sche ziekte van het centrale zenuw-
stelsel en geen spierziekte zoals veel 
mensen denken. Men weet nog 
niet hoe Multiple Sclerose ontstaat, er 
is nog geen genezing mogelijk. Er is 
nog heel veel onderzoek en dus geld 
nodig.

Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching én 

onderzoek en bundelt zo de krachten 
in de strijd tegen MS. Het Nationaal 
MS Fonds is hierdoor een full service 
organisatie op het gebied van MS, 
waar zowel mensen met MS en hun 
naasten als MS professionals en geïn-
teresseerden terecht kunnen. 

De MS collecteweek is van 21 t/m 26 
november. 
Je kunt zelf bepalen op welke avond je 

 
Vernieuwde tekenstijl 
Ton Smits tekende zijn cartoons met 
een tekenpen. Zorgvuldig en met 
scherpe lijnen. Die lijnen werden in de 
loop van de tijd steeds minder in aan-
tal. Al het overbodige werd weggela-
ten en zo ontwikkelde hij een, voor 
zijn tijd zeer vernieuwende, summiere 
tekenstijl. Een paar bloemetjes bete-
kent dat de cartoon zich buiten af-
speelt. Drie sterren en de maan, dan is 
het avond. 
 
Humor in summiere vormentaal 
De ontwikkeling naar deze summiere 
vormentaal met symbolen is het mot-
to van de tentoonstelling. Eenzelfde 
ontwikkeling is te zien in de schilderij-
en. Steeds meer geabstraheerde vor-
men ziet men op het linnen verschij-

nen. De schilderijen van Ton Smits 
hebben een vredige, dromerige sfeer. 
Zelf zei hij hierover: “Ik wil de mensen 
graag iets teruggeven van het verloren 
paradijs”. Naast de tentoonstelling 
wordt er ook een video getoond over 
het artistieke leven van Ton Smits. 
Deze video, met de titel ‘Het ei van 
Ton Smits’, is gemaakt door Marcel en 
Rob Smit van Ciné City Producties. 
 
Het Ton Smits Huis is iedere woens-
dag van 11.00 tot 17.00 uur geopend 
en verder op telefonische afspraak via 
tel.040-21147 86. Meer informatie op 
www.tonsmitshuis.nl

Kijk voor meer informatie over activi-
teiten in de Genneper parker op www.
genneperparken.nl

 

Ton Smits

Energy4All is het goede doel tijdens 
BOA op 27 en 28 augustus. De optre-
dens van Björn vd Doelen Band en alle 
gastoptredens worden geheel belange-
loos gedaan. Energy4All staat beide 
dagen met een stand op het hoofdter-
rein van BOA, waar informatie te ver-
krijgen is over de energiestofwisse-
lingsziekte, waar deze Stichting voor is 
opgericht. Ook worden er artikelen en 
polsbandjes verkocht, waarmee men 
de Stichting kan steunen. Ook is er 
een speciale sms actie: Stuur een sms 
met de tekst Kids naar 3669 voor een 
eenmalige donatie van €1,50 of stort 
een bedrag op giro 4403. Voor meer 
informatie: www.Energy4All.nl

Het Goede Doel Energy4All 
‘Wanneer je accu niet meer oplaadt’  
In Nederland worden per week 1 tot 2 
kinderen geboren met een stoornis in 
de energiestofwisseling. Hun batterij 
is half leeg, laadt niet op, en loopt snel 

leeg. Bij veel kinderen zijn de organen 
aangetast en 75% van deze kinderen 
overlijden voor het 12e levensjaar. Er 
is geen behandeling en er zijn geen 
medicijnen voor deze ernstige ziekten.
Binnen het Universitair Medisch Cen-
trum St Radboud doen medewerkers, 
onder leiding van Professor Dr. Jan 
Smeitink, onderzoek naar behande-
ling en medicijn. Het doel is om in de 
komende tijd de eerste behandeling 
en/of medicijn voor deze ernstige 
ziekten ontwikkeld te hebben. Dit kost 
veel geld.
Stichting Energy4All is opgericht om 
het onderzoek naar behandelingen en 
medicijn voor patiënten met energie-
stofwisselingsziekten te ondersteu-
nen. Het doel van de Stichting is het 
inzamelen van geld, het organiseren 
van activiteiten, het geven van voor-
lichting onder meer met als doel men-
sen bewust te maken van het bestaan 
en de ernst van deze ziekte. 

Opbrengst 
Benefietconcert 
Van Gogh Kerkje
Afgelopen zondagavond heeft het 
Benefietconcert in het Van Gogh 
Kerkje ten behoeve van “De Hoorn 
van Afrika” een kleine 2100 Euro 
opgebracht. Tegen de 80 bezoekers 
waren aanwezig en hebben een 
sfeervolle avond gehad. Ook heb-
ben enkele ondernemers uit Nue-
nen een bijdrage geleverd. Al met 
al een geslaagde avond met een ge-
slaagde opbrengst.

Dimitri van Toren in 
Openluchttheater Mariahout
Zaterdag 20 augustus om 20.30 uur komt Dimitri van Toren naar het Open-
luchttheater in Mariahout. Dimitri van Toren is al verschillende jaren een 
graag geziene artiest in het Openluchttheater met zijn goed in het gehoor 
liggende liedjes en teksten.

Dimitri van Toren, een sympathieke 
Brabantse troubadour, startte zijn car-
rière in de groep ‘The Headlins’.  In die 
tijd begon Dimitri met het schrijven 
van eigen liedjes. Vanaf de jaren ‘60 
brengt hij met zijn markante stem zijn 
liedjes ten gehore. Dimitri van Toren 
staat bekend om zijn opvallende, her-
kenbare teksten.

Om uw avond helemaal compleet te 
maken, kunt u gebruik maken van het 
Theaterdiner bij restaurant De Pel-

grim, voorafgaand aan de voorstelling. 
Kaartjes voor de voorstelling kunt u 
op de internetsite van het Openlucht-
theater bestellen, evenals de tickets 
voor het Theaterdiner.  Ook kunt u 
kaartjes krijgen aan de kassa van het 
Openluchttheater, volwassenen beta-
len 15 euro en voor kinderen van 0 tot 
en met 12 jaar kosten kaartjes 4 euro. 

Voor meer informatie over deze voor-
stelling of de rest van het programma, 
kunt u kijken op www.oltm.nl. 

Dimitri van Toren tijdens een eerder optreden

Roze maandag op Geldropse 
kermis met Karin Bloemen
                 .
Het Horecaplein in Geldrop wordt voor één avond omgetoverd  in ’t Diva-
plein met als klapper van de avond een optreden van Karin Bloemen.

Tamboerkorps Net Als Toen uit Hee-
ze zorgt voor een passende opening. 
Met optredens van de Dutch Show 
Company, Dayèn en optredens van lo-
kale artiesten zoals Boudewijn Her-
mans en Zanger Mark en een giganti-
sche travestietenshow wordt het een 
avond die bol staat van vermaak, hu-

mor, show en entertainment. Met prij-
zen voor bezoekers met de mooiste 
hoed of muts!

Maandag 5 september op het Horeca-
plein, Heuvel Geldrop, aanvang 18.00 
uur. Meer infomatie op 
www.rozemaandaggeldrop.nl

Open huis en open dag 
Kunstencentrum CAN en Klooster
Het Kunstencentrum CAN houdt open huis op vrijdag 26 augustus van 
14.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 27 augustus van 10.00 tot 19 uur. Zondag 
28 augustus houdt Kunstencentrum CAN de jaarlijkse open dag van 10.00 
tot 19.00 uur. Het Klooster houdt op dezelfde dagen en op dezelfde tijd haar 
deuren open voor publiek.

Kunstencentrum CAN
Op vrijdag zijn er 3 korte voorbeeld 
workshops, vilt maken, een mozaïek 
maken en acryl schilderen voor be-
drijven. Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor kosteloos opgeven via Het 
Klooster, tel. 040-2843181
Ook is het werk van de cursisten van 
het afgelopen jaar te zien.

Op de open dag op zondag zijn de do-
centen aanwezig en worden er korte 
workshops en demonstraties gegeven 
gedurende de gehele dag. Er is ook 
speciale aandacht voor de nieuwe cur-
sussen, zoals voor kinderen: vilt ma-
ken, klassiek ballet, cursussen allerlei 
en kleierlei. 
Voor jongeren de cursussen theater en 
musical en voor volwassenen kunstge-
schiedenis, hedendaagse kunst, crea-
tief kleding maken, mozaïek en wer-
ken met was en bronsgieten. Speciaal 
voor mensen die betrokken zijn bij het 
basis- en voortgezet onderwijs: wol 
vilten in de klas.
Tijdens de open dag kunt u zich laten 
adviseren door docenten en cursisten 
van het afgelopen jaar en kan men zich 
inschrijven voor de cursussen. Ook 
zijn er die dag workshops voor kinde-
ren. Hiervoor geldt wel dat ze zich 
hiervoor vooraf moeten opgeven, het 
zijn geen doorlopende workshops. 
Tel. 040-2843181. Meer informatie op 
www.stichtingcan.nl

Het Klooster
Het open huis en de open dag van 
Kunstcentrum CAN vindt tegelijk 
plaats met de eerste open dag van Het 
Klooster. Vrijdag 26 augustus is be-
doeld voor bedrijven. De zaterdag en 
de zondag voor de inwoners van Nue-
nen en omgeving. De open dagen zijn 
bedoeld om de verschillende moge-
lijkheden van het Klooster als cultu-
reel / zalen / centrum te tonen voor 
evenementen, feesten, recepties, le-
zingen etc.

Beeldhouwen in steen bij 
Ruimte in beeld
In elke steen zit een beeld verborgen. De kunst is om het er uit te krijgen. 
Beeldhouwen is ruimte scheppen in de steen, net zolang tot het beeld ont-
staat.  Beeldhouwen is ook ruimte maken in je hoofd. 

Op 5 september starten de wekelijkse 
cursussen beeldhouwen in steen bij 
‘Ruimte in beeld’ in Nuenen. Deze 
cursussen zijn voor zowel beginners 
als gevorderden. Een ervaren docent 
geeft op maat les, afgestemd op het ni-
veau van iedere deelnemer. Begin je 
voor het eerst, dan ga je aan de slag 
met bijvoorbeeld speksteen en krijg je 
uitleg over ruimtelijk werken en het 
gereedschap. Ben je ervaren, dan kun 
je kiezen voor een hardere steensoort 
en krijg je waar nodig ondersteuning 
en tips.  

Zondagmiddag 28 augustus organi-
seert Ruimte in beeld een open inloop. 
Iedereen die kennis wil maken met 
beeldhouwen in steen of met de loca-
tie is welkom van 13.00 tot 17.00 uur 
op de Dubbestraat 9a. De toegang is 
gratis. Koffie, thee en de stenen staan 
klaar om genuttigd én bewerkt te wor-
den.

Voor meer informatie, vragen en aan-
melding kun je contact opnemen met: 
Antoinet Verhagen, Tel: 06-23670405, 
info@ruimteinbeeld.nl  

collecteert en kunt aangeven waar je 
het liefst wilt collecteren. 

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Afke van Koes-
veld, afkev@hotmail.com of via www.
mscollecte.nl, 010-5919839. Een dona-
tie op giro 5057 is ook altijd welkom.

Contact met Redactie 
Op vrijdag 26 augustus zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Dumay, Park 75 (voorheen 
de Fortis bank).

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
 
Drumfanfare Jong Leven organi-
seert op zondag 28 augustus haar 
jaarlijkse groots opgezette vlooien-
markt. En dat inmiddels al weer 
voor de 42e keer. Een mooie afslui-
ting van uw zomer met een dagje 
heerlijk ‘rommelen’. 

Op het ruime en overzichtelijke ter-
rein kunt u naar hartenlust speuren en 
snuffelen. Vanaf 12.00 uur start de 
verkoop per opbod. Tevens staan er 
diverse kraampjes met hartige hapjes, 
koffie en frisdrank. De markt wordt 
gehouden op het Heuvelplein in Ger-
wen en is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. De toegang is vrij. Voor meer in-
formatie: tel. 06-46615436.
De jaarlijkse boekenmarkt is op zon-
dag 29 januari 2012.
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- Gratis vervangend vervoer mogelijk
- Personenauto’s en bedrijfswagens
- Wij werken voor alle verzekeringen
- Korting op uw eigen risico
- Herstellen, richten, spuiten 
- Uitdeuken zonder spuiten

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

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

Kies zelf voor kwaliteit!

Burendag 2011:      
De Koppen bij elkaar
In aanloop naar Burendag op 24 september bedachten buren in Noord-Bra-
bant al 189 goede ideeën voor een leukere buurt. Oss bedacht tot nu toe 
verreweg de meeste ideeën. Helmond en Eindhoven volgen op de voet. Het 
thema van deze Burendag is: Koppen bij elkaar. De organisatoren Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds roepen buren in heel Nederland op de koppen 
bij elkaar te steken en samen Burendag te vieren. De top 3 van ideeën in 
Noord-Brabant op dit moment is: 1.Spelletjesmiddag, 2. Opfleuren van de 
buurt, 3. Creatieve dag
 
Buren in heel Nederland bedachten in 
totaal al 1200 ideeën voor Burendag. 
Dit zijn er ruim 400 meer dan vorig 
jaar deze tijd. Zo gaat een buurt bij-
voorbeeld vlotten bouwen voor hun 
buurtfeest op het water en oefent een 
andere buurt voor een circusvoorstel-
ling diezelfde avond. Mensen die ook 
een goed idee voor hun buurt hebben, 
kunnen nog steeds meedoen. 

Het Oranje Fonds stelt geld beschik-
baar voor goede buurtideeën. Inmid-
dels heeft het Oranje Fonds al € 500.000 
uitgegeven aan goede Burendag idee-
en. Tot 3 september kunnen nog aan-
vragen voor een bijdrage tot 500 euro 
worden gedaan. Buren die geen finan-
ciële ondersteuning nodig hebben, 
kunnen wel hun activiteit aanmelden 
op de website. Dan ontvangen ook zij 
een feestpakket voor hun Burendag. 
 

Het Oranje Fonds is het grootste nati-
onale fonds op sociaal gebied en be-
vordert de samenhang tussen groepen 
mensen. Daarom krijgt iedereen met 
een goed idee voor een leukere buurt 
tot 500 euro om het op Burendag uit te 
kunnen voeren. Het Oranje Fonds 
heeft in totaal 1,5 miljoen euro be-
schikbaar voor aanvragen tot 3 sep-
tember. 

Via www.burendag.nl  kan iedereen 
zijn idee indienen en geld aanvragen. 
Douwe Egberts inspireert buren om, 
onder het genot van een heerlijke kop 
koffie, zo veel mogelijk ideeën te be-
denken die de buurt nog leuker ma-
ken. Koffie verhoogt de alertheid en 
houdt je scherp. Dat zijn twee ingredi-
enten voor goede ideeën. Kortom: 
goede ideeën beginnen met goede 
koffie. 

Het einde van een 
gasverkooptijdperk
Na ruim 53 jaar draaien wij de “gaskraan” dicht en beëindigen wij de ver-
koop van flessen propaangas.

Op 8 juli 1958 kwamen wij naar Gerwen 
en namen onze intrek in een huisje aan 
Het Laar 2 (nu Heuvel 19). Het was in 
een tijd dat er nog geen aardgas was en 
enkel was aangewezen op flessen gas of 
kolenkachel. In 1965 verhuisden wij naar 
het huidige adres, Akkerstraat 29, met in 
het kielzog onze voorraad gasflessen. 

Geleidelijk aan liep de verkoop van fles-
sen gas terug, als gevolg van de komst 
van aardgas. Om onze uitgedunde klan-
tenkring toch te kunnen blijven voorzien 
van flessengas, vooral diegenen die ver-
stoken bleven van aardgas, gingen wij 
door met de verkoop. Het werd een sei-
zoenproduct, vooral in de zomer- en va-
kantieperiode, veelal bestemd voor cara-
vanbezitters en barbecuefeesten, dat 
inmiddels gemeengoed was geworden.

Na de ruim 53 jaar, weloverwogen, draai-
en wij per 1 september a.s. ”de gaskraan” 
dicht. Voor de derde keer verhuizen wij, 
zonder onze voorraad mee te nemen, 
naar ons nieuwe onderkomen: Mickers-
land 20, uiteraard ook in Gerwen, want 
dat is en blijft nog steeds onze thuisha-
ven. 

Veel van de klanten zijn hiervan reeds op 
de hoogte gesteld maar toch dit stukje 
“historie” in de Rond de Linde. Vanaf de-
ze plek:
Van harte dank aan onze afnemers voor 
de “klandizie”, maar bovenal voor de vele 
gesprekken en persoonlijke contacten 
die hierdoor zijn ontstaan. Wij zullen het 
missen.

Tiny en Nellie de Greef

Goed onderhoud kost 
eigenwoningbezitter grof geld
 
De gemiddelde eigenwoningbezitter was in de afgelopen 12 maanden naast 
zijn hypotheeklasten nog circa 400 euro per maand extra kwijt voor onder-
houd en het up to date houden van zijn woning. Dit blijkt uit het onlangs 
gepubliceerd eigen onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder eigenwo-
ningbezitters in Nederland. 

Ook de snelweg ontdekken?

Reis mee met de Snelwegsafari      
op 26 augustus

Moderne technologie helpt   
bij veel ongemakken
Boodschappen doen, je bankzaken regelen, kaartjes voor het theater bestel-
len. Allemaal zonder dat je er de deur voor uit hoeft. Met moderne techniek 
is bijna alles mogelijk, vertelt Kees Vlas van seniorenvereniging PVGE. “In 
diverse Brabantse gemeenten lopen projecten voor dit soort ‘gemak op 
afstand’. Een computer met internet alleen al kan het leven een stuk gemak-
kelijker maken.” 

Vlas vertelt er enthousiast over en wil 
graag dat zoveel mogelijk mensen 
kennismaken met alle mogelijkheden. 
Gemak dient immers de mens. Bijko-
mend voordeel: ouderen en chronisch 
zieken kunnen dankzij eenvoudige 
technologische oplossingen langer 
zelfstandig thuis blijven wonen. Niet 
alleen op een veilige manier, maar 
vooral ook op een leuke. Vlas: “Tech-
nologie is heel handig. Niet alleen 
voor senioren, maar voor iedereen. 
Nu is het zo dat de meeste mensen die 
de komende jaren met pensioen gaan, 
echt wel met een computer overweg 
kunnen. Alleen mensen die nu boven 
de zeventig zijn, hebben er iets meer 
moeite mee.”

Hulp bij het omgaan met technolo-
gie. 
Veel organisaties die nieuwe technolo-
gie aanbieden, spelen daar gelukkig op 
in door makkelijk bedienbare scher-
men mee te leveren. En ‘mannetjes of 
vrouwtjes’ die thuis komen uitleggen 
hoe het werkt. “Gelukkig zijn kinde-
ren of kleinkinderen ook altijd wel be-
reid om daarbij te helpen”, weet Vlas. 
“Ook zijn er in veel gemeenten cursus-
sen voor ouderen, waar ze leren om-
gaan met de computer.” Op die manier 
kan eigenlijk iedereen vertrouwd ra-
ken met nieuwe technologieën en er 
gebruik van maken.

In diverse Brabantse gemeenten 
(waaronder Son en Breugel en Breda) 
lopen projecten rondom het thema 
gemaksdiensten, vertelt Vlas. “Men-
sen krijgen dan een kastje in hun huis. 
Een soort computer, waarmee ze van 
alles kunnen regelen. Zoals het bestel-
len van de boodschappen bij de plaat-
selijke supermarkt, het zoeken naar 
een goede klusjesman of het bestellen 
van kaartjes voor het theater” Via het 
scherm kunnen gebruikers vaak ook 
spelletjes spelen, vervolgt Vlas. “Niet 

alleen leuk om in contact te komen 
met andere gebruikers, maar ook om 
snel vertrouwd te raken met het sys-
teem.”

Zelf verantwoordelijkheid nemen
Mensen die niet in een gemeente wo-
nen met een dergelijk gemaksdien-
stenproject kunnen overigens ook ‘ge-
woon’ op internet terecht voor 
sommige diensten. Vlas: “Zo heeft Al-
bert Heijn een boodschappenservice, 
te bereiken via www.albert.nl. Of 
neem internetbankieren, dat kan te-
genwoordig bij elke bank.” Veel men-
sen gebruiken dit al, omdat het handig 
en tijdbesparend is. Tweeverdieners 
met jonge kinderen bijvoorbeeld. Ou-

deren kan het echter ook heel goed 
helpen bij het zelf nemen van verant-
woordelijkheid voor hun eigen leven, 
waarin ze nu eenmaal ouder worden 
en te maken krijgen met meer onge-
makken.

Slimme Zorg
In Brabant lopen momenteel verschil-
lende projecten die het mogelijk ma-
ken, dat steeds meer mensen met be-
hulp van ICT op een comfortabele en 
veilige manier steeds langer zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. De provin-
cie ondersteunt zestien van deze pro-
jecten onder de verzamelnaam 
‘Slimme Zorg’. Onder die noemer on-
dersteunt de provincie ook verschil-
lende actieve belangenorganisaties bij 
de voorlichting aan hun achterban. 
Zoals lokale en overkoepelende oude-
renbonden en de provinciale vrou-
wenraad. Die voorlichting is nodig om 
zoveel mogelijk Brabanders ervan be-
wust te maken dat slimme zorgtoe-
passingen hen kunnen helpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te kun-
nen wonen.

Meer weten over Slimme Zorg? Kijk 
op www.brabant.nl/slimmezorg. 

Open dag     
Fysiotherapie Nuenen
Sinds 1 mei 2011 is er in het pand van makelaar van Oirschot aan de Vincent 
van Goghstraat 259 een praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie 
gevestigd. Dit is een samengaan van Praktijk voor Fysio- en Manuele Thera-
pie Nuenen-Zuid en Fysiotherapie de Mobiele mens, centrum voor fysio-
therapie en training. De gebundelde krachten zijn nu gezamenlijk werk-
zaam onder de naam Fysiotherapie Nuenen. 

Open dag 
Op zaterdag 10 september van 11:00-
16:00 uur aan de Vincent van Goghstraat 
259  houden Fysiotherapie Nuenen en 
Fysiofit Nuenen een open dag. 
Zij willen graag de praktijk voor Fysio-
therapie en Fysiofitness tonen. Op deze 
dag kunt u kennismaken met de vele 

mogelijkheden. Er zijn doorlopend de-
monstraties. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met de praktijk voor 
fysiotherapie en fysiofitnessruimte. Kijk 
voor de aanvangstijden op de borden bij 
de entree of op de flyers. Voor meer in-
formatie www.fysiotherapienuenen.nl, 
Fysiofit Nuenen www.fysiofitnuenen.nl.

 
Vereniging Eigen Huis publiceert op 
www.eigenhuis.nl het nieuwe Woon-
peil van augustus 2011, het kwartaal-
bericht van de vereniging over actuele 
ontwikkelingen op de woningmarkt. 
Hieruit blijkt onder meer dat de Ne-
derlandse eigenwoningbezitter in de 
afgelopen 12 maanden gemiddeld een 
kleine 5000 euro uitgaf aan onderhoud 
en verbetering van zijn woning. 
Het grootste deel van deze uitgaven 
ging op aan onderhoud. Ruim 2000 eu-
ro werd besteed aan regulier onder-
houd zoals kleine reparaties en klussen 
als tuinonderhoud, onderhoud aan de 
cv-ketel, kleine dakreparaties en het 
verhelpen van verstoppingen. Ook het 
laten schilderen van het huis valt on-
der de noemer 'regulier onderhoud'. 
Groot onderhoud, zoals het vervangen 
van dakbedekking, het plaatsen van 
een nieuwe keuken of het vervangen 
van de cv-ketel kostte de gemiddelde 
eigenwoningbezitter ruim 1700 euro.
Goed onderhoud is voor de eigenwo-
ningbezitter van groot belang. Het 
gaat niet alleen om het behoud van 
woonplezier en wooncomfort. Een 
goed onderhouden woning is door-
gaans gemakkelijker te verkopen en 
daardoor ook waardevaster.
 
Om verbeteringen aan te brengen aan 
de woning werd gemiddeld ongeveer 
1000 euro besteed. Het relatief lage be-
drag wordt verklaard door de frequen-
tie waarmee dit soort werkzaamheden 
voorkomen. Verbeteringen aan de wo-
ning kunnen een waardevermeerde-
ring opleveren, maar zijn ook belang-
rijk om de woning up to date te 
houden. Isolatiemaatregelen bijvoor-
beeld hebben steeds meer invloed op 

de waarde van een woning, omdat 
door de stijgende energiekosten hui-
zenkopers steeds meer op de energie-
zuinigheid van woningen letten. Iso-
leer je niet, dan verliest je woning 
waarde ten opzichte van andere wo-
ningen die wel zijn geïsoleerd. 
 
Meer info: http://www.eigenhuis.nl

Op de Brabantse snelweg kun je zien of je onder of boven de rivieren bent. De ka-
tholieke snelweg bestaat en je kunt er naartoe. Onder leiding van kunstenaar 
Melle Smets en filosoof Bram Esser kun je op 26 augustus mee met de Snel-
wegsafari. 

Een hele dag word je ondergedompeld 
in de wereld van truckstops, benzine-
stations, meubelboulevards, snelwe-
gerfgoed en snelweghelden. Deelna-
me is inclusief snelwegsnacks, 
snelwegkunst, een snelwegwandeling 
en snelwegverhalen. 
Mis het niet en meld je aan via www.
bkkc.nl/demobilist.

De Brabander beschouwt zichzelf als 
een gemoedelijk mens en zijn provin-
cie ziet hij ook zo: landelijk, kleinscha-
lig, rustig, vriendelijk. De cijfers ver-
tellen echter een ander verhaal. 
Brabant is bij uitstek een geïndustria-
liseerde provincie. Drie snelwegen 
doorklieven haar van oost naar west: 
de A59, A58 en A67. Voor het noord-
zuidverkeer zijn maar liefst zes asfalt-
pistes aangelegd: de A73, A50, A2, 
A27, A16 en A4. Alles bij elkaar is het 
vlechtwerk ruim 475 kilometer lang 
en daarmee heeft Noord-Brabant het 
uitgebreidste snelwegennet van Ne-
derland. (Tekstfragment uit ‘Maria 
verschijnt aan de A2’ in De Mobilist 
door Tijs van den Boomen.

Maria verschijnt aan de A2 
Landelijkheid schuilt, net als schoon-
heid, in het oog van de waarnemer. 
Neem het eenzame Mariakapelletje 
dat bij Eindhoven aan de voet van de 
A2 ligt. Het kapelletje is in 1950 op 
een T-splitsing van veldwegen ge-
bouwd door de gelovigen van de paro-
chie Strijp, uit dankbaarheid dat ze 
niet waren getroffen bij de bombarde-
menten op de Philipsfabrieken. De ge-
meente Eindhoven wil het bakstenen 
bouwseltje verplaatsen voor de komst 
van het i-Park, maar de gelovigen van 
Strijp weren zich: zij willen hun heilig-
dom binnen de parochiegrenzen hou-
den. Maar waarom uitwijken? Waar-
om niet gewoon de hoogte in? Zet de 
heilige Moeder Maria ter Welschap 
met kapel en al op een flinke sokkel, 
zodat ze uittorent boven het reusach-
tige geluidsscherm dat haar nu aan het 
oog onttrekt. Zo krijg je aan deze tien-
baans snelweg een prachtig memento 

credo, waarbij je zelf mag beslissen of 
het een oproep is om te blijven gelo-
ven in god, of in een landschap dat 
meer is dan een bedding voor infra-
structuur. (Tekst uit ‘Maria verschijnt 
aan de A2’ in De Mobilist door Tijs 
van den Boomen.)
 
De Mobilist: expositie en eerste 
snelwegkrant van Nederland
Van bermkolonies tot de onophoude-
lijke werkzaamheden, de eerste snel-
wegkrant van Nederland ‘De Mobilist’ 
doet verslag van het fenomeen snel-
weg in zijn geheel. In het 31 pagina’s 
tellende blad staan reflecties, co-
lumns, tekeningen en redactionele bij-
dragen over onze nationale asfaltpis-
tes. De krant is verschenen naar 
aanleiding van de gelijknamige expo-
sitie die te zien is t/m 28 augustus bij 
het bkkc in Tilburg. De expositie be-
licht verschillende infrastructurele 
projecten van het bkkc en toont per-
soonlijke verhalen, foto’s en illustra-
ties van Bram Esser, filosoof, en Melle 
Smets, kunstenaar, die als gelegen-
heidsreporters een maand lang op de 
autosnelweg leefden. De krant is ver-
krijgbaar bij het bkkc info@bkkc.nl of 
digitaal te lezen op www.bkkc.nl/snel-
wegkrant.
 
Informatie  Snelwegsafari
Datum: 26 augustus, 10.00 – 17.00 uur
Opstapplaats: 's Hertogenbosch Cen-
traal Station (onder voorbehoud) 
Kosten: 15 euro pp
Aanmelden: 
stuur een mail naar j.obbens@bkkc.nl
Meer informatie: 
www.bkkc.nl/demobilist
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout. 
ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

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

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

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

kerkberichten KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUURSTEEN - gRAfwERkSPECIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

     Uit d’n hoek…

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

WeekenddienstenZaterdag 20 au-
gustus, 18.30 uur: Eucharistieviering, 
Abdijviering, voorganger: pastor J. Vos-
senaar
Zondag 21 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, Gregoriaans koor, 
voorganger, pastor J.Vossenaar
Zondag 21 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger, pastor J.Vossenaar 

Misintenties:
Zaterdag 20 augustus, 18.30 uur: 
Bep Kamminga-de Graaf; Gijsberdi-
na van Iersel-van Doornmalen.
Zondag 21 augustus, 11.00 uur: Ma-
rinus Jansen; Huub en Mariet Ver-
heijen-van Vroenhoven; Kees van 
Iersel; Giny Linders; Frans Teunis-
sen; Jo Jegerings; Kitty Smulders-
Janssen; Mientje van Rooij-de Greef; 
Overl.ouders Poulissen-Harweg; 
Truus en Herman Campman-Heuij-
erjans; Bijzondere intentie uit dank-
baarheid bij gelegenheid van 40-ja-
rig huwelijk.

Mededeling:
Komende zondag is de van Gogh Ron-
de van Nuenen. Het parkoers wordt 
om half tien afgezet, wat betekent dat 
de kerk moeilijk bereikbaar is. De kerk 
blijft lopend bereikbaar langs het par-
koers en vanaf de Kerkstraat ook per 
fiets. Parkeren kan bij het zwembad en 
op de parkeerplaats bij de C1000.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 21 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
gers: pastor F.Groot en pastoraal wer-
ker J. Deckers 

Misintenties:  
Overleden familieleden van fam. 
Groenen; Wim van Nuland; Familie 
Cuypers; Overleden ouders van Rooij-
van Maasakkers; Wilhelmus Hendriks 
en Antonia Hendriks-van Maasak-
kers; Miet Hendriks; Overleden ou-
ders Donkers-Geven en familieleden; 
Netty de Groot; Frans Daniëls; André 
van de Maat; Nelly van der Heiden.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 21 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering met  volkszang
voorganger: Pastor S. Kuijpers
Vrijdag 26 augustus 14.00 uur: Huwe-
lijksviering, Sander Vanhees en Sabri-
na van Kessel.

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 21 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger ds. C. Crouwel. Nu de school-
vakantie bijna om is, gaat de kinderne-
vendienst weer beginnen!
Collecte: Kerk in Actie, Zending. Na 
de dienst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting en nagesprek met koffie en thee. 

Donderdagmorgen is er van 10-12 uur 
Open Huis in de Ontmoetingsruimte 
van de Regenboog. 

KVW

Vorige week vrijdag was ik op de afsluitende avond van de Kindervakantie-
week. Mijn twee nichtjes deden eraan mee. Thema: Gerwen Culinair.
 Het was op het Alvershool. Eerst parkeren op het ene weiland, dan 
(voor de laatste keer) naar het terrein van de familie Knoops. In het midden 
was een podium, er omheen waren eettentjes opgesteld met verschillende 
keukens zoals een ijssalon, cocktailbar, Hollandse pot, Italiaans, Mexicaans, ta-
pas, pannenkoeken en friet. Alles was door de kinderen bereid, versierd en ge-
maakt. Ik probeerde een kersenflapje, nasi en pittige gehaktballetjes. Smaakte 
goed. Van al het culinair geweld van de afgelopen maanden, was dit toch het 
leukste, zo in de wei en tussen de strobalen. Drie dagen kinderpret, tot stand 
gebracht door vrijwilligers uit de Gerwense gemeenschap.
 De kinderen speelden, de moeders moederden en de vaders keken 
toe met een fles bier in de hand. Iedereen tevreden. Mijn dochter gaat vol-
gend jaar, ze is dan vier, ook meedoen. Op een nieuwe locatie.

Edwin Coolen

Wij willen u bedanken voor de vele blijken van medeleven,
na het plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma.

Netty de Groot - Stoop
De vele kaarten, troostende woorden en bloemen hebben ons goed 
gedaan.

Piet de Groot, kinderen en kleinkinderen.
Gerwen, augustus 2011

kunstagenda
Inschrijving voor Atelierroute Eindhoven en regio- 2011 t/m 20 augustus
Om deel te kunnen nemen aan de Atelierroute Eindhoven en regio op 1 en 2 ok-
tober, kan men zich inschrijven d. m. v. het inschrijfformulier op onze site. www.
atelierroute.dse.nl. Beeldend kunstenaars met verschillende disciplines, Archi-
tecten, Fotografen en Designers met een atelier wat goed toegankelijk is voor pu-
bliek kunnen hieraan deelnemen. Een academische of soortgelijke afgeronde op-
leiding en het hebben van een eigen website zijn van belang.
Voor verdere informatie atelierroute@dse.nl  of tel. 040-2423738

Kasteel Geldrop, Helze 8, 5662 KA Geldrop - Openingstijden:  Iedere don-
derdag, vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur - Website kasteel : 
www.landgoedkasteelgeldrop.nl
Kunstenaar :  Pieter Vriends - Titel expositie : Symbiose van 4 september t/m 30 
oktober. Emailadres kunstenaar : pietervriends@realistischschilder.nl
Recente boekuitgave: De schilderkundige ruimte van Pieter Vriends.

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

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.

Zelfdodersbankje
Het voormalig bankje nabij de spoorwegovergang Collse Hoefdijk in het Nuenense 
Eeneind was eens een rustbankje dat door velen werd gebruikt op hun wandeling of 
fietstocht.  Een plaatselijke politieke partij verzocht en adviseerde echter het Nue-
nense college van B&W het bewuste bankje weg te halen, zodat het naar haar me-
ning het aantal zelfdood springers voor de trein zou kunnen verminderen. En het ge-
meentebestuur honoreerde vliegensvlug dit verzoek. Er is goed over nagedacht, zo 
wordt nog even tussendoor beweerd. De Wijkraad Eeneind was het niet eens met de 
gang van zaken en adviseert nu het college van B&W om het bankje weer terug te zet-
ten. Het rustbankje kreeg door deze hele discussie zelfs de lugubere naam  ‘zelfdo-
dersbankje’ mee en schijnt het speelbal geworden te zijn van de Nuenense politiek. 
Wie van de drie partijen, die rond dit toch wel erg beladen bankje hun gelijk probe-
ren te halen, heeft er het meest over nagedacht. Uw blad Rond de Linde heeft middels 
ingezonden brieven er melding van gemaakt  en het Eindhovens Dagblad  had er ook 
een heel verhaal over. Past bij de mystieke achtergrond waarmee dit rustbankje nu 
wordt opgetuigd wel dit getouwtrek van welles nietes? Bij deze spoorwegovergang 
zijn relatief veel meer ‘zelfdood springers’ dan elders, zo wordt beweerd en wijzen de 
statistieken uit.  Maar of die ‘springers’ op dat bewuste bankje eerst hebben zitten 
nadenken voordat ze hun/haar onpeilbare besluit namen, is nog maar de vraag. 
Wat wel waar is dat nabestaanden, die op deze plek in het verleden als eens  iemand 
door zelfdoding verloren hebben, nu deze nachtmerrie opnieuw moeten beleven door 
het “gehannes” rond dit rustbankje, dat er eigenlijk was neergezet voor recreanten, 
waarvan sommigen ook van een voorbij razende trein kunnen genieten.
 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Jeugdleden bieb     
gratis naar de film
 
Jeugdleden van de bibliotheken Dommeldal, Eindhoven en Helmond-
Peel kunnen in de maanden augustus, september en oktober sparen 
voor een gratis bioscoopkaartje bij Plaza Futura of Filmhuis Hel-
mond. Met deze actie willen de bibliotheken kinderen op een leuke 
manier stimuleren om te lezen. 

Door iedere maand iets te lenen ver-
dienen de kinderen stempels. En al na 
drie stempels krijgen ze een gratis 
kaartje voor de film, in de herfstva-
kantie.
Jeugdleden van de bibliotheken kun-
nen een spaarkaart ophalen in de 

bibliotheek. Wanneer ze dan meteen 
iets lenen, is de eerste stempel al bin-
nen. Dat gaat lekker snel!

Aan deze spaaractie doen Plaza Futura 
in Eindhoven en Filmhuis Helmond 
mee. Beide bioscopen hebben in de 
herfstvakantie een aantal leuke kin-
derfilms op het programma staan. 
Omdat het natuurlijk druk gaat wor-
den raden ze wel aan om vooraf te re-
serveren. Dan is een mooi plekje gega-
randeerd.
Er is ook nog een Film-quiz op de 
website van de bibliotheek, www.bi-
bliotheekdommeldal.nl. Daarmee is 
nog een drankje en iets lekkers te win-
nen voor bij de film.

Bibliotheek      
gaat één avond dicht
Vanaf 22 augustus is de bibliotheekvestiging Nuenen voortaan op maandag-
avond gesloten. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen moest de biblio-
theek eerder al het leescafé ’s ochtends tijdelijk sluiten. Ook dit besluit 
wordt nu permanent. 

De openingstijden van de biblio-
theek en het leescafé van vestiging 
Nuenen zijn daarmee vanaf 22 au-
gustus als volgt: 
maandag 14.00-17.00 uur; 
dinsdag   gesloten; 
woensdag:  14.00-20.00 uur; 
donderdag  14.00-17.00 uur; 
vrijdag   14.00-20.00 uur; 
zaterdag  11.00-13.00 uur.

Vanzelfsprekend blijft de dienstver-
lening op hetzelfde niveau. Daarom 
zijn de openingstijden in de vier ves-
tigingen van bibl iotheek dom-
meldal  zó georganiseerd dat bezoe-
kers nog steeds bijna elke avond 
terecht kunnen in een bibliotheek-
vestiging: maandagavond tot 20.00 
uur in Mierlo en Son en Breugel; 
dinsdagavond tot 20.00 uur in 
Geldrop; woensdagavond tot 20.00 
uur in Nuenen ; vrijdagavond tot 
20.00 uur in alle vestigingen: 

Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son en 
Breugel .
Want met de bibliotheekpas van bi-
bl iotheek dommeldal  heeft u 
toegang tot 4 vestigingen, met 
145.000 boeken, tijdschriften, kran-
ten, films en games.

Tip: vraag in uw bibliotheek om een 
nieuw openingstijdenbriefje en stop 
dit in het hoesje bij uw abonnement. 
Dan staat u nooit voor een gesloten 
deur.

Nederlandse toerist 
fotografeert er lustig op los
De Nederlandse toerist fotografeert er vakantievierend lustig op los en de 
scheiding tussen beroepsfotografie en de goede amateur wordt steeds klei-
ner. De vele amateur- en hobbyfotografen die hun herinneringen van onder-
weg graag digitaal vastleggen krijgen nieuwe impulsen voorgeschoteld op 
‘Reizen & Fotografie’, een nieuw segment op de Vakantiebeurs van 11 tot en 
met 15 januari 2012. Een deel van hal 10 van Jaarbeurs Utrecht is voor dit 
nieuwe initiatief gereserveerd. De bezoekers maken kennis met de nieuwste 
snufjes op fototechnisch gebied en kunnen actief met de camera aan het 
werk. 
  
De makkelijk mee te nemen compact 
camera kan al veel dankzij de automa-
tische instellingen, maar steeds meer 
hobbyfotografen kiezen voor een spie-
gelreflexcamera met meer instelmo-
gelijkheden en verwisselbare objectie-
ven. Tijdens ‘Reizen & Fotografie’ 
geven professionele fotografen duide-
lijke uitleg over het gebruik van diver-
se soorten camera’s, het optimaliseren 
van de opnamen met moderne beeld-
bewerkingstechnieken en geven nutti-
ge tips & tricks tijdens workshops.  

Interessante combinatie
Dagmar Ypenberg, projectmanager 
van de Vakantiebeurs: ‘’Tijdens het rei-
zen kun je niet om fotografie heen en 
dat maakt deze combinatie ook zo inte-
ressant voor bezoeker en fotobranche. 
Uit ons vakantiebeursonderzoek blijkt 
dat 80% van de 125.000 bezoekers bo-
vengemiddeld interesse heeft in foto-
grafie. 47% hiervan zegt minimaal 400 
euro uit te geven aan een camera. Met 
deze cijfers verdient de fotobranche 
een eigen gezicht binnen de beurs’’.

"Doen en beleven"
"Vakantie en fotografie zijn twee han-

den op één buik", zegt Tim van Vlier-
den die verantwoordelijk is  voor het 
segment. "Vanuit de markt wordt en-
thousiast gereageerd. De merken on-
derkennen het potentieel van de va-
kantiebeursbezoeker. Belangrijkste 
speerpunt binnen dit event is dat de 
bezoeker fotografie kan "doen en bele-
ven". Met workshops, presentaties en 
tal van fotoactiviteiten op het centrale 
belevingsplein komt de beurs tege-
moet aan de grote wens van de bezoe-
kers om inhoudelijk meer informatie 
te krijgen over fotografie".  

Internetsite
In de maanden voorafgaand aan de 
beurs wordt het nieuwe initiatief on-
dersteund door een internetsite met  
informatie over exposanten, het rand-
programma en de mogelijkheid voor 
bezoekers om zich in te schrijven voor 
workshops of deel te nemen aan een 
Vakantiebeursfotowedstrijd. 

Voor meer informatie over deelname 
aan ‘Reizen & Fotografie’: 
Tim Van Vlierden, 
tel: 06 1414 2762 of 
fotoevent@tvanvlierden.nl.



LINDEBLAADJES BIJ  
VOORUITBETALING

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 

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

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

AANGEBODEN: PIANO-
LESSEN. Ik ben gespe-
cialiseerd in les geven aan 
kinderen. Voor informatie 
06-47886556.

ADVERTENTIE: Te huur 2 
kamer appartement, 2de 
verdieping, 50m2. Voor inl: 
06-14906649

LOOPGROEP NUENEN 
LONU start op 30 aug. 
weer met een beginners-
cursus hardlopen. Voor 
inschrijving en informatie: 
www.lonu.nl

Echt leren schilderen? 
Van professionele kunste-
naarsdocenten bij Kun-
stencentrum CAN.  
Open dag 28 augustus hele 
dag. Kom langs. Zie www.
stichtingcan.nl

Wil je weten welke cursus-
sen er zijn voor kinderen, 
jongeren en volwassenen bij 
Kunstencentrum CAN 
in Nuenen? Kijk dan op de 
website (www.stichtingcan.
nl) en kom naar de open dag 
op zondag 28 augustus.

Klassiek ballet. Dansen 
als een kleine fee? Dat leer 
je bij  Kunstencentrum 
CAN. Ook streetdance en 
swingdance voor kinderen!

Een beeld maken naar 
eigen ontwerp? Doe 
mee met een cursus beeld-
houwen in steen; beeld-
houwen in steen en hout 
of vrij ruimtelijk werken. Bij  
Kunstencentrum CAN 
is nog plaats.  

Tekenen, schilderen, wer-
ken met klei en alle soorten 
materialen leer je bij  Kun-
stencentrum CAN. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Vriendelijke kunstenaars-
docenten die zelf ook jong 
begonnen zijn. Korte cur-
sussen

Open huis  Kunstencen-
trum CAN in Het Kloos-
ter vanaf 26 augustus. 28 
augustus OPEN DAG 
met docenten én cursisten. 
Voor jou!

Bij Kunstencentrum 
CAN dans en beweging: 
Zumba, aerobics, pilatus 
voor volwassenen. Street-
dance voor jongeren en 
kleuterdans voor de klein-
tjes.

Wil je later bij het toneel? 
Ga dan eerste naar de 
theaterklas of musicalklas 
bij Kunstencentrum 
CAN. Lessen beginnen in 
september voor kinderen 
van 7 tot 14 jaar.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

AANHANG
WAGENS

VERHUUR - VERKOOP
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Prana Yoga Studio
Ontspanningsyoga introductie les:

7 september wo. 21.00 uur
Workshop Yoga en Hartcoherentie, 15x

start do. 8-9 om 10.15 uur
Workshop Mindfulness Yoga, 10x

start wo. 14-9 om 21.00 uur.
Opgave en info: Corina van Dommelen
‘t Hofke 59, 5641 AJ  Eindhoven
 040-2840430  &  06-27055614
www.pranayogastudio.nl

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stichting Vrijwilligers � uiszorg 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 van bewoners naar en van het winkeltje  op zaterdagochtend
 (winkeltje is open tussen 10.30-11.30 u.) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EHBO-ver. St. Clemens Dringend bestuursleden gevraagd  (o.a. 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.
 (organiseren ontmoetingscafé voor jongeren met/zonder bep.)  www.zonnebloemlinq.nl 
 Ook maatje gevraagd voor vrouw (21) in Nuenen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

De Akkers Ondersteuning maaltijden op verpleegafd. Affi  niteit 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, rijw. voor begeleiden beweegactiviteit dinsdag van 14.30-16.30 u.
 vrijw. voor begeleiding dagverzorging mamo, mami, vrmi en vanaf 1 jan. dimo
 (bewoners gezelligheid bieden)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Buurtbuscomité Reserve-chauff eurs 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
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Evenement? Meld het via evenementen@onsnet.nu

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

2 sept. - 4 sept.
Harley Weekend Strandbad Enode

3 sept. - 4 sept. 10.00 uur 17.00 uur 
Boekenmarkt Weverkeshof in Nuenen

10 sept. - 11 sept. 11.00 uur 17.00 uur 
Open Monumentendagen 2011. 

Geschiedenis van  het klooster 
In de K.B.O.-zaal van Het Klooster
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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. 33 
De winnaar ontvangt 

een dinerbon 
te besteden bij: 

  

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

Winnaar week 32: Marry Weterings, Creutzberglaan 116, 1943 NV  Beverwijk.

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.

5 9 2 4 8 3
3 5

1 3 6 7
2 8 6

4 6 7
6 4 5 9

2 5
6 3 1 9
1 8 7 2

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

  Oplossing

PUZZELNUMMER: 01014

sudoku week 33_sudoku week 11.qxd  21-07-11  15:12  Pagina 1

Wandelsport

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong

P R O G R A M M A
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 18 augustus 
Nederwetten 2 - PVV 2  ................. 19.00 
Zondag 21 augustus
Bergeijk 1 - Nederwetten 1 ........... 14.30 
Nederwetten 2 - 
Rood Wit Veldhoven 4 ................... 12.30 
ODC DA1 - 
Nederwetten DA1 ..........................  10.00 
Dinsdag 23 augustus
Nederwetten 1 - Braakhuizen 1 ... 18.45 
Woensdag 24 augustus
Nederwetten DA1 - 
De Vald DA2 .................................... 18.30 

RKGSV GERWEN
Zondag 21 augustus (beker)
RKGSV 1 - BES 1  ............................ 14.30
RKGSV 2 - SBC 2  ........................... 11.00

 

Laco Bossaball Tour 2011   
ook in Nuenen
Strandbad Nuenen is een van de negen Laco buitenbaden die tijdens de 
zomermaanden deelneemt aan de Laco Bossaball Tour 2011. Strandbad 
Nuenen is zondag 21 augustus aan de beurt. Dan krijgen de bezoekers van 
het buitenbad een sportieve dag vol plezier en entertainment.

Bossaball
Bossaball combineert het beste van 
volleybal, voetbal, gymnastiek en 
capoeira. Het speciaal ontworpen op-
blaasbare speelveld van 16 x 22 meter 
heeft aan beide zijden van het net een 
grote trampoline. Bossaball is een 
spectaculaire attractie die door haar 
opvallende verschijning altijd en over-
al de aandacht weet te trekken!  Het 
doel van Bossaball is scoren op het 
veld van de tegenstander waarbij het 
scoren in de trampoline drie punten 
op levert en op het speelveld één punt. 
Je kan dit doen door middel van spec-
taculaire sprongen en stunts.

Zie en ervaar het zelf 
Tussen 12:00 en 17:00 uur kan het pu-
bliek zelf Bossaball spelen. Spelers van 
het Nederlands team geven clinics aan 
de belangstellenden en je kan het Ne-
derlands team uitdagen. De DJ met 
swingende Bossaball muziek brengt je 
in Braziliaanse sferen. Om deel te ne-
men aan Bossaball heb je een geldig 
toegangsbewijs nodig van het strand-
bad.
Ook Sportcentrum De Drietip uit Nu-
enen zal aanwezig zijn om verschillen-
de actieve Zumba en Battle demo’s op 
het strand te verzorgen. Hier kan ie-
dereen aan deelnemen.

Bossaball, een nieuwe sport bij Laco Strandbad

Open les       
T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Al meer dan 15 jaar verzorgt T’ai Chi School Goudswaard lessen T’ai Chi 
Ch’uan en Qi Gong in Brabant. Op maandag 29 augustus, donderdag 1 sep-
tember en vrijdag 2 september, kan iedereen die eens kennis wil maken met 
deze Chinese gezondheids- en zelfverdedigings kunst, vrijblijvend deelne-
men aan een open les in de Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen. 

T’ai Chi Ch’uan is een eeuwen oude 
Kunst die een onderdeel is van de Chi-
nese krijgskunst en gezondheidsleer. 
Van oudsher lag het hoofdaccent op de 
fysieke krijgskunst/zelfverdediging, te-
genwoordig is het accent verschoven 
naar een meditatieve levens- en ge-
zondheidskunst. 
De Oude Yang-vorm (de vorm van Yang 
Lu Chan) zal als basis dienen om vanuit 
en mee te werken, deze zal dan ook bin-
nen de lessen aangeleerd worden. 
Docent Remco Goudswaard: “Binnen 
de Chinese natuurfilosofie worden li-
chaam en geest als een eenheid gezien, 

alles wat we denken beïnvloedt ons li-
chaam en alles wat we doen beïnvloedt 
onze geest. T’ai Chi Ch’uan is een bewe-
gingskunst die ons bewust maakt, hoe 
deze eenheid te verkrijgen en te behou-
den. T’ai Chi Ch’uan werkt niet alleen in 
op onze spieren, maar ook op de botten, 
beenmerg en het zenuwstelsel, maar 
bovenal op onze energiehuishouding 
(Qi of Chi) en de meridianen (energie-
banen). Er zal op een ontspannen, actie-
ve, fysieke en meditatieve manier ge-
werkt worden, waarbij oefeningen 
vanuit de krijgskunst gebruikt zullen 
worden naast medische en meditatieve 
qi gong. T’ai Chi Ch’uan wordt heden 
ten dage overal op de wereld beoefend 
door jong en oud als ultieme levens-
kunst.”

Binnen de lessen zal de meeste aan-
dacht uit gaan naar ‘relatief ’ eenvoudige 
oefeningen die vrij snel zelfstandig thuis 
uitgevoerd kunnen worden. Er zijn oe-
fenseries tegen nek-, schouder- en rug 
klachten, slaapproblemen, spierblessu-
res, stress, hart-, circulatie- en spijsver-
teringsstoornissen. Door het beoefenen 
van T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong verbe-
tert de energiebalans en wordt het im-
muunsysteem versterkt. Bent u op zoek 
naar geestelijke en lichamelijke rust? 
Wilt u op een plezierige en actieve ma-
nier ontspannen? Wilt u bewuster met 
uw lichaam omgaan, bewegen en in be-
weging komen? Misschien zijn T’ai Chi 
Ch’uan en Qi Gong dan iets voor u.
De lessen worden gegeven door Remco 
Goudswaard. Docent T’ai Chi Ch’uan 
en Qi Gong, BOCAM-therapeut (een 
op de Traditionele Chinese Geneeskun-
de gebaseerde therapie), en gediplo-
meerd docent dansexpressie.
Aanvangstijden open lessen: maandag 
29 augustus, 18.00 uur, donderdag 1 
september, 10.15 uur en vrijdag 2 sep-
tember, 10.30 uur. 

Voor meer informatie, 
www.taichischoolgoudswaard.nl

Get running Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op woensdag 24 augustus een unieke trim-
loop op het terrein van bospark ’t Wolfsven in Mierlo. Op alle afstanden zijn 
zeer waardevolle prijzen te winnen en na afl oop krijgt iedere deelnemer een 
gratis consumptie.

Op een fraai en snel parkoers kan de 
jeugd tot en met 12 jaar de strijd aan-
binden over 820 en 1500 meter terwijl 
de junioren en senioren kunnen kie-
zen uit 3,3 – 6,6 of 10 kilometer. De 
jeugd start om 19.00 resp. 19.10 uur en 
de overige lopers om 19.30 uur. Voor 
de snelste 3 dames en heren op iedere 
afstand zijn fraaie prijzen beschikbaar 
gesteld door Get Running.
In de voorbereiding op Eindhoven, ci-
tyrun, halve marathon of hele mara-
thon, past deze trimloop perfect om 

snelheid in de benen te krijgen.
Deze wedstrijd wordt voor de vierde 
keer georganiseerd en het is nu al dui-
delijk dat door het geweldige parkoers 
de Get Running Wolfsvenloop  zich 
een vaste plaats op de regionale hard-
loopkalender heeft verworven.

Nadere informatie kunt u vinden op 
www.geldroprunners.nl en voorin-
schrijven via www.inschrijven.nl. 
Natuurlijk zijn ook supporters van 
harte welkom.

IVN 
Heidefi etstocht
Op zondag 21 augustus organiseert 
het IVN Nuenen een fi etstocht over 
de bloeiende, Stratumse- Groote- 
en Strabrechtse Heide.

Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de tuin 
van Het Klooster, Park 1 in Nuenen.

Onderweg wordt op meerdere plaatsen 
gestopt om aandacht te geven aan 
prachtige natuurhistorische  plekken. 
Zo nodig wordt enige toelichting gege-
ven aan voorbijkomende natuuronder-
werpen en ook staan enige vogelaars 
klaar met hun telescoopkijkers. Maar 
het belangrijkste is toch het genieten 
van de paarse heide en haar omgeving 
tijdens de fietstocht.  

Een afwisselende fietstocht met enige 
stops door de prachtige b(l)oeiende na-
tuur.
De tocht is ongeveer  45 kilometer lang, 
tijdstip van terugkomst rond 15.30 uur. 
Eten en drinken voor pauzes onderweg 
zelf meenemen. Het meenemen van een 
verrekijker wordt sterk aanbevolen. 
Deelname aan deze fietstocht is gratis
Info: 040 2421423

Schaken voor de jeugd
Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar met interesse voor schaken kunnen deelne-
men aan de jeugdopleiding van de SchaakVereniging Nuenen. De jeugdtrai-
ners, onder leiding van een gediplomeerde schaaktrainer, gebruiken de 
bekende stappenmethode van Rob Brunia en Cor van Wijgerden om de kin-
deren naar een hoger niveau te brengen zonder dat het plezier voor het 
“spelletje” verloren gaat.

Aanmelden van nieuwe jeugdleden of 
informeren, kan bij Léon Driessen (tel. 
040-2840499) of Robert Hempelman 
(tel. 040-2487225). Belangstellende 
jeugdschakers kunnen vrijblijvend 
kennismaken tijdens de speelavonden 
en meteen meedoen. De jeugd speelt 

in het clublokaal De Goudvink, Goud-
vinkhof 12A te Nuenen op de maan-
dagavond vanaf 18.15 tot uiterlijk 
20.15 uur. De juiste tijden zijn afhan-
kelijk van het opleidingsniveau van de 
kinderen.
Ouders en kinderen zijn op 29 augus-
tus en/of 5 september van harte wel-
kom vanaf 18.15 uur voor een vriend-
schappelijk partijtje schaak tegen 
andere aanwezigen of voor het verkrij-
gen van informatie. Er is dan volop ge-
legenheid voor het stellen van vragen. 
Het schaakseizoen voor de jeugd be-
gint op maandag 12 september.
Ook volwassenen kunnen maandag 29 
augustus terecht voor informatie of 
een vrijblijvend partijtje schaak vanaf 
20.00 uur. De interne schaakcompeti-
tie voor de volwassenen (leeftijd vanaf 
16 jaar) begint op maandag 5 septem-
ber om 20.00 uur. Reserveer alvast za-
terdag 10 september 2011 om deel te 
nemen aan het 17e Stompe Linde 
Schaaktoernooi van S.V. Nuenen.

Bel voor meer informatie Léon Dries-
sen (040-2840499) of neem een kijkje 
op de nieuwe site www.svnuenen.nl.

Terug van vakantie?   

Warm weer
Bij aanhoudend warm weer kan de 
temperatuur van het water in  de lei-
dingen oplopen. Wanneer dit water 
langere tijd stil staat kan de Legionella-
bacterie, die de veteranenziekte kan 
veroorzaken, een probleem vormen. 
De Legionellabacterie vormt namelijk 
een probleem wanneer zij zich heeft 
kunnen vermenigvuldigen. Dit kan ge-
beuren in stilstaand water met een 
temperatuur tussen 25 en 50 graden 
Celsius. Dit kan plaatsvinden in de wa-
terleiding wanneer  je bijvoorbeeld op 
vakantie bent. Het is dus van belang 
dat  u de kranen en ook de tuinslang 
goed laat doorlopen als  u terug bent 
van vakantie.

Laat alle kranen goed doorlopen met 
koud water net zolang tot er alleen nog 
koud water uit de kraan komt. U kunt 

 
Laat als  u terugkomt van vakantie de warm- en koudwaterkraan voor 
gebruik goed doorlopen. Ook als u maar enkele dagen bent weggeweest.

dit voelen aan het uitstroomstuk van 
de kraan: als dit voelbaar koud wordt, 
is de leiding genoeg doorgespoeld. 

Tips
• Spoel de douche(kop) bij eerste ge-

bruik vijf minuten door met water 
met een temperatuur van minimaal 
60 graden celsius. 

• Let op dat er, bij het doorspoelen, 
geen nevel ontstaat in uw douche: 
leg de douchekop in een emmer wa-
ter met daaroverheen een dweil te-
gen de waternevel.  

• Als  u aparte leidingen heeft voor 
warm water (dit is bijvoorbeeld in 
veel nieuwbouwwoningen het ge-
val) kun je die het beste een tijdje 
met heet water door laten lopen. 

• U  kunt het beste een tuinslang na 
gebruik leeg laten lopen en op een 
koele plek opbergen. Wanneer u de 

tuinslang wilt gebruiken, spoel deze 
dan eerst door met koud water. 

Drinken geen risico
Besmetting met de Legionellabacterie 
vindt plaats via de longen. De infectie 
wordt overgebracht door het inade-
men van de bacterie in zeer kleine 
druppeltjes water, verspreid in de 
lucht (nevel). De ziekte is niet besmet-
telijk. Het kan dus niet van mens op 
mens worden overgedragen. Ook het 
drinken van water vormt geen risico.

Verschijnselen
Bij verschijnselen als koorts, hoofd-
pijn, spierpijn en hoesten kan er spra-
ke zijn van een Legionellabesmetting. 
Als  je tot een risicogroep behoort en 
na  uw vakantie last heeft  van één of 
meer van de ziekteverschijnselen, 
neem dan zo spoedig mogelijk contact 
op met een dokter. Onder de risico-
groep behoren ouderen, zware rokers 
en mensen die afweerverstorende ge-
neesmiddelen gebruiken na bijvoor-
beeld een orgaantransplantatie. Bron: 
www.brabantwater.nl. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

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

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

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

Bossaball



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

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

GRATIS AF TE HALEN?
Peugeor-dealer J. Janssen heeft 30 splinternieuwe Peugeots 107 5-deurs 
ingekocht; de populairste A-label auto van dit moment. U krijgt op deze 
auto’s € 1.500,- korting plus een airco/radiopakket voor slechts € 390,-
. Daarnaast kunt u uw huidige auto inruilen, elk bouwjaar is van harte 

welkom! Van het bedrag dat u moet bijbetalen kunt u € 4.000 tegen 0% 
fi nancieren op 36 maanden. Met een jonge inruilauto zult u in veel gevallen 

bij de afl evering dus niets hoeven te betalen.

PEUGEOT 107 5-DEURS XS
Consumentenprijs      €  10.190,-
Airco/radiopakket       € 390,-
Actiekorting          € -1.500,-
Kosten rijklaar maken        €  623,-

TOTAAL:       € 9.703,-
Inruilprijs:  informeer bij onze verkoopadviseurs!

Keuze uit 30 stuks kleuren wit, zwart en donker grijs. Metaallak meerprijs: € 335,-. Ook enkele Sportium 
uitvoeringen beschikbaar meerprijs € 670,-. lnruilauto van 1995 of ouder extra green by Peugeot premie 

van € 1.099,-. Snelle levering, doe de deal van 2011! Niet in combinatie met andere actie’s.

Uiterste registratiedatum 30-09-2011. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Wijzigingen voorbehouden.

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

MAAK JIJ GRAAG WERK VAN MODE?

Wij zijn een moderne mannenmodezaak in het centrum van Mierlo.  Vanaf 
september 2010 hebben wij een volledig nieuwe en grote winkel met een 
nieuw concept. Op een vloeroppervlak van ruim 700 m2 kunnen wij ons nog 
beter profi leren en onze klanten nóg meer kennis laten maken met de laatste 
trends in mannenmode. Naast onze speciale afdeling voor trouwkostuums, 
business mode en casual mode voor de man anno 2011, hebben we ook 
een zeer grote jeanscorner waarin de topmerken van Nederland royaal 
vertegenwoordigd zijn. Ook een speciale schoenenafdeling mag in een 
moderne mannenzaak niet meer ontbreken, vinden wij…

Kortom een mannenzaak die er zijn mag.

Weekendhulp voor vrijdagavond en zaterdag m/v
Ben jij een leuke, vlotte, stoere vent of een leuke, vlotte, spontane meid die verzot is op mode 
en jeans, vind je het leuk om voor anderen een leuke, stoere of sportieve outfi t samen te 
stellen en vind je het een uitdaging om onze jeansafdeling een eigen gezicht te geven, dan is 
dit je kans! Wil je samen met ons huidige team, onze winkel een eigentijdse, jonge uitstra-
ling geven en samen met ons bouwen aan een eigentijdse, stoere mannenmodewinkel, dan 
zijn wij op zoek naar jou! Belangrijk is dat je enthousiast bent, op een prettige, spontane en 
open manier met mensen om gaat en klanten een eerlijk advies kunt geven. Samen met 
ons, verder bouwen aan het vernieuwde Lenssen Mannenmode, is een kans die je niet kunt 
laten liggen.

Kortom, spreekt het jou aan om te werken met mode én mensen,
dan ben jij degene die we zoeken….

Spreekt deze functie je aan, schrijf dan een sollicitatiebrief
met c.v. en een pasfoto naar:  
Lenssen Mannenmode
t.a.v. M. Lenssen
Dorpsstraat 95
5731 JH  MIERLO 
Mailen mag ook: info@lenssenmannenmode.nl

voor vragen over deze functie kun je bellen naar:
Lenssen Mannenmode 
vragen naar Hr. of Mevr. Lenssen
tel. 0492 - 661100

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 29 Augustus, ‘s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 1 September, ’s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 2 September, ’s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232
Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

Uw totale 
inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Uniek tapijt voor 
 schone lucht

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellig op het terras, Lekker borrelen, Ouderwets op stap.
Dat doe je natuurlijk in Ons Dorp!

Naast heerlijke barhapjes serveren wij 
ook een (lunch)kaart van 11.00u tot 19.00u

Ook een prima locatie voor het houden van een vergadering in ons zaaltje,
het geven van een feest of maak gebruik van ons tuinterras 

in combinatie met bijvoorbeeld een barbecue. 

Met vriendelijke groeten uit Ons Dorp,
Martijn & Sharon

Eetcafé Ons Dorp - Parkstraat 1 - 5671 GD Nuenen - 040 8428879
www.EetcafeOnsDorp.nl info@EetcafeOnsDorp.nl  twitter.com/EetcafeOnsDorp

Openingstijden:  Maandag  11.00u – 00.00u Dinsdag  Gesloten 
Woensdag  11.00u – 00.00u  Donderdag  11.00u – 00.00u
Vrijdag  11.00u – 02.00u Zaterdag  11.00u – 02.00u 
Zondag  11.00u – 00.00u

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
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