
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen van 
11.00 tot 13.00 uur en BENU apotheek 
Kernkwartier open van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan de 
Berg” en ”BENU Apotheek Kernkwar-
tier” open  tot 18.00 uur.

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

Dokter te Dorsthorst
afwezig 

van 2 t/m 22 juli
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk

Dr. gieles en Dr. Ringeling
afwezig

van 2 t/m 22 juli 2012
Waarneming hoort u via tel.nr. praktijk.
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k: Communicanten 
Nederwetten halen 
€ 270,- op voor 
zuster Bonnie

Nuenen hapt 
haring voor 
goede doelen

Jaarlijkse inzamelingsactie 
voor de voedselbank
 
Dit weekend is het weer de jaarlijkse inzamelingsactie bij de 5 supermark-
ten in Nuenen. Deze wordt gehouden op vrijdag 22 juni vanaf 15.00 uur en 
zaterdag 23 juni de gehele dag.

Bestuur Coöperatie OnsNet is vernieuwd
Door Gerrit van Ginkel

Truus Houtepen ontvangt de 
Jet de Bussypenning
Voor haar jarenlange inzet voor D66 ontving Truus Houtepen de Jet de 
Bussypenning. 

Een aantal vrijwilligers en het bestuur 
van de Nuenense voedselbank zullen de 
handen uit de mouwen steken om een 
aantal van 25 gezinnen dat bestaat uit 
64 personen, de komende maanden 
weer aan het hoognodige voedsel te 
helpen door het inzamelen van levens-
middelen en non-food produkten.
Nog steeds blijkt het nodig te zijn, on-

danks diverse inspanningen in het ver-
leden, dat mede door de huidige 
financiële crisis, het aantal personen 
dat een beroep op aanvullende steun 
van de Nuenense voedselbank moet 
doen,   weer is toegenomen. Uit erva-
ring is gebleken de afgelopen jaren dat 
veel mede inwoners van onze gemeente 
spontaan aan de actie willen meewer-
ken, ondanks het feit dat voor een ieder 
een wat minder luxe periode is aange-
broken.
Desondanks toch een zeer dringend be-
roep op eenieder om de allerarmsten en 
wat minder bedeelde Nuenenaren mid-
dels de inzamelingsactie bij de super-
markten dit weekend te ondersteunen.

Het huidig bestuur van de Coöperatie OnsNet Nuenen vlnr:
Roelof Janssen, Dave Hellings, voorzitter Leo van Rooij en Stefan Prinsen.

Acht jaar geleden was de start van de 
coöperatie wereldnieuws omdat de ge-
meente Nuenen als eerste in de wereld 
een glasvezelnetwerk bezat met bijna 
8000 leden.

De coöperatie, die bestaat uit de leden, 
is eigenaar van het glasvezelnetwerk 
dat in de grond ligt. Zij heeft als groot-
ste aandeelhouder een toezichthou-
dende rol op de exploitatie van het 
netwerk dat door de NEM (Netwerk 
Exploitatie Maatschappij Nuenen B.V.) 
gedaan wordt. Een andere aandeel-
houder is Reggefiber, die het netwerk 
heeft aangelegd. Zij heeft overwegen-
de zeggenschap in de NEM en bezit de 
prioriteitsaandelen en staat garant 
voor de bancaire financiering.

”Het is wel zo dat na de oprichting 
van de de Coöperatie OnsNet in 
2004, toen Nuenen voorop liep op het 
gebied van de onwikkelingen in de 
glasvezeltechniek, het daarna erg stil 
is geworden rond de coöperatie”, 

Deze landelijke D66 onderscheiding 
wordt slechts uitgereikt bij uitzonder-
lijke verdiensten voor de partij. Het 
landelijk D66 bestuur oordeelde dat de 
verdiensten voor D66 van Truus Hou-
tepen uitzonderlijk genoemd kunnen 

worden. 
De penning is haar zaterdag officieel 
uitgereikt tijdens de regionale leden-
vergadering van D66 in Tilburg. Daags 
ervoor vierde Truus haar 70ste ver-
jaardag.

Truus Houtepen (midden) en haar partner Cees (links) nemen de felicitaties in ontvangst.

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 29 juni zijn de lezers van 
ons blad in de gelegenheid om met 
het redactieteam van Rond de Lin-
de in gesprek te gaan bij Kunsthan-
del Art Dumay, Park 75. 

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.

In het bestuur van de Coöperatie OnsNet heeft de afgelopen tijd een 
belangrijke mutatie plaatsgevonden. Het bestuur is op drie plaatsen 
belangrijk verjongd.

opent Roelof Janssen het gesprek. Hij 
neemt in het nieuwe bestuur de taak 
van communicatie met de leden op 
zich. Daarnaast zal Stefan Prinsen als 
penningmeester fungeren en gaat 
Dave Hellings de ICT belangen van 
de leden behartigen.

”Een van onze eerste taken zal zijn 
om de plaats van de Coöperatie Ons-
Net in de hele constructie rond de 
Nuenense glasvezel duidelijk te ma-
ken. Daarbij willen we vooral de uit-
dagingen, die er voor het nieuwe 
jonge bestuur liggen, kenbaar maken. 
Daarbij hoort ook dat we de onmoge-
lijkheden en de gebieden waar we 
geen invloed op hebben ook duidelijk 
kenbaar maken aan onze Nuenense 
leden. Zo begrijpen veel Nuenense 
leden niet dat de Helpdesk 787500 en 
het kantoor aan de Vincent van 
Goghstraat 141 niet van de coöpera-
tie is maar van OnsBrabant Net. De 
coöperatie echter zal wel met klem 
aandringen op adeqate behandelin-
gen van storingen en communicatie 
van die organisatie met onze leden 
van de OnsNet Nuenen coöperatie”, 
vertelt Roelof.

Ook zal het bestuur zich sterk maken 
om andere providers te interesseren 
voor ons glasvezelnetwerk. Het net-
werk moet volgens wettelijke bepa-
lingen open staan voor andere 
partijen. Ook ziet de coöperartie een 
belangrijke taak voor hen weggelegd 
om ook glasvezel in de nieuwbouw-
wijken aan te leggen.

Het stimuleren van nieuwe technie-
ken, het aanbieden van nieuwe dien-
sten, films kijken via Ipad en de 
uitbreiding van interactieve moge-

lijkheden zijn aandachtsgebieden 
waar nog veel progressie behaald kan 
worden. ”We moeten alle mogelijk-
heden van de glasvezelkabel optimaal 
benutten voor onze Nuenense leden”, 
besluit Roelof Janssen, communica-
tiemedewerker van het bestuur van 
de Coöperatie OnsNet.

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Iscander (DJ Izzy) op TV   
bij Puberruil Z@pp
Op woensdag 20 juni om 16.30 uur was Iscander Driesen uit Nuenen te zien 
in de TV uitzending van Puberruil Z@pp. Dus wie Iscander nog een keer 
wil zien, moet even kijken op uitzending gemist. 

Eind vorig jaar werden opnames ge-
maakt voor het populaire TV pro-
gramma, waarbij twee kinderen ruilen 
van gezin. Iscander woonde een paar 
dagen in Noord Holland en Tom kwam 
naar Nuenen. Het programma werd al 
eerder uitgezonden, maar de redactie 
wilde de drie leukste afleveringen van 
het seizoen nog een keer uitzenden. In 
de uitzending is te zien, hoe Tom het 
leven in Nuenen ervaart en hoe Iscan-
der zijn dagen in Noord Holland door-
brengt. Tom gaat aan de slag met 
Japans eten en een opdracht met paar-
den. Iscander krijgt een spannende 
magische opdracht en mag met zijn 
hobby als DJ aan de slag. Hij treedt op 
als DJ Izzy tijdens een leuk feest in het 
dorp van Tom. Als je DJ Izzy voor jouw 
feest wilt boeken bel dan 06-17524881. 
Maar kijk toch vooral nog even bij uit-
zending gemist! Iscander Driessen in Puberruil Z@pp.



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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U	kunt	via	het	bestuurssecretariaat	informatie	krijgen	over	de	mogelijk-
heid	om	met	de	burgemeester	of	een	wethouder	in	contact	te	komen.
De	secretaresse	van	burgemeester	en	gemeentesecretaris	is	mevrouw	
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het	bestuurssecretariaat	is	bereikbaar	via	telefoonnummer	(040)	263	
16 10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 
TIJDENS VAKANTIE
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 16 juli t/m 10 
augustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30	uur.	De	openstelling	van	de	publieksbalies	op	woensdagmiddag	
en –avond op 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus komt dan te 
vervallen.

COLLECTE
In de week van 24 t/m 30 juni 2012 wordt gecollecteerd door Het 
Nederlandse Rode Kruis.

VERKEER
Asfaltonderhoud 2012
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud worden in de periode 
van 27 juni tot en met 4 juli 2012 asfalteringswerkzaamheden verricht 
binnen	de	gemeente	Nuenen.

Op 27 juni 2012 worden op de Meierijlaan en Collseweg slijtlagen 
aangebracht.	Hierdoor	zijn	deze	wegen	enkele	uren	niet	berijdbaar.

Van 2 juli tot en met 4 juli 2012 worden op de wegen Stiphoutseweg 
en Collse Hoefdijk ingrijpende asfalteringswerkzaamheden verricht 
aan	de	rijbanen.	Hiervoor	wordt	het	verkeer	omgeleid	via	verwijzings-
borden.
Stiphoutseweg: het verkeer richting de Stiphoutseweg wordt omgeleid 
via de A270.
Collse Hoefdijk: de werkzaamheden aan de Collse Hoefdijk worden 
zoveel	mogelijk	buiten	de	spitsuren	uitgevoerd.	Een	rijdende	afzetting	
en	verkeerbegeleiders	worden	ingeschakeld	om	het	verkeer	te	regelen.	
Enige	verkeersstremming	is	mogelijk.

Kleine reparaties aan asfaltwegen worden verricht in met name Alfons 
Blommelaan-Nico	Eekmanlaan,	Boord,	Collse	Hoefdijk,	Europalaan,	
Gerwenseweg, Hoge Brake en Refeling.

Eveneens	worden	enkele	fietspaden	gerepareerd	langs	de	Smits	van	
Oyenlaan (vanaf tunnel Vincent van Goghstraat– Beekstraat), Collse 
Hoefdijk (ter hoogte van Collse Heide) en Hooijdonk.

Wij	proberen	de	overlast	zoveel	mogelijk	te	beperken.
Voor	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	balie	Openbare	Werken:	
(040) 2631 699.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 24 juni aangewezen als koop-
zondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	binnen	
de	bebouwde	kom	van	de	kernen	Nuenen,	Gerwen,	Nederwetten	en	
Eeneind,	uitgezonderd:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24

Alle	bedrijven	uit	gebied	I	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

OFFICIËLE OPLEVERING GROOT 
ONDERHOUD WATERPARTIJEN NUENEN
De komende weken worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd 
aan de verschillende waterpartijen in Nuenen. Waterschap De Dom-
mel zal hierna het reguliere onderhoud van deze waterpartijen over-
nemen.

Het	project	wordt	officiëel	opgeleverd	op:
donderdag 4 juli 2012 van 15.00 tot ca. 17.30 uur
Locatie: Arboretum bij gemeentevijver in Nuenen 
(tegenover het gemeentehuis)

Om 15.00 uur zullen watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dom-
mel	en	wethouder	Henk	Pero	de	bestuursovereenkomst	ondertekenen	
en	het	project	officieel	afsluiten.	

Mede	dankzij	de	betrokkenheid	van	veel	omwonenden	van	de	water-
partijen is het groot onderhoud op een zeer prettige manier verlopen. 
Daarom	nodigen	wij	alle	betrokkenen	van	harte	uit	om	aanwezig	te	
zijn	bij	deze	officiële	oplevering.	

Wilt	u	laten	weten	of	u	aanwezig	bent?	Stuur	dan	uiterlijk	28	juni	een	
e-mail aan jsimons@dommel.nl met onderwerp ‘Nuenen 4 juli’.

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
De Dorpsraad Gerwen vergadert maandagavond 25 juni in ’t Huysven, 
De	Huikert	35	in	Gerwen.	De	koffie	is	gratis	en	de	aanvang	is	20.00	
uur. Belangstellenden zijn welkom.

Punten op de agenda Dorpsraad Gerwen:
•	 Mededelingen	dagelijks	bestuur:	o.a.	parkeerplaats	laadpunt	elek-

trische auto’s. 
•	 Stand	van	zaken	IDOP-projecten	door	kartrekkers	met	toelichting	

door projectleider gemeente Nuenen c.a. 
•	 Informatie	over	website	Digitaal	Dorpsplein	Gerwen.
•	 Leefbaarheid	Gerwen:	werkgroep	aan	het	woord	over	o.a.	activi-

teiten.

MILITAIRE OEFENING
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	25	tot	en	met	29	
juni 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 150 
personen deel en 45 militaire wielvoertuigen.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	algemene	
bepalingen	omgevingsrecht	maken	burgemeester	en	wethouders	van	
Nuenen	c.a.	bekend	aanvragen	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 12/06/2012 N-HZ-2012-0100 Park, Kerkstraat Aanpassen Park en  
   en omgeving omgeving 

Deze	aanvragen	 liggen	 ter	 inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	
ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	
geen	bezwaarschrift	worden	ingediend.	Dat	kan	pas	nadat	de	omge-
vingsvergunning is verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
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 

11/06/ N-HZ-2012- Park 73 Bouwen Wijzigen van dak 11/06/ 
2012	 0060	 	 	 van	aanbouw	 2012 

14/06/ N-HZ-2012- De Vroente 26 Bouwen Plaatsen dakkapel 14/06/ 
2012 0080   achterzijde woning 2012 

14/06/	 N-HZ-2012-	 Ruiterweg	11	 Bouwen	 Uitbreiding	woning	 14/06/	
2012 0055   en plaatsen garage 2012 

14/06/ N-HZ-2012- De Smidse 3 Bouwen Plaatsen van twee 14/06/ 
2012	 0027	 	 	 buitenunits	op	dak	 2012 

14/06/	 N-HZ-2012-	 Boordseweg	58		 RO	 Wijzigen	van	het	gebruik	 18/06/	
2012 0078   voor een salon voor 2012 
    pedicure/voetverzorging 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Hockeyclub	Nuenen	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	

i.v.m. de organisatie van het Vivago toernooi op het sportpark aan 
de	Lissevoort	in	het	weekend	van	22	tot	en	met	24	juni	2012	(ver-
zenddatum 18 juni 2012);

•	 aan	de	Coovelse	Menners	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-

leend voor het organiseren van het paardensportspektakel op het 
landgoed	van	de	fam.	Henkelman	aan	de	Lieshoutseweg	45	(ver-
zenddatum 20 juni 2012);

•	 aan	de	diverse	deelnemers	aan	Nuenen	Culinair	is	een	ontheffing	
verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
tijdens Nuenen Culinair in het weekend van 22 tot en met 24 juni 
2012 (verzenddatum 20 juni 2012);

•	 aan	de	heer	Hems	en	mevrouw	Pijs	(eetcafé	Ons	Dorp)	zijn	toe-
stemming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	de	uitbreiding	
van het reguliere terras aan Parkstraat 1 tijdens Nuenen kermis in 
de periode van 6 tot en met 10 juli 2012 (verzenddatum 21 juni 
2012);

•	 aan	de	heren	Van	Keulen	en	Evers	(dinercafe	Zinn)	zijn	toestem-
ming,	vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	de	uitbreiding	van	
het reguliere terras aan Park 61 tijdens Nuenen kermis in de peri-
ode van 6 tot en met 10 juli 2012 (verzenddatum 21 juni 2012);

•	 aan	de	heer	R.	van	de	Berk	 is	een	ontheffing	verleend	voor	het	
schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het speciaal 
daartoe ingerichte terras aan de zijkant van zijn horeca-inrichting 
aan Parkstraat 3 (verzenddatum 21 juni 2012);

•	 aan	 de	 heer	 M.	 van	 de	 Burgt	 zijn	 toestemming,	 vergunning	 en	
ontheffing	verleend	i.v.m.	de	uitbreiding	van	het	reguliere	terras	
aan Park 25 tijdens Nuenen kermis in de periode van 7 tot en met 
10 juli 2012 (verzenddatum 21 juni 2012);

•	 aan	de	heer	E.	Hendrix	(Van	Goghbar)	zijn	toestemming,	vergun-
ning	en	ontheffing	verleend	voor	het	inrichten	van	een	terras	aan	
Park 63a tijdens Nuenen kermis in de periode van 6 tot en met 10 
juli 2012 (verzenddatum 21 juni 2012).

De	vergunningen	liggen	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	
Openbare	 ruimte	 in	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	
Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	 belanghebbenden	
binnen	zes	weken	na	verzenddatum	(voor	kapvergunningen	geldt:	na	
publicatiedatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	be-
stuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	college	van	burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10	000,	5670	GA	Nuenen.
Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend	en	tenminste	bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b.	 de	dagtekening
c.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
d.	 de	gronden	van	het	bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90	125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch,	worden	verzocht	terzake	van	het	bestreden	besluit	een	
voorlopige voorziening te treffen. 

Nuenen, 25 juni 2012

PUBLICATIE
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, 2e herziening’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend	dat	met	ingang	van	22	juni	2012	gedurende	zes	weken	op	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	een	ieder	ter	
inzage	ligt	het	ontwerp	bestemmingsplan	‘Buitengebied,	2e	herziening’.	

Na	de	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	‘Buitengebied’	in	2008	is	
gebleken	dat	er	ondanks	de	zorgvuldigheid	toch	nog	enkele	fouten	in	
het	plan	zaten.	Daarnaast	zijn	er	initiatieven	van	burgers	en	onderne-
mers	die	aanleiding	geven	tot	aanpassing	van	het	bestemmingsplan	
‘Buitengebied’.	 Tevens	 is	 het	 plan	 herzien	 naar	 aanleiding	 van	 een	
uitspraak	 van	 de	 Afdeling	 bestuursrechtspraak	 van	 de	 Raad	 van	
State.

Het gaat om wijzigingen op de volgende locaties: Alvershool 1; Alvers-
hool	7;	Boord	42,	44,	46;	Broekdijk	(nieuwe	ijsbaan);	Collseweg	47;	
de	Geer	ong.;	Hool	9;	Laar	19	en	21;	Laar	60;	Laar	76,	Laar	86,	Lies-
houtseweg	45,	49a,	49b,	49c,	49	d,	51	en	Rullen	12a;	Soeterbeek	3.

Het	ontwerp	bestemmingsplan	kan	op	het	gemeentehuis	worden	in-
gezien	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.	Het	plan	is	ook	raad-
pleegbaar	 via	 de	 gemeentelijke	 internetsite:	 www.nuenen.nl	 en	 de	
landelijke	site	www.ruimtelijkeplannen.nl.	Het	ontwerp	bestemmings-
plan	‘Buitengebied,	2e	herziening’	kan	rechtstreeks	worden	geraad-
pleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0820.BPBG2eHerziening-C001	

Een	ieder	kan	binnen	de	termijn	van	tervisieligging	een	zienswijze	met	
betrekking	 tot	 dit	 ontwerp	 bestemmingsplan	 kenbaar	 maken.	 Een	
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	

Een	zienswijze	kan	ook	mondeling	worden	ingediend	bij	de	heer	M.J.A.	
Ras	of	mevrouw	E.	Koolen	van	de	afdeling	Ontwikkeling	(telefoon-
nummer: 040-2631545 / 040-2631547).

Nuenen, 21 juni 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.



   

Sloggi -actie:
Bij aankoop van 

3 dames of herenslips
de 4de gratiS!

Opruiming!

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

Livano ondermode; Voor hem en haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 22 eN 23 JUNI: 
Tuinbonen, 2 kilo ..............................1.89
Tomaten, 2 kilo .................................1.98
courgette, 2 stuks ............................0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 25 JUNI:

andijvie, panklaar, halve kilo .... 0.75
DINSDag 26 JUNI:

Savooiekool, panklaar, halve kilo ...0.69
WOeNSDag 27 JUNI:

Nw.oogst rodekool, halve kilo .. 0.99
DONDerDag 28 JUNI:

Worteltjes, panklaar, halve kilo . 0.79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 22 T/m 28 JUNI:

Nw.oogst clementine, 12 stuks ....1.99
cherrytomaatjes, per doosje ..........0.99
komkommer-appel-Dille salade, 250 gr. .1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Wij hakken die 
Duitsers wel in de Pan!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

5 Duitse Biefstukken
+ GRATIS saus .......................................5,50 
4 Houthakker Steaks
voor ..........................................................5,95 
Pineapple Inside
“Varkenshaas met ananas”, 100 gr. ..2,20
Bij 150 gr. Gebraden Fricandeau

100 gr. Tonijnsalade GRATIS
Caprese al Forno
100 gram  ..........................................2,25 
Ham gehakt Wellington
per stuk  .............................................1,75
De best belegde broodjes!!! 

SPecIal

SPecIal

SPecIal

kOOPJe

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Brood van de maand: Juni
Nordic Walking

Lekker gezond op vakantie!!!

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

Let op: 
actie loopt nog t/m 1 juli

• Pyjama’s
• Nachthemden
• Dusters
• Badpakken

Mey voorgevormde BH
B t/m E Cup
van 49,95 / 54,95 voor 37,95

String van 18,95 voor 14,95

Schiesser hemdjes
100% katoen
van 15,95 voor 9,95

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Granery
brood
Slagroom
schnitte

€ 1,99

€ 5,75

Actie geldig van 22 t/m 28 juni:

 



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

Overheerlijke combi

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Pineappel Inside
“Special” 100 gram ......................................................................................220

HouthakkerSteak 

4 voor ................................................................................................................................595

 DEZE WEEK:

Bij 150 gram 
Rauwe Ham naar keuze

GRATIS Galiameloen

Tonijnsalade   
“Uit eigen keuken” 100 gram .......................................................149

Kijk ook voor onze BBQ-folder op 
www.vogels.keurslager.nl 

Blootgewoon!

Wij kleden u niet uit, maar wij kunnen u wel 
adviseren hoe u zoveel mogelijk erfbelasting 
kunt besparen! Kijk voor meer informatie op 
www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen

Berg 33 Nuenen  tel: 06-13701730 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

ma: gesloten di t/m vrij 9.30-17.30 zat. 11.00-17.00 
Dinsdagavond 19.30-21.00 

Beauty  Arrangementen 
voor jou alleen of samen met  

vriendinnen 

Moeder –Dochter*  
Gezellig Beauty arrangement voor 2 

onder het genot van bubbels & bonbons 

Beautiful Hands & Skin  € 80,= 
Beautiful Hands  € 40,= 

* tot 19 jaar 

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 25

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 23 juni 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

Bij besteding vanaf 150.- ontvangt u een gratis BBQ! 
Maar let op, OP=OP! Daarnaast kunt u kans maken 
op 1 van de 150 straatprijzen. Kijk voor meer 
informatie op www.expert.nl/ek2012

Laatste kans!
Gratis Expert BBQ

16
GB

100
HZ
C

KLASSE

Full
HD

  429.- 

299.-   

  349.- 

235.-   

  NU

129.-   

  176.- 

146.-  * 

LCD-TV 
32PFL3017.

 • 3x HDMI en USB
 • Digital Crystal Clear
• Superscherpe beelden

NESPRESSO
M19011300 
CITIZ & MILK.

 • 19 bar pompdruk
 • 1 liter waterreservoir
 • Heerlijk geschuimde melk
 * Prijs na 30.- retour via Nespresso 

TABLET
GALAXY TAB 7.0.

 • 1.2 GHz Dual 
 Core processor
 • MicroSD slot
 • Dun en licht

PREPAID PAKKET
BLACKBERRY 9320.

 • Facebook en 
 Twitter apps
 • 3G-connectiviteit
 • Lange batterijduur

tijdens Experts Oranjezomer!tijdens Experts Oranjezomer!
Bij ons wint u altijd
tijdens Experts Oranjezomer!

Lamskotelet
.......................................................................4 halen 3 betalen      



21 juni 2012Rond de Linde  Nr.  25 

Vernieuwde samenwerking voor sterk en    
slagvaardig stedelijk gebied Eindhoven

zijn in het bepalen van de bouwbehoefte. 
De prognoses voor de regio zijn goed, 
waardoor geplande opgaven gefaseerd 
worden gerealiseerd. Tegelijkertijd ver-
schuiven de gemeenten de aandacht naar 
de bestaande voorraad. Zo blijft het terug-
dringen van de scheefheid in de verhou-
ding tussen goedkope woningen en dure 
woningen in Eindhoven en in de randge-
meenten prioriteit houden. Ook komt er 
een onderzoek of een regionaal woon-
ruimteverdeelsysteem en afspraken over 
een regionale systematiek voor bepaling 
van grondprijzen mogelijk zijn.

Werken
Op korte termijn willen de gemeenten 211 
hectare plancapaciteit bedrijventerreinen 
in de tijd faseren om de balans tussen 
vraag en aanbod te verbeteren. Met 
marktpartijen wordt bekeken hoe om te 
gaan met de huidige overcapaciteit van 
258 hectare. Verder wordt samen met de 
markt gewerkt aan een servicepunt vanuit 
de 1-loket-gedachte voor bedrijven, die 
zich hier willen vestigen.

Financiën 
Op het gebied van financiering zoeken we 
naar een vernieuwend instrumentarium. 
In plaats van het huidige Financierings-
fonds (dat gevoed wordt met een inwo-
nersbijdrage en een bijdrage uit grondex-
ploitaties) onderzoeken wij de 
mogelijkheid van inzet van bijvoorbeeld 

revolving funds, garantieregelingen of 
participaties. Het moet mogelijk zijn dat 
ook andere overheden of marktpartijen 
hierin deelnemen. 

Tenslotte ligt er de opgave om de bestaan-
de convenantsafspraken op het gebied van 
wonen en werken te om te zetten naar een 
nieuwe set van afspraken die enerzijds 
recht doet aan de (financiële) belangen 
van de deelnemende gemeenten (bijvoor-
beeld in de vorm van ingenomen grond-
posities), maar die ook een stevig funda-
ment is voor de economische kracht van 
het stedelijk gebied. Invulling geven aan 
de Brainport-ambities betekent banen, 
welvaart en goede voorzieningen voor de 
inwoners van alle acht gemeenten. 

Toekomst
Van groot belang is dat de gemeenten ge-
zamenlijk naar buiten toe optreden. Dat 
betekent ook dat vertrouwen in elkaar de 
basis is voor samenwerking. Daar horen 
geen instrumenten van wantrouwen bij, 
zoals boetes of sancties. En daar hoort ook 
bij dat er geen rekeningen uit het verleden 
bij elkaar worden neergelegd. De gemeen-
ten willen niet met elkaar concurreren, 
maar het gezamenlijk belang en voordeel 
onderschrijven dat bedrijven zich vesti-
gen in het stedelijk gebied en dat mensen 
plezierig kunnen wonen, ongeacht in wel-
ke gemeente dat is. Daarom onderschrij-
ven de acht gemeenten het inhoudelijke 
uitgangspunt dat er moeten worden ge-
werkt als waren de gemeenten één ge-
meente in de ogen van de buitenwereld.

ZuidZorgwinkel voor al uw 
informatie over zorgdiensten
Door Gerrit van Ginkel

Sinds enkele weken is op het adres Parkstraat 3F een nieuwe vestiging 
geopend van de ZuidZorgwinkel samen met Welzorg. In september zal er 
een officiële opening plaats vinden. Men kan er terecht voor een breed sca-
la aan info over dienstverlening in de zorgsector zoals lenen of kopen van 
hulpmiddelen. Allerlei faciliteiten die ter beschikking staan in de zorg zoals 
po’s, krukken, rollators en rolstoelen zijn in de winkel aanwezig en worden 
aangeboden met een deskundig advies voor de gebruiker.

Nieuws van  
Openluchttheater Mariahout
De zomerton: Lachend de zomer in!
Op vrijdag 29 juni om 20.30 uur is het 
lachen geblazen in het openluchtthea-
ter Mariahout. Met optredens van on-
der andere Berry Knapen, Andy Mar-
celissen, Rob Scheepers en Duo 
Vreemd wordt het een echt zomers 
feestje. Net voordat de zomervakantie 
zijn intrede doet kun je in Mariahout 
alvast in de zomerstemming komen. 
Het openluchttheater organiseert een 
compleet en avondvullend program-
ma. Naast vele bekende kletsers is er 
volop muziek en entertainment in en 
rond het Openluchttheater. Kaartjes 
kosten in de voorverkoop € 11,- en op 
de avond zelf € 12,50. Ze zijn verkrijg-

baar via www.oltm.nl of aan de thea-
terkassa. 

Zomeravondconcert Harmonie st. 
Ceacillia
Op maandagavond 2 juli om 20.00 uur 
verzorgt harmonie st. Ceacillia een 
gratis concert. Zoals inmiddels ge-
bruikelijk sluit Harmonie St. Ceacillia 
uit Lieshout haar seizoen af met een 
concert in het openluchttheater. Een 
leuke, sfeervolle avond met veel luis-
tergenot ligt in het verschiet! De avond 
is gratis toegankelijk. 

Voor meer informatie kijk op de web-
site van het theater www.oltm.nl.

Verpleegkundige Linda bezig tijdens haar dagelijkse bezoek

Daarnaast beschikt men over uitge-
breide informatie over maaltijden 
thuis, kraamhulp, personenalarme-
ring, voeding- en dieetadvies, huishou-
delijke hulp, verzorging en verpleging 
en zorg op stand. Twee vaste medewer-
kers staan klaar om u te ontvangen en 
van een deskundig advies te voorzien. 
De winkel in de Parkstraaat is in de 
plaats gekomen van de eerdere winkel 
in de Kloosterstraat omdat die te klein 
werd.

De vestiging in de Kloosterstraat blijft 
het hoofdkantoor van ZuidZorg Nue-
nen.
Van daaruit worden de teams aange-
stuurd die dagelijks in touw zijn om de 
vele honderden Nuenense cliënten van 
alle gevraagde hulp te voorzien.
”Dagelijks bezoeken we met verschil-
lende teams van verzorgende hulpen 
en verpleegkundigen vele honderden 
cliënten in Nuenen. Onze medewer-
kers zijn een begrip in Nuenen en spre-
ken de taal van de Nuenenaar”, vertelt 
Ben Klasens, manager Verpleging & 
Verzorging van ZuidZorg aan de 
Kloosterstraat. ”Met een groot team 
gemotiveerde medewerkers, die het 
hart op de goede plaats hebben, wor-
den volgens een vast rooster vaste rou-
tes afgelegd.

Bij een eerste bezoek wordt door een 
verpleegkundige de zorgbehoefte vast-
gesteld en daarna worden regelmatig 
evaluatiegesprekken gehouden over 
het verloop van de zorg bij de cliënt,” 
vertelt Klasens enthousiast.

“Wat ons wel zorgen baart is de keus 
van de gemeente Nuenen om de huis-

houdelijke hulp uit te besteden aan een 
instelling die lager heeft ingeschreven. 
Vooral de deskundigheid bij de beoor-
deling van signalen die vragen om een 
uitgebreidere zorgverlening, ontbre-
ken nu vaak omdat die mensen daar-
voor de deskundigheid missen. Dat kan 
belangrijk zijn voor een langer zelf-
standig blijven wonen in de vertrouw-
de omgeving voor die mensen”.
De zorgverleners van ZuidZorg zijn te-
vens opgeleid om mantelzorgers te be-
geleiden in hun zorgtaken. Daarnaast 
beschikt ZuidZorg over goede contac-
ten bij de diverse zorgaanbieders en 
kan zo de beste mogelijheden voor hun 
cliënten benutten in de doolhof van re-
geltjes en vergoedingen.
ZuidZorgwinkel, Parkstraat 3F, 5671 
GD Nuenen. Tel. 040-2503846.
Openingstijden: ma t/m vrijdag van 
09.00-18.00 uur. za.10.00-17.00 uur.

Meer info op www.zuidzorg.nl

Acht gemeenten, waaronder Nuenen, in stedelijk gebied Eindhoven stellen 
nieuwe uitgangspunten voor samenwerking vast

De acht gemeenten in het stedelijk gebied 
Eindhoven hebben de uitgangspunten 
vastgesteld voor vernieuwing van hun on-
derlinge samenwerking. De Brainport 
2020-ambities staat daarbij centraal. Re-
sultaatgerichte en slagvaardige samen-
werking tussen de gemeenten in het ste-
delijk gebied is nodig om tot de top van 
technologieregio’s in Europa en de wereld 
te horen. Dat staat in de uitgangspunten 
Samenwerking Stedelijk gebied, waar de 
colleges van Best, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breu-
gel, Veldhoven en Waalre vandaag mee 
hebben ingestemd.

Na het niet-doorgaan in 2002 van de 
grootschalige herindeling in het stedelijk 
gebied van de regio Eindhoven hebben de 
gemeenten in dit gebied het zogenaamde 
BGSE-convenant met elkaar afgesloten. 
Dit voorzag in verplichtende samenwer-
kingsafspraken tot 2030 om oplossingen te 
bieden voor de ruimtelijke problematiek 
van Eindhoven en de oostzijde van het ste-
delijk gebied (Helmond) en om via strate-
gische investeringen een hoogwaardig ves-
tigingsklimaat te bevorderen. De afspraken 
gaan vooral over wonen en werken.

Nieuwe opgaven
De opgaven van de regio zijn ingrijpend 
veranderd. Met het vaststellen van de visie 
en uitvoeringsprogramma Brainport 2020 
ligt er een stevige ambitie om tot de tech-
nologische top-3 van Europa en de top-10 
van de wereld te horen. Dit vraagt ook veel 
van de overheden in de regio. Daarnaast 
wordt de noodzaak van vernieuwing van 
afspraken gevoed door de economische 
crisis, zichtbaar door de sterk teruggeval-
len bouwsector en de terugloop van de 
markt voor bedrijfshuisvesting. Tegelij-
kertijd presteert Zuidoost-Brabant qua 
werkgelegenheid en economische groei 
bovengemiddeld goed. 
Met deze achtergrond van stevige ambi-
ties en belangrijke opgaven zijn de ge-
meenten gekomen tot een set van afspra-
ken. Voorop staat het bereiken van 
resultaten en het ontwikkelen van geza-
menlijke slagkracht. Daarbij gaat het niet 
alleen om een aanpak door de overheid, 
maar vooral ook co-productie en co-crea-
tie met marktpartijen en andere belang-
hebbenden.

Wonen
De gemeenten kiezen om de provinciale 
prognoses rond wonen leidend te laten 

Jan Ottink winnaar van het 
Gulbergen Jeugd Open 2012
Met een ronde van 68 slagen (2 onder par) is Jan Ottink van Golfclub Ame-
lisweerd afgelopen zaterdag de winnaar geworden van het Firestone Rub-
berCover Gulbergen Jeugd Open 2012 in de A-categorie. 2e werd Philip 
Bootsma en de 3e plek was voor Max Albertus. 

Bericht van de Politie over 
vakantiekaartactie en tips 
tegen woninginbraak 
Bij de politie in Nuenen kunt u ook deze zomerperiode weer een vakantie-
kaart inleveren zodat de politie weet wie er tijdens uw vakantie op uw 
woning past. En vergeet ook niet om zelf maatregelen te nemen om inbre-
kers tijdens de zomermaanden buiten de deur te houden. 

Golf

Ondanks de vele regen die gevallen is 
in de dagen vóór het toernooi lag de 
baan er in topconditie bij. Hierdoor 
kon er in alle categorieën goed ge-
scoord worden. 

Met zijn 1e plaats verdiende Jan een 

prijs van € 350,-. De hole-in-one-prijs, 
een scooter, is helaas niet gevallen. 
Na afloop van de prijsuitreiking mocht 
Dr. Han Thé als vertegenwoordiger 
van de Stichting Metakids, een cheque 
ter waarde van €1000 in ontvangst ne-
men als opbrengst van een loterij.

Uitslagen:
Categorie A (handicap 0.0 – 8.0)
(bruto stokeplay = aantal slagen ZONDER handicapverrekening)

 Naam Golfclub Handicap Bruto slagen  
1 Jan Ottink Amelisweerd 2.1 68  
2 Philip Bootsma Houtrak +1.1 72  
3 Max Albertus Prise d’Eau +2.3 72  

Categorie B (handicap 8.1 – 24.0)
(netto strokeplay = aantal slagen MET handicapverrekening)

 Naam Golfclub Handicap Netto slagen  
1 Youri Iesberts Kurenpolder 18.7 65  
2 Mike Michiels De Gulbergen 15.1 71  
3 Rens Vendrig Het Woold 8.5 71  

Categorie C (handicap 24.1 – 34.0)
(stableford = puntentelling per hole met handicapverrekening)

 Naam Golfclub Handicap Stablefordpunten  
1 Dennis Glimmerveen Prise d’Eau 27.7 36  
2 Ralph Michiels De Gulbergen 30.1 35  
3 Teun Luining De Gulbergen 29.9 34  
 
Alle uitslagen kunt  u bekijken op www.golfclubdegulbergen.nl
Alle foto’s kunt u bekijken op http://gjo2010.blogspot.com/

Winnaar Gulbergen Jeugd Open 2012 Jan Ottink (foto LAV Fotografie)

Vakantiekaartactie
De vakantiekaart moet tenminste zeven 
dagen vóór uw vertrek bij de politie in 
Nuenen worden ingeleverd. Dat kan op 
een paar manieren:
Ga naar de website www.politienuenen.
nl, klik eerst op 'wijkprojecten' en klik 
dan op 'vakantiekaartactie'. Bij moge-
lijkheid 1 kunt u digitaal een vakantie-
kaart invullen en online versturen. U 

hoeft hiervoor de deur niet uit. Bij mo-
gelijkheid 3 kunt u een vakantiekaart 
downloaden en uitprinten. Die moet u 
handmatig (thuis) invullen en tijdens de 
openingstijden inleveren bij het politie-
bureau aan de Laan der vier Heemskin-
deren 15 in Geldrop. Bij de balie van dat 
politiebureau liggen ook voorgedrukte 
vakantiekaarten voor u klaar. U kunt ze 
ter plaatse invullen en inleveren.

De politie controleert alleen uw woning 
als er voldoende politiecapaciteit is. De 
agenten laten dan een kaartje achter zo-
dat u weet dat zij zijn geweest. Het inle-
veren van de Vakantiekaart betekent 
dus niet dat uw woning permanent door 
de politie bewaakt wordt. U kunt alleen 
een vakantiekaart inleveren als u ten-
minste zeven aaneengesloten dagen van 
huis bent

Bewustwording
Daarnaast hoopt de politie dat u door 
het invullen van de kaart bewust om-
gaat met het feit dat uw woning enige 
tijd onbewoond zal zijn. En dat u zelf de 
nodige maatregelen neemt die (moge-
lijk) een inbraak kunnen voorkomen. 
Wat u zoal kunt doen, staat op de speci-
ale website www.stopwoninginbraak.nl. 
Daar vindt u onder meer tips om inbra-

ken tegen te gaan, wat u moet doen als 
er toch is ingebroken, informatie over 
het 'Keurmerk Veilig Wonen' en een in-
braaktest waarmee u zelf kunt uitvinden 
hoe veilig uw woning is. 

De politie in Nuenen heeft uw hulp no-
dig om inbraken tegen te gaan en ver-
dachten aan te houden. Houd uw eigen 
woonomgeving daarom in de gaten, ze-
ker tijdens de vakantieperiode als veel 
van uw buren op vakantie zijn en hun 
woningen leeg staan. Onthoud bijvoor-
beeld het signalement van mensen die 
zich verdacht gedragen en noteer gege-
vens en kentekens van vervoermiddelen 
die ze bij zich hebben. 
Bel bij onraad of verdachte situaties met 
de politie via het algemene nummer 
0900-8844 of bij een spoedmelding di-
rect met 112.
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Bent u op zoek naar 
 

Een (nieuwe) tandarts 
 

Bij ons is er nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen 
 

Tandartspraktijk Popescu 
De Doorn 40 

5673LN NUENEN 
040 - 283 66 58 

www.tandartspraktijkpopescu.tandartsennet.nl 
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De anna. wordt twee keer 
per jaar uitgegeven door de 
St. Anna Zorggroep.

Het nieuwe 
magazine 
anna. is uit!
68 Pagina’s boordevol nieuws over gezondheid en de regio, 
met interviews, recepturen, boekentips en nog veel meer!

Voor € 5,= per jaar ontvangt u de anna. twee 
keer per jaar thuis. Met uw abonnement steunt 
u eveneens een goed doel. Abonnees profi teren 
bovendien van interessante voordelen.

Anna geeft 50 abonnementen weg! 
Is uw roepnaam Anna? Dan ontvangen 
de eerste 50 personen die zich aanmelden, 
een gratis abonnement voor 1 jaar.

 
Meld u aan via 
www.st-anna.nl/anna-magazine.

Vito de tegelzetter
exclusieve badkamers en toiletten

Complete wc en badkamer renovatie
Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van 

natuursteen en keramische tegels.
Wij leggen zowel lijm als specie vloeren.

U bent bij ons aan het goede adres.

Tel. 06-16427785 / 040-2574482 • info@marmolucido.nl

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 25 juni 
t/m 
maandag 16 juli.

Ju
w

el
ie

r

Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

De mooiste horeca locatie 
van helmonD, gelegen miDDen in 
staDswanDel park De waranDe

nieUw! 
3-gangen week keUZemenU

Di. t/m Do. € 21,50   vr. t/m Zo. € 24,50

Wij breiden ons huidige assortiment uit met dit 3-gangen weekmenu. 
Kijk voor de smaken van de gerechten op onze site. 

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
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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. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden 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.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

Kerkberichten

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

UITGAANSAGENDA komENDE pErIoDE:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 23 juni, 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, muzikale omlijs-
ting, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
Zondag 24 juni, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, stilteviering, voorgangers 
pastor S. Kuijpers en pastoraal werker 
J. Deckers.
Zondag 24 juni, 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst met kinderwoord-
dienst en muzikale omlijsting, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 23 juni 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout (vanwege verjaar-
dag); Nic Magis.
Zondag 24 juni 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Marinus Bunthof; Carel van den Bre-
kel.
Zondag 24 juni 11.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege verjaardag); 
Toon en Sjaan Hoeks-Adriaans (van-
wege sterfdag Sjaan); Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen (vanwege ver-

jaardag); Ans Moors-Westerveld; 
Fransje Ahuis-Philippa; Brigitte Reijn-
ders-Petter (jaardienst); Adriana 
Schenkels; Kees Schuur en Corrie 
Schuur-Besters.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 24 juni nemen de oudste 
kinderen van de kindernevendienst 
afscheid. Zij zullen voortaan naar de 
jongerenviering gaan. Voorgangers in 
deze dienst: ds. C. Crouwel en kerke-
lijk werker P. Flach. Dit is de laatste 
dienst voor de zomervakantie. 
Elke dinsdag is er pastorale inloop van 
16.00-17.30 uur. Ook in de vakantie is 
er elke donderdag van 10-12 uur Open 
Huis, waarvoor u gewoon kunt bin-
nenlopen voor een kop koffie of thee 
en een gezellig contact met anderen. U 
bent van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

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

Misintenties 
Piet Renders; Ilse Renders; Wim en 
Riek Hoeks; Vader en moeder Lie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 24 juni 11.00 uur: Eucharistie-
viering met parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers

Misintenties
Noud van Rooij; Harrie de Groot; Pe-
ter van Venrooij; Johannes en Wilhel-
mina Engelen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 21 juni: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 22 juni: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 23 juni: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 24 juni: Geboorte van de H. 
Johannes de Doper, 10.30 uur Hoog-
mis. 
Maandag 25 juni: geen Heilige Mis. 
Dinsdag 26 juni: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 27 juni: 7.15 uur Heilige 
Mis.

Gemeentelijke bezuinigingen raken lokale 
seniorenverenigingen in het hart

KBO-Brabant vreest dat deze opeensta-
peling van subsidiekorting en kosten-
verhoging er uiteindelijk toe zal leiden 
dat Afdelingen hun vrijwilligerswerk 
voor ouderen niet meer kunnen doen. 
De lokale seniorenverenigingen richten 
zich op belangenbehartiging voor alle 
ouderen, zijn actief in seniorenraden en 
Wmo-organen en zetten zich in voor 
goede voorzieningen voor ouderen. 
Ook organiseren ze ontmoetings-, ont-
spannings-, educatieactiviteiten en (ge-
zondheids)voorlichting. Dagelijks zijn 
er vele vrijwilligers op pad voor onder-
linge hulp zoals ziekenbezoek, ouderen-

advisering, belastingservice en soms 
ook klussen- en vervoerdiensten. Zij 
vervullen met deze dienstverlening een 
belangrijke rol in de ondersteuning van 
kwetsbare ouderen en het voorkomen 
van eenzaamheid.
Gelet op de vergrijzing, en dus ook de 
toename van het aantal zeer kwetsbare 
en dementerende ouderen, zal vrijwilli-
gerswerk steeds meer een aanvullende 
rol op de professionele verzorging en 
verpleging krijgen. De lokale senioren-
verenigingen anticiperen daarop door 
nieuwe ontwikkelingen in gang te zet-
ten of te ondersteunen op het gebied 

van wonen, mobiliteit, welzijn en zorg, 
zoals bijvoorbeeld de oprichting van 
zorgcoöperaties in gebieden waar voor-
zieningen tekortschieten.

KBO-Brabant bepleit bij gemeenten om 
het stapeleffect van bezuinigingen, dat 
ontstaat door een combinatie van be-
zuiniging en kostenverhoging, voor se-
niorenverenigingen te voorkomen, en 
goed overleg met de betrokken organi-
saties te voeren. Hierbij kunnen boven-
dien afspraken worden gemaakt over de 
bijdrage die de lokale seniorenvereni-
gingen leveren aan het bevorderen van 
maatschappelijke participatie door ou-
deren, het stimuleren van informele 
zorgverlening, het bieden van mogelijk-
heden voor ontmoeting en het facilite-
ren van vrijwilligerswerk.
KBO-Brabant telt 134.500 leden die in 
ruim 300 Afdelingen zijn vertegen-
woordigd. De KBO werd meer dan zes-
tig jaar geleden in Brabant opgericht en 
is de grootste vereniging in de provincie 
en één van de grootste seniorenvereni-
gingen in Nederland.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website  

maand juni  09.00 zo. 19.00 woe. Wandelen maand juni WSV Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen www.dse.nl/~wsvnuenen  

t/m 28 aug. 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 

21 juni 19.30 uur LETS Nuenen openbare bijeenkomst LETS Nuenen Weverkeshof www.letsnuenen.nl  

22-24 juni  Nuenen Culinair Nuenen Culinair Park Nuenen www.nuenenculinair.nl  

22 Juni 15.00-20.00 uur Inzamelactie Voedselbank Voedselbank Nuenen AH Parkstraat en Kernkwartier, C1000, Jan Linders, Jumbo www.voedselbanknuenen.nl  

22 Juni 21.00 uur Coverband Five4You Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

23 Juni 09.00-17.00 uur Inzamelactie Voedselbank Voedselbank Nuenen AH Parkstraat en Kernkwartier, C1000, Jan Linders, Jumbo www.voedselbanknuenen.nl  

23 Juni 20.00 uur Vier Laarbeekse koren Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

24 Juni 13.00 uur gildefeest en -optocht Sint Servatius Gilde Lieshout Ginderdoor te Mariahout www.gildedagsintservatius2012.nl 

24 Juni 11.00-17.00 uur Straatmarkt voor India Stichting Knipoog uit de Hemel Hoge Tom, Nuenen www.knipooguitdehemel.nl  

24 Juni  RCL wandeltocht Runnersclub Lieshout Lieshout www.runnersclublieshout.nl  

24 juni 20.00 uur Liederentafel met smartlappenkoor  Café Schafrath, Park Nuenen   

24 juni 10.00 - 15.00 uur Vlooienmarkt S.M.W. Lieshout info@smwlieshout.nl  

25 juni 19.00 uur Wandeling de Ruweeuwsels IVN Nuenen Start Het Klooster www.ivn.nl/nuenen  

30 Juni  Chardonnay Station Charlotte Station Charlotte www.stationcharlotte.nl  

30 juni - 1 juli 10.00-18.00 uur Plattelands Festival KLW-vereniging Vresselseweg 33 – 5491PA in Sint-Oedenrode www.KLW-vereniging.nl  

30 Juni vanaf 19.00 Zomerfestival Gerwen Festival door en voor de Gerwense Heuvelplein in Gerwen

    Muziekverenigingen.   

30 Juni 20.30 uur Chardonnay Station Charlotte Station Charlotte www.stationcharlotte.nl

Basisschool Sint Jozef te     
Nederwetten

De gebouwen
Al vanaf 16 november 1927 kunnen de 
kinderen uit Nederwetten naar de Sint 
Jozefschool. Op 21 december 1926 
kreeg Pastoor van Eijl toestemming om 
een stuk grond te kopen voor de nieuw 
te bouwen bijzondere lagere school. 
Deze grond kostte 300 gulden. Op 10 
januari 1927 werd de eerste tekening 
naar de gemeenteraad van Nuenen ge-
zonden. 
Het stuk grond was gelegen aan de 
straatweg, naast de moestuin van de 
pastorie. Daar werd een twee-klassige 
school en een meesterswoning ge-
bouwd. Op 16 november 1927 werd de 
Sint Jozefschool plechtig ingezegend 
en geopend. 
In 1929 werd de school uitgebreid met 
één lokaal. In dit gebouw heeft men tot 
1972 les gegeven. 

In augustus 1972 verhuisde de St. Jo-
zefschool, een geïntegreerde kleuter- 
en lagere school, naar het nieuwe ge-
bouw aan De Koppel. Dit gebouw is 
door de Gemeente Nuenen geplaatst. 
Het was een ruim gebouw waarvan la-
ter 2 lokalen in gebruik werden geno-
men als gemeenschapshuis De Koppe-

kBO-Brabant bepleit in een brief aan alle Brabantse gemeentebesturen te 
voorkomen dat bezuinigingen leiden tot afbraak van het vrijwillig ouderen-
werk. Gemeenten korten subsidies voor welzijnsinstellingen, dorps- of 
gemeenschapshuizen en in toenemende mate ook vrijwilligersorganisaties 
zoals de lokale seniorenverenigingen. Inmiddels blijkt dat veel gemeen-
schapshuizen de korting die zij op de gemeentelijke subsidie krijgen, door-
berekenen aan de gebruikersgroepen waaronder de seniorenverenigingen. 
uit een enquête die kBO-Brabant onder zijn ruim 300 Afdelingen hield, 
blijkt dat Afdelingen in sommige gevallen met kostenverhogingen van meer 
dan 25% worden geconfronteerd, dit naast de subsidiekorting die zij zelf 
van hun gemeente krijgen opgelegd. 

De nieuwe en oude accommodaties van De Basisschool Sint Jozef in Nederwetten 

laar. Het gebouw werd in 2010 gesloopt. 

De leerlingen hebben vervolgens twee 
jaar les gekregen in een noodgebouw, 
aan de Koppeldreef 3. 
Op het oude adres, De Koppel 5, is 
door woningbouwvereniging “Helpt 
Elkander” een multifunctionele ac-
commodatie gebouwd. Dit gebouw be-
vat naast de school ook een Dorpshuis, 
buitenschoolse opvang en een gym-
zaal. Op de eerste verdieping zijn ap-
partementen gebouwd.
Feestelijke opening van de nieuwe ac-
commodatie is op 31 augustus en 1 
september.

Met ingang van het nieuwe schooljaar in augustus 2012 is basisschool Sint 
Jozef gevestigd in de splinternieuwe multifunctionele accommodatie aan 
De koppel 5 in Nederwetten.
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was men zelfs bij de optocht in de prij-
zen gevallen.

‘Ruit’ om Eindhoven stap dichterbij

Met deze mijlpaal komt de ‘ruit om 
Eindhoven’ een stap dichter bij. Door 
deze verbindingsweg worden de be-
drijven en o.a. de gemeenten Eindho-
ven en Helmond in de Brainportregio 
beter bereikbaar. Daarnaast hebben 
bewoners van Eindhoven-Oost, Hel-
mond en Veghel minder verkeersover-
last doordat de verkeersstromen wor-
den aangepakt, waaronder bepaalde 
routes langs de dorpen. Ook krijgt de 
ontwikkeling van natuur, water en re-
creatie meer ruimte, doordat er min-
der verkeer rijdt door het Rijk van 
Dommel en Aa. 

Uitgangspunt is dat het een regionale 

weg met 2x2 rijstroken wordt met on-
gelijkvloerse aansluitingen en een 
snelheidslimiet van 100 km/u. Naast 
maatregelen voor de bereikbaarheid, 
worden er ook aanvullende ruimtelij-
ke kwaliteitsmaatregelen uitgevoerd, 
zoals de ontwikkeling van een land-
schapspark tussen Eindhoven en Hel-
mond (Rijk van Dommel en Aa). “We 
hebben vandaag gezamenlijk weer een 
belangrijke stap gezet om de bereik-
baarheid en leefbaarheid van het ge-
bied integraal te kunnen aanpakken,” 
aldus gedeputeerde Van Heugten die 
tevens voorzitter is van de Stuurgroep 
Brainport Oost. De provincie werkt 
samen met de Waterschappen en de 

gemeenten aan een pakket aan maat-
regelen voor natuur, water en recrea-
tie die op korte termijn (2013-2015) 
een impuls geven aan de kwaliteit van 
het gebied. 

Interactief proces
De alternatieven zijn het resultaat van 
een interactief proces met bewoners, 
maatschappelijke en natuurorganisa-
ties, bedrijven en overheden uit de re-
gio. Zij hebben de afgelopen maanden 
hun ideeën ingebracht over de moge-
lijke tracés en bijhorende kwaliteiten 
en kansen.
In bijgevoegde kaart treft u de alterna-
tieven aan.

De alternatieven zijn globaal en wor-
den in de loop van 2013 concreter. 
Enige verschuiving van de ligging van 
de traces is nog mogelijk’. Er zijn zeven 
extra aandachtspunten vastgesteld 
(zie bijgevoegde kaart). Deze worden 
nader bekeken en geanalyseerd op bij-
voorbeeld hun effecten voor het mili-
eu en op de omgeving in de m.e.r.-pro-
cedure. Ook staat aangegeven op 
welke locaties niet-maaiveldliggingen 
worden onderzocht, als uitvloeisel van 
de afspraken die zijn vastgelegd in het 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-
vleugel BrabantStad. Op enkele loca-
ties wordt hoofdinfrastructuur ge-
kruist, zoals een kanaal of een 
spoorweg. Daar worden zowel een on-
derdoorgang als een brug onderzocht. 
Voor alle andere gevallen is maaiveld-
ligging het uitgangspunt voor het on-
derzoek. Uit onderzoek kan blijken 
dat andere liggingen beter zijn. Op 
Nuenens grondgebied liggen passage 
5 en 6. De kaarten zijn ook gedetail-
leerd te bekijken op de site van de SRE. 
www.sre.nl.
 
Landschap
Om tot een goede inpassing van de 
weg te komen, is er een advies over 

Op de concept consolidatiekaart is te zien dat het traject Son Dierdonk ten zuiden 
van het Wilhelminakanaal is gepland en derhalve ook over Nuenens grondgebied 
gaat. De nieuwe weg is deels in de nabijheid van Nederwetten gesitueerd. Son zal 
een nieuw knooppunt rijker worden.

Kaart met 7 extra aandachtspunten. 

Geen Station 
Charlotte op   
23 juni
Helaas heeft Station Charlotte op 
het laatste moment een afzegging 
gehad waardoor er a.s. zaterdag 
23 juni geen programma is. 

30 Juni is er een afsluitingspro-
gramma, daarna begint ook voor 
Station Charlotte de vakantie. 
Meer informatie 
www.stationcharlotte.nl.

De mogelijke tracés voor het voltooien van de ‘ruit’ van verkeerswegen rond 
Eindhoven- Helmond tot aan Veghel zijn bekend. De bestuurders van het 
rijk, de provincie, diverse gemeenten en Waterschappen (Stuurgroep Brain-
port Oost) maakten op 15 juni de geselecteerde alternatieven bekend voor 
de Noordoostcorridor (het opwaarderen van de huidige N279 tussen Veghel 
en Asten en de aanleg van een nieuwe weg tussen Ekkersrijt en de N279). 
Deze alternatieven worden nu verder onderzocht/uitgewerkt op effecten 
voor verkeer, geluid, natuur en water (m.e.r. procedure). 

landschap en ruimtelijke kwaliteit op-
gesteld. Zo kunnen we de landschap-
pelijke kwaliteiten goed meenemen in 
de tracékeuzes en in ruimtelijke maat-
regelen. Ook bevat het advies belang-
rijke ontwerpuitgangspunten: zorg dat 
de weg past in het landschap en houdt 
landschapstructuren zoals beekdalen 
herkenbaar. Ook wordt ‘Parkway’ ge-
noemd waarbij er gebruik wordt ge-
maakt van natuurlijke materialen bij 
de inpassing van de weg. Deze kunnen 
bij het vormgeven van de weg tot extra 
kwaliteit leiden.

Vervolg
In het voorjaar 2013 worden de hoofd-
keuzes voor het tracé gemaakt, op ba-
sis van de uitkomsten van nadere on-
derzoeken op de effecten van verkeer, 
milieu, natuur, water, en kansen voor 
gebiedsontwikkeling (Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau). Daarnaast 
worden de financiële middelen onder-
zocht in een business case. In het Pro-
vinciaal InpassingsPlan (PIP) wordt 
het voorkeurstracé voor de weg defi-
nitief gemaakt en bijbehorende com-
pensatie en mitigatie* vastgelegd. Ter 
onderbouwing van het PIP wordt een 
m.e.r.-procedure doorlopen. Zowel de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau en 

de PIP staan open voor inspraak. Pro-
vinciale Staten nemen volgens plan-
ning eind 2014 een definitief besluit. 
Daarna kan begonnen worden met de 
uitvoering van de verkeersmaatrege-
len (naar verwachting vanaf 2017). De 
uitvoering van het pakket ruimtelijke 
maatregelen start al eerder (naar ver-
wachting vanaf 2013). 

Noordoostcorridor in 
Brainportregio
De Brainportregio is een belangrijke 
economische motor voor Nederland. 
Om de welvaart en welzijn van Bra-
bant te handhaven is een goed wegen-
net nodig dat incident- en toekomst-
bestendig is. Proactief reageren op 
(toekomstige) bereikbaarheidsknel-
punten en deze gezamenlijk en tijdig 
aanpakken is gewenst. Lokale kennis 
en deskundigheid wordt op verschil-
lende momenten en manieren inge-
roepen. Met de aanleg van de Noord-
oostcorridor wordt de toenemende 
druk op de wegen tussen en rond 
Eindhoven en Helmond verminderd. 
Het doorgaand verkeer in het gebied 
verplaatst zich naar de randen van het 
gebied. Dit komt ten goede aan de 
leefbaarheid in het middengebied en 
de verstedelijkte gebieden. 

Nuenen Culinair    
gaat weer van start
Fijnproevers kunnen dit weekend weer terecht op Nuenen Culinair. Zestien 
pagodetenten, drie grote overkappingen, vijf grote keukens en een aantal 
kleinere: de opbouw van het driedaagse culinaire evenement is vanaf dins-
dagavond in volle gang in het Park in Nuenen. Want vrijdag 22 juni is het 
zover. Dan gaat de derde editie van Nuenen Culinair weer van start.

'Het is hard werken om alles op vrijdag 
rond twaalf uur te hebben staan', zegt 
Mark van Reusel van het gelijknamige 
verhuurbedrijf en verantwoordelijk 
voor de inrichting van het festivalter-
rein. 'We zijn met tien man vanaf dins-
dagavond bezig om alles op te bouwen. 
We zijn dit jaar iets eerder begonnen 
om alles zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, ook voor de omwonenden 
van het Park.'

In totaal presenteren zestien horeca-
ondernemers zich op de derde editie 
van Nuenen Culinair. Daaronder be-
vinden zich twee sterrenrestaurants, 
namelijk Restaurant De Treeswijkhoe-
ve uit Waalre en Restaurant De Linde-
hof uit Nuenen, en een keur aan lokale 
en regionale deelnemers. Het evene-
ment is natuurlijk meer dan het proe-
ven van culinaire gerechtjes: het cen-
trum van Nuenen wordt – met live 
muziek, optredens en verschillende 
terrasjes – een gezellige ontmoetings-
plek. 

Op zaterdag treedt rond twee uur de 
bekende zanger Ralf Mackenbach op, 
met in het voorprogramma Pleun Bier-
booms, winnares van de eerste Voice of 
Nuenen.
De Culinaire Business Borrel, die vrij-
dagmiddag om 16.00 uur begint en tot 

19.00 uur duurt, belooft ook dit jaar 
een druk bezochte netwerkbijeen-
komst te worden. De burgemeester van 
gemeente Nuenen c.a., Maarten Hou-
ben, is tijdens de opening aanwezig. 
Geïnteresseerden in de zakelijke net-
werkborrel kunnen nog kaarten kopen 
via de website van Nuenen Culinair en 
bij de verkooppunten Restaurant Olijf 
en supermarkt C1000. Een kaart kost 
47,50 euro (exclusief btw). Uiteraard 
worden kaarten ook aan de kassa ver-

kocht maar dan is de prijs € 65,-.

Vrijdag 22 juni, 16.00 uur - 19.00 uur: 
Culinaire Business Borrel
Vrijdag 22 juni, 19.00 uur - 24.00 uur: 
Open voor publiek
Zaterdag 23 juni, 14.00 uur: 
Speciaal optreden voor kinderen tot 
twaalf jaar, volwassenen betalen slechts 
de helft van de gangbare toegangsprijs, 
geopend tot 24.00 uur
Zondag 24 juni, 14.00 uur - 24.00 uur

De entree bedraagt € 10,- per persoon 
per dag. Hiervoor krijgen bezoekers 
zes ´Vincentjes.´ Een Vincentje is het 
betaalmiddel van Nuenen Culinair (1 
Vincentje is één euro waard). Kinde-
ren tot twaalf jaar hebben onder bege-
leiding van een volwassene gratis toe-
gang tot het terrein. 

www.nuenenculinair.nl 

Plantenwandeling in 
natuurgebied De Ruweeuwsels
Op maandag 25 juni nodigen IVN-gidsen u uit om mee te gaan wandelen en 
de planten en bloemen in natuurgebied De Ruweeuwsels te ontdekken. Dit 
is tevens de laatste wandeling van het seizoen. 

Aan de Ruweeuwsels grenzen veel na-
tuurlijke overgangen. In het noorden 
een vlakke ontginning van weilanden, 
in het westen de naaldbossen van de 
Molenheide en in het oosten de ka-
naaldijk. Deze afwisseling en de pracht 
van de Ruweeuwsels zelf maken dit 
gebied tot een parel in het Brabantse 

landschap. De wandeling duurt onge-
veer 1½uur. Vertrek per fiets om 19.00 
uur vanaf Het Klooster. Start van de 
wandeling is iets later vanaf sluis V 
Wilhelminakanaal op de weg van Ger-
wen naar Lieshout. Goed waterdicht 
schoeisel is aan te bevelen. Deelname 
is gratis, info: 040-2844414.

Succes voor het St. Annagilde 
Nuenen-dorp
Nadat de jeugdtamboers van het St. Annagilde onlangs een 1e prijs wisten te 
behalen op de jeugdgildedag van Kring Kempenland, kwamen de jeugdtam-
boers van dit gilde ook tijdens de Kringgildedag te Eindhoven goed voor de dag.

Dank zij de bijzondere inspanningen 
en prima instructies van gildebroeder 
Jan Verbruggen werd bij het groeps-
trommen door Martijn Machiels, 
Koen de Brouwer, Rick van Gestel en 
Martin van Rooij wéér de eerste prijs 
behaald.
Bijzondere prestaties leverden Mar-
tijn Machiels en Koen de Brouwer 
door bij hun individueel optreden in 
klasse C en bij de jeugd boven de 13 
jaar respectievelijk een 1e en 3e 
prijs te behalen.
Gildebroeder Michel van de 
Mortel wist bij het gaaischie-
ten een overwinning te beha-
len. Het hele gilde maakte 
overigens een prima algeme-
ne indruk. Men een beoor-
deling van één puntje meer 

Processie van Handel
Het ‘Kinderen van Maria’ zingend, trok de Processie van Handel met de 
karakteristieke huifkarren afgelopen zaterdag weer Nuenen binnen voor 
een rustpauze in en rond het Park. Zij waren om 6.00 uur vertrokken uit 
Valkenswaard voor de 40 kilometer lange voettocht naar het Mariabede-
vaartsoord Onze Lieve Vrouw van Handel.
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Start verkeersonderzoek A2, 
Eindhoven - Den Bosch
Vanaf maandag 18 juni 2012 start een verkeersonderzoek op de A2 tussen Eind-
hoven en Den Bosch. Dit gebeurt met camera’s bij het ecoduct tussen Best en 
Boxtel en bij het fiets- en voetgangersviaduct tussen Vught en Boxtel-Noord. De 
camera’s registreren gedurende circa 2 weken kenteken, passagetijdstip en loca-
tie van het autoverkeer. Weggebruikers die in deze periode vaak op het weg-
gedeelte rijden, krijgen het aanbod dit najaar mee te doen met een mobiliteits-
proef ‘Spitsmijden’. Hierbij worden automobilisten gestimuleerd zoveel mogelijk 
buiten de spits te reizen tijdens de wegwerkzaamheden aan de snelweg.

Nuenen hapt haring voor goede doelen

Lions Club organiseert 
succesvol evenement
Het Lions ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn was afgelopen weekend een succes. 
Bijna honderd mensen kwamen bijeen in Auberge Vincent voor een sfeer- 
en smaakvol festijn, georganiseerd door de Lions Club Nuenen. Met de 
kaartverkoop zamelde de Lions Club in totaal € 3.000, - in voor twee goede 
doelen.

Op 15 juni organiseerde de Lions Club 
Nuenen voor de tweede keer het ‘Hol-
landse Nieuwe’ Festijn, korte tijd na-
dat het eerste vaatje haring in Neder-
land was geveild. De opbrengst van de 
kaartverkoop schonk de serviceclub 
aan Stichting ‘High 5 Rehab’ (www.

high5rehab.org) en Stichting ‘Doctors 
for Mozambique’ (www.doctorsfor-
mozambique.org). De vertegenwoor-
digers van beide organisaties kregen 
ieder een cheque van € 1.500, - over-
handigd die zij zeer dankbaar in ont-
vangst namen. 

Fantasia in Het Klooster!
Een wervelende voorstelling, Fantasia, van Interact Dans Theater op zater-
dag 23 juni 2012. Deelnemers in de leeftijd van 8 tot 21 jaar laten zien waar 
ze het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.

Bijzonder aan de werkwijze van Inter-
act is dat niet alleen de dans maar ze-
ker de beleving een grote rol speelt. 
Beeldend en dansend vertellen de 
leerlingen over de liefde, sterke vrou-
wen, over engelen, show en theater en 
dat met een beetje fantasie de wereld 
zoveel mooier zou zijn. Verschillende 
dansvormen, modern, jazz, show, 
klassiek komen aan bod. Ons gastop-

treden bestaat uit een aantal prachtig 
gezongen liederen door Sasha ter 
Mors. Interact Dans Theater staat on-
der leiding van Jeanette - Maleander 
Maquiné.
De voorstelling begint om 19.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 8,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via www.hetklooster.
org of 284 33 99. 

GeslaaGden
Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Alicia Veninga Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Pa, ma en Samira
Lisanne Valks Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Chantal
Fenna Vriens Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Jorne en Nancy
Meike Nauta Gymnasium Lorentz Casimir Lyceum Opa, oma, Yvonne, Eline, Joris, Gaco
Joost Melchers Gymnasium Stedelijk College Willemijn, Pauline en Fleur.
Colin van Gool HAVO Lorentz Casimir Hans van Gool, Christine Weidema, Jeffrey, Rick, 
  Tim en David 
Marit Sneijders HAVO Lorentz Casimir Vera, Iris, Gerlinda en Wijnand
Ingo van Ham HAVO Lorentz Casimir Jorne Vriens
Ruben de Poorter HAVO Lorentz Casimir Van een trotse mama
Ruben de Poorter HAVO Lorentz Casimir Oma de Poorter
Quinci Buijs HAVO Pleincollege Eckart Robert, Daan, Cor en Ell v.d.Ven
Irene Renders HAVO Pleincollege Eckart Oma en opa
Frederique van der Kruk HAVO Pleincollege Eckart Rien en Elwien Bibbe
Eilish Heijneman HAVO Stedelijk College  Van een supertrotse papa en mama
Astrid Groenen HAVO Stedelijk College  Papa, mama, Simone en Marijn
Nancy Beekmans HAVO Strabrecht College Ome Ivo, tante Nicole en neefje Jens
Chantal Schoenmakers HAVO Strabrecht College Papa, mama, Dirk en Erica
Simone Groenen MBO De Rooi Pannen, Horeca  gastheer/vrouw Papa, mama, Astrid en Marijn
Lauren Frederiks MBO Doktersassistente niv.4 op het ROC  Papa, mama, Lauren
Erwin Strijbos VMBO K Electrotechniek Pleincollege De Burgh Pa en ma en Jeroen
Richelle van Eerden VMBO Pleincollege Nuenen Hans, Willeke en Roy
Kim Harskamp VMBO-K Pleincollege Nuenen Antoon, Angelique, Jeroen en Sjoerd Koppen
Rick van Ham VMBO-T Novalis College  Papa en mama, Luc, Jeske en Bonkie
Maurice Harsveld  VMBO-T Pleincollege Eckart Mama, René en Sammy
Guido van der Goor VMBO-T Pleincollege Nuenen Pap, mam, Alain en Lizanne
Sjoerd Koppen VMBO-T Pleincollege Nuenen Antoon , Angelique en Jeroen Koppen
Tim Rerimassie VMBO-T Pleincollege Nuenen Christine Weidema, David Rerimassie, 
  Hans van Gool, Colin, Rick en Jeffrey
Angelique Heijneman VMBO-T Strabrecht College  Van een supertrotse papa en mama
Mike van Rooij VMBO-T Strabrecht College  Dikke x, Johnny, Marja en Stan
Rick Frederiks  VMBO-T Strabrecht College  Papa, mama, Lauren
Marijn Marinus VMBO-T Strabrecht College  Familie Marinus: Harry, Gina en broer Matthijs
Aaron Schafrat VMBO-T Strabrecht College Buren Cantersakker
Wouter van Ravenstein VWO Lorentz Casimir Lyceum Fenna, Jorne, Nancy
Wouter van Ravenstein VWO Lorentz Casimir Lyceum Mama, papa en Jules
Mike van der Aa VWO Lorentz Casimir Lyceum Marco, Yvonne en Jordy
Joris den Boer VWO Lorentz Casimir Lyceum Willem, Gertild, Carlijn en Pim
Jeroen Koppen VWO Pleincollege Eckart Antoon , Angelique en Jeroen Koppen
Vera Habraken VWO Pleincollege Eckart Ruud en Karla Habraken
Anouk Tulp VWO Pleincollege Eckart Papa, mama, Ilse, Chiel en oma
Manon Habraken VWO ROC E’hoven Stercollege Ruud en Karla Habraken
Stefan ten Eikelder VWO Stedelijk College  Papa, mama, Marco en Walter
Stefan ten Eikelder VWO Stedelijk College  Opa en oma
Frits van Looon VWO Strabrecht College  Pap, mam en Régy
Steffi Bressers VWO Willem 2 College en vooropleiding dans Papa, mama en Yordi
Team BS de Nieuwe Linde, Brede School Vrouwkensakker feliciteert alle oud- leerlingen met hun diploma  

Wilt u ook een iemand feliciteren met zijn of haar diploma? 
Stuur de felicitatie op naar: geslaagden@ronddelinde.nl. De felicitatie dient voorzien te zijn van de 
naam(en) van de afzender(s), de naam voor wie de felicitatie bestemd is, op welke school het diploma 
behaald is en waarvoor de leerling geslaagd is.

Communicanten Nederwetten 
halen € 270,- op     
voor zuster Bonnie
In het kader van de eerste communie hebben de drie communicanten uit 
Nederwetten; Tim Teunisse, Annemarie Teunisse en Matilda Wiersma, geld 
ingezameld door middel van het verkopen van paasstukjes en schrijfbordjes. 

Mede dankzij de bewoners van Ne-
derwetten hebben zij met z’n drieën 
het fantastische bedrag van € 270,= 
kunnen ophalen. Dit bedrag hebben 
zij overhandigd aan Pastoor Freek 

Groot omdat dit bestemd is voor zijn 
zus Bonnie die in Borneo een zieken-
huis heeft. Met dit bedrag kunnen 
weer een hoop mensen geholpen wor-
den, aldus Pastoor Groot.

Tim, Annemarie en Matilda overhandigen Pastoor Groot een cheque van € 270,-.

Voorkom fietsdiefstal!
Alhoewel de cijfers over fietsdiefstal beter zijn dan enkele jaren geleden, 
komt fietsdiefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoals gemeenten, politie 
en de fietsenbranche hebben inmiddels diverse maatregelen genomen om 
fietsdiefstal verder terug te dringen. Ook burgers kunnen hun verantwoor-
delijkheid nemen. Daarom heeft het Centrum Fietsdiefstal een overzicht 
van maatregelen opgesteld die mensen kunnen nemen om deze vorm van 
criminaliteit te voorkomen. 

De maatregelen zijn erop gericht het 
fietsendieven zo moeilijk mogelijk te 
maken. Ze zorgen ervoor dat de kans 
op fietsdiefstal wordt verkleind. En 
mocht een fiets toch worden gestolen, 
dan is het altijd belangrijk om aangifte 
te doen. Als alle kenmerken van de fiets 
dan beschikbaar zijn, is de kans een 
stuk groter dat een gestolen fiets bij de 
rechtmatige eigenaar terugkomt. Daar-
om is het belangrijk voor fietseigenaren 
om de volgende punten goed te regelen:

Noteer het frame- of chipnummer, slot-
nummer en andere kenmerken van de 
fiets (merk, type, kleur, soort remmen 
en versnellingen en accessoires). Maak 
daarnaast ook een foto van de fiets. Op 
de website van het Centrum Fietsdief-
stal is een voorbeeld van een fietsregis-
tratiekaart te vinden. 
Zet de fiets altijd goed op slot, ook in 
een garage, schuur of berging.
Gebruik naast het ringslot altijd een 
tweede slot. Dit kan een beugel of een 
kettingslot zijn. Zorg wel dat dit een 
slot is met een ART keurmerk. 
Stal de fiets als het kan in het zicht, op 
een goed verlichte plaats, in een fiet-
senrek of (bewaakte) fietsenstalling.
Zet de fiets, als het mogelijk is, in een 
fietsenrek en maak de fiets vast aan dat 
fietsenrek. Staat de fiets niet in een fiet-

senrek, bevestig hem dan aan een ander 
vast element (zoals een paal, een rek of 
een boom).
Als de fiets niet aan een fietsenrek vast-
zit, zorg er dan voor dat het slot niet 
vlak bij de grond hangt. Een dief kan de 
harde ondergrond gebruiken om het 
slot te forceren. Probeer het slot daar-
om zo hoog mogelijk vast te maken. 
Zorg wel dat het slot altijd aan het voor-
wiel en het frame vastzit. 
Doe aangifte bij diefstal en koop nooit 
een gestolen fiets.

Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een pro-
fessioneel samenwerkingsverband dat 
begin 2008 is opgericht om een krach-
tige bijdrage te leveren aan het terug-
dringen van het aantal fietsdiefstallen. 
Het Centrum Fietsdiefstal organiseert 
voorlichtingsactiviteiten, bundelt be-
schikbare kennis over fietsdiefstal en 
verspreidt deze kennis onder professio-
nals. Het Centrum is ondergebracht bij 
de Stichting Aanpak Voertuigcriminali-
teit (AVc) en het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
www.centrumfietsdiefstal.nl

Straatmarkt met opbrengst 
geheel voor India

Op zondag 24 juni a.s. zal er op de Hoge Tom in de wijk Tomakker een 
straatmarkt gehouden worden van 11.00 uur tot 17.00 uur. De markt 
wordt georganiseerd door de stichting ‘Knipoog uit de hemel’ en de op-
brengst komt geheel ten goede aan het project, Land voor India.
Op de straatmarkt zal een rommelmarkt plaats vinden, is een terras, zijn 
er activiteiten voor kinderen en is er live muziek. 

Meer info via www.knipooguitdehemel.nl

Nieuwe    
tv-uitzending LON
Vanaf zondag 24 juni kunt u weer 
kijken naar een nieuwe uitzending 
van de Lokale Omroep Nuenen met 
daarin de volgende onderwerpen.

•	 Hetty	 van	Spaendonck	 leidt	Volks-
universiteit Eindhoven

•	 WAK-week	Nuenen:		 	
een muzikaal verslag

•	 Sponsoractie	 Nuenense	 verenigin-
gen

•	 Jeugdgemeenteraad	 voor	 het	 eerst	
bijeen

•	 Biografie	van	een	Dorp:	Berg,	afle-
vering 5

Voor meer informatie: 
www.omroepnuenen.nl

Vlooienmarkt in 
Lieshout
Op zondag 24 juni organiseert buurt-
vereniging S.M.W. uit Lieshout we-
derom een vlooienmarkt. Deze vlooi-
enmarkt vindt plaats in de straten De 
Sluiter en De Wolwever. Voor een 
hapje en een drankje kunt u terecht
in de feesttent. Voor de kinderen is er 
een luchtkussen aanwezig.
De vlooienmarkt duurt van 09.30 tot 
15.00 uur en de entree bedraagt € 1,50.
Kinderen onder begeleiding hebben 
gratis toegang.Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Joop 
Hendriks, tel (0499) 422688 of info@
smwlieshout.nl.



SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVGROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
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.______________________________________ 

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 servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit zijn: •  Woonvoorzieningen 
  •  Huishoudelijke hulp
  •  Vervoersvoorzieningen 
  •  Zorgconsulenten
  •  Rolstoelen 
  •  Mantelzorg
  •  Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de LEVgroep (voorheen BWI) en de gem. Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

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.______________________________________ 

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______________________________________

PROBLEMEN? PRATEN HELPT
Escape, tel. 06 - 39 60 23 80
www.escape-nuenen.nl • escape@onsnet.nu

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322 
(gratis).______________________________________ 

”PLUSMINUS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den 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______________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

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.______________________________________                                                        

VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. 
Acute hulp vereist: Tel. 2486324.

VAN DER STAPPEN UITVAARTVERZORGING
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl • www.vdstappen.nl______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 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 THUISSTERVENDEN
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. ______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.______________________________________

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen, 
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

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.

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting 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 verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 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 laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
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TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

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.

HoE GAAT DAT?
’’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,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

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 

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 € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke 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

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.

DE BEvEILIGINGS-
SpEcIALIST van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Uw foto op Canvas? 
Opgespannen op lijst
Formaten A4 tot A2  

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

Be
rk

en
bo

s 
6,

 5
67

2 
AK

 N
ue

ne
n 

• 
T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F

 0
40

-2
83

 6
05

5 
• 

E 
dr

ij.
m

es
@

ia
e.

nl
 •

 W
 w

ww
.d

ru
kk

er
ijm

es
se

rs
ch

m
id

t.n
l

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

TE koop: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 
R15 96T. + Sneeuwkettin-
gen. Prijs € 300,- Tel. 06-
51373272.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Ekkersrijt 2023  Son
0499 - 460044


STUK?

AIRCO
Léan Mesman BV

AUTO

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOk AARdbEiEn

MoRE THAN SEvEN, 
DE WINkEL MET DE 
koE: vrijdag: gesloten. 
Zaterdag: uitverkoop 
NU 70 % koRTING !!! 
Berg 52a, Nuenen.

GLAZENWASSERIJ 
J.B. BAL. Ook dakkapel-
len en reinigen van goten. 
Tel. 06-53410692, 040-
2838856 of 06-16121889
Ruiterweg 13, Gerwen $

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Koopruil: Wij zoeken in 
Nuenen een bungalow 
voor een koopruil met 
mooi appartement in Eind-
hoven (136m2 incl. balkon) 
Appartementen complex 
Kloosterdreef. Mgr. Swin-
kelsstraat 15, Via AB Ma-
kelaars tel. 040 2309222.

Fluitend tegen de wind in 
met de Gazelle oran-
ge pure Innergy Elek-
trische fiets! Nomina-
tie fiets van het Jaar 2011. 
Dames en Heren uitvoe-
ringen. Incl. bronse accu.
Nergens voordeliger! Prijs: 
€ 1.050,- Interesse of be-
stellen? Bel: 0681477104. 
C. van Empel.

opEN DAG INSTITUUT 
ZILvERScHooN. Za-
terdag 30 juni as. van 
12.00 - 17.00 uur. Div. 
demonstraties o.a. Perma-
nent make up, Dermaroller 
adviezen, Permanent ont-
haren (IPL), Oosters ontha-
ren met een touwtje, huid-
verzorgings adviezen, Gel-
lak demonstraties, Cosme-
tisch arts aanwezig, gratis 
consulten. INSTITUUT 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

 

Gefeliciteerd

Hans en Hannie 
van de velde zijn 21 juni 

50 jaar Getrouwd. 

samen met de kinderen

 en kleinkinderen maken 
we er een mooie daG van.
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Oranje

Eigenlijk deed het me weinig, de uitschakeling van het Nederlands elftal. Het was 
ook geen verrassing. Alleen tegen de Denen hadden ze nog wat in te brengen, de 
rest gewoon kansloos verloren. Nul punten. Te zakelijk en te verstandelijk, zonder 
risico en te veel ego. De bekende hoogmoed die voor de val komt. Net als in 1976, 
1990, 1996, 2002, 2006… En bij wat tegenslag is het over. Wie gaat er dan ook voor 
iedere wedstrijd 1300 kilometer heen en weer terug vliegen?
 De uitschakeling heeft zo zijn voordelen. We zijn van veel Oranje-gedoe 
af. En Dick Advocaat en Mark van Bommel zijn op tijd in Eindhoven. Net als alle an-
dere PSV-spelers op het EK, trouwens.
 De Portugezen hadden verdiend gewonnen al vind ik ze de meest irri-
tante voetballers die er zijn, en Ronaldo is daar weer de irritantste van. Die wordt 
opgewonden van zijn eigen spiegelbeeld. Maar ze hebben wel mooie namen: 
Coentrão, Meireles, Custodio, Rui Patricio en Pereira. En wat te denken van de Duit-
se combinatie Badstuber-Schweinsteiger?
 Het is wel leuk dat de Zuid-Europese landen die in de financiële proble-
men zitten, Portugal en Griekenland, nu door zijn. Het is denk ik geen toeval dat de 
Grieken pro-Europa hebben gestemd. Italië en Spanje zullen het ook nog wel ha-
len. Ze spelen met gevoel en passie. Tijd om wat fadomuziek te gaan beluisteren.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

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

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
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

IDOP gelden goed besteed?
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partijde mogelijk-
heid zich tot de nuenense burgers te wenden. Deze week De Combinatie.

Première Theatershow   
“Het managen en ondernemen 
met Hersens, Hart en Kloten m/v”
Cabaretier Joop Vos en bedrijfsmotivator Maarten Saris hebben de krach-
ten gebundeld en geven in een multimediaal theaterstuk in woord, sketch, 
betoog en lied hun visie op leidinggeven. Met ruime ervaring in alle takken 
van het bedrijfsleven hebben zij hun eigen kijk op ondernemen en managen. 
Het draait in huidige organisaties teveel om kennis en ervaring en te weinig 
om passie, beleving, plezier en lef.

Vergadering 
Dorpsraad Gerwen 
De Dorpsraad Gerwen vergadert 
maandagavond 25 juni om 20.00 
uur in ’t Huysven, De Huikert 35 in 
Gerwen. De agenda toont diverse 
onderwerpen, zoals: 

•	 De	 actuele	 stand	 van	 zaken	 van	 de	
projecten	in	het	kader	van	de	integra-
le	DorpsOntwikkelingsProgramma’s.

•	 Speciale	aandacht	voor	de	vorderin-
gen	van	de	renovatie	Gerwenseweg.	
Toelichting	 wordt	 gegeven	 door	 de	
projectleider	 van	de	gemeente	Nue-
nen,	Gerwen	en	Nederwetten.	

•	 Meer	 bijzonderheden	 over	 de	 opzet	
voor	 het	 digitale	 Gerwense	 dorps-
plein.

•	 De	website	voor	alle	verenigingen	en	
activiteiten	in	Gerwen.	

•	 Het	kerkdorp	Gerwen	krijgt	een	par-
keerplaats	met	laadpunt	voor	elektri-
sche	auto’s.	

•	 Vast	agendapunt:	de	werkgroep	Leef-
baarheid	Gerwen	krijgt	het	woord.	

•	 Belangstellenden	zijn	welkom.

Jean-Pierre Bergmans, (sport) , manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

De fysiotherapeut
De voetbalknie
Wat is een voetbalknie
Een	voetbalknie	 is	een	scheuring	van	de	binnen-	of	buitenmeniscus	door	een	
snelle	draaibeweging	in	de	knie.	Een	voetbalschoen	heeft	door	de	noppen	veel	
grip	op	het	veld,	hierdoor	kan	het	gebeuren	dat	bij	een	draaibeweging	het	onder-
been	blijft	staan	en	de	rest	van	het	lichaam	wel	draait.	Naast	het	meniscusletsel	
zie	je	ook	vaak	beschadigingen	aan	het	kniekapsel	en	aan	de	gewrichts(knie)ban-
den	optreden.

Meniscus
De	meniscus	is	een	rubberachtige,	halve	maanvormige	kraakbeenstructuur	aan	
zowel	de	binnenzijde	als	ook	aan	de	buitenzijde	van	de	knie.	Iedere	knie	heeft	
dus	twee	menisci.	De	menisci	zijn	bedoeld	om	de	vorm	van	het	bovenbeen	wat	
bolvormig	is	en	het	onderbeen	wat	vlak	is	op	elkaar	aan	te	passen.	Zo	zorgen	ze	
voor	meer	stabiliteit	van	de	knie.	Daarnaast	dienen	ze	door	hun	vervormbaar-
heid	als	schokdempers.	

Meniscusletsel
Een	 scheuring	 van	de	binnenste	meniscus	 treedt	 vijf	 keer	 zo	 vaak	op	 als	 een	
scheur	van	de	buitenste	meniscus.	Dit	komt	doordat	de	buitenste	meniscus	min-
der	stevig	vast	zit	aan	kniekapsel	en	daardoor	wat	vrijer	in	de	knie	kan	bewegen	
en	dus	minder	snel	knel	komt	te	zitten.	Er	bestaan	verschillende	soorten	scheu-
ringen	van	de	meniscus.

Klachten
Veel	voetballers	klagen	naast	een	pijnlijke	en	gezwollen	knie	ook	over	instabili-
teitsklachten.	De	pijn	is	meestal	de	hele	dag	aanwezig	en	verergerd	bij	lopen	op	
oneffen	terrein	en	draaibewegingen	van	de	knie.	Wanneer	er	een	stukje	menis-
cus	losschiet	dan	kan	dit	klem	komen	tussen	het	gewrichtsoppervlak	van	het	bo-
venbeen	en	het	onderbeen.	De	knie	kan	dan	niet	meer	volledig	gestrekt	worden.	
Dit	noemt	men	een	slotverschijnsel	van	de	knie.	Door	wat	met	de	knie	te	draai-
en,	waardoor	het	kapotte	deel	weer	terugschiet	naar	zijn	oorspronkelijke	plaats,	
kan	men	de	slotklachten	vaak	weer	opheffen.

Genezing
Over	het	algemeen	kan	een	scheur	van	de	meniscus	goed	gediagnostiseerd	wor-
den	bij	het	lichamelijk	onderzoek.	In	een	enkel	geval	is	een	MRI	scan	of	een	kijk-
operatie	noodzakelijk	voor	de	diagnose.	De	meniscus	is	slecht	doorbloed,	alleen	
de	randen	van	de	meniscus,	waar	deze	vastzit	aan	het	kniekapsel,	worden	door-
bloed.	Deze	matige	doorbloeding	is	mede	de	oorzaak	van	de	slechte	spontane	
genezing	van	eventuele	scheuren	in	de	meniscus.	Operatief	ingrijpen	en	fysio-
therapie	nadien	is	vaak	de	beste	aanpak.

Vele	 mensen	 vragen	 zich	 af	 hoe	 kan	
het	dat	er	in	Gerwen,	Nederwetten	en	
Eeneind	zoveel	werkzaamheden	uitge-
voerd	kunnen	worden	en	dat	 in	deze	
financiële	moeilijke	tijd.

Deze	 kunnen	 gelukkig	 gerealiseerd	
worden	 in	het	kader	van	IDOP.	Door	
de	 provincie	 is	 voor	 de	 leefbaarheid	
van	de	kleine	kernen	subsidie	beschik-
baar	gesteld	in	de	vorm	van	Integraal	
Dorps	Ontwikkelings	 Plan.	Om	 hier-
van	gebruik	te	kunnen	maken	hebben	
de	dorpsraden	van	Nederwetten	en	de	
wijkraad	 van	 Eeneind	 samen	 met	 de	
gemeente	plannen	uitgewerkt	en	inge-
diend.	Deze	zijn	allen	door	de	provin-
cie	 getoetst	 en	 gehonoreerd.	Een	 van	
de	 voorwaarden	 is	 dat	 van	 de	 totale	
kosten,	met	een	maximaal	bedrag	van	
1,5	miljoen	euro,	voor	zowel	Eeneind,	
Nederwetten	en	Gerwen	de	helft	door	
de	gemeente	betaald	wordt	en	de	an-
dere	helft	door	de	provincie.	Voor	deze	
50%	 inbreng	vanuit	de	 gemeente	 gel-
den	ook	reeds	gerealiseerde	projecten	
zoals	 voor	 Nederwetten	 “de	 Koppel”,	
voor	 Eeneind	 “de	 vervanging	 riole-
ring”	en	“herinrichting	van	de	straten”	
en	 voor	 Gerwen	 “het	 Combiproject”	
en	 “d’n	 Heuvel”.	 Zoals	 hieruit	 blijkt	
gaat	het	niet	 alleen	om	projecten	die	
door	 de	 gemeente	 betaald	 zijn.	 Het	

gaat	 ook	 om	 projecten	 die	 door	 wo-
ningbouwvereniging	 Helpt	 Elkander	
betaald	zijn.

Hierdoor	is	het	mogelijk	om	grote	pro-
jecten	in	kleine	kernen	gerealiseerd	te	
krijgen	 zonder	 dat	 dat	 de	 Nuenense	
Burger	 extra	 geld	 kost	 doordat	 de	
reeds	gerealiseerde	projecten	hiervoor	
als	 tegen	 prestatie	 ingezet	 kunnen	
worden.

Er	 zullen	 de	 komende	 maanden	 nog	
verschillende	 werkzaamheden	 uitge-
voerd	 gaan	 worden	 zoals	 de	 recon-
structie	van	de	Gerwenseweg,	de	aan-
leg	van	een	bushalte	aan	de	Smits	van	
Ooijenlaan	en	wordt	de	reconstructie	
van	de	wegen	in	Eeneind	afgerond.

Door	 de	 uitzonderlijke	 inzet	 van	 de	
wijkraad	 Eeneind	 en	 de	 dorpsraden	
van	Gerwen	en	Nederwetten	kunnen	
wij	spreken	van	een	bijzonder	resultaat	
omdat	wij	 van	 de	 provincie	 voor	 alle	
drie	 de	 kernen	 IDOP	 gelden	 hebben	
ontvangen.

Voor	 vragen	 en	 toelichtingen	 t.raaij-
makers@combinatie-nuenen.nl
	of	kijk	op	onze	website:	

www.combinatie-nuenen.nl

Een	goede	theorie	past	op	een	biervilt-
je…	
Binnen	 bedrijven	 wordt	 teveel	 gema-
naged	op	kennis,	kunde	en	ervaring.	Te	
weinig	 wordt	 gestuurd	 op	 betrokken-
heid,	 enthousiasme	 en	 werkplezier.	 En	
daar	is	lef	voor	nodig.	Hersens,	Hart	en	
Kloten	m/v	is	niet	alleen	een	eyeopener!
	
En	een	goede	theorie	bewijst	zich	in	de	
praktijk.	Daarom	geeft	deze	voorstelling	
praktische	 handvatten	 voor	 medewer-
kers	 en	 voor	 management.	 Praktische	
handwijzers,	die	het	leven	in	het	bedrijf	

en	 daarmee	 het	 bedrijfsleven	 zoveel	
aangenamer	maken.	
Mensen	die	met	plezier	werken,	hebben	
echt	hart	voor	de	zaak!

Deze	 première	 belooft	 een	 leerzame,	
maar	 zeker	 ook	 leuke	 voorstelling	 te	
worden	 voor	 werkgevers	 en	 werkne-
mers!
Maandag	25	juni.	Aanvang	20.15	uur.	
€	 25,-	 inclusief	 pauzedrankje.	 Kaarten	
zijn	te	bestellen	via	www.hetklooster.org.	
Meer	 informatie	 over	 de	 voostelling	
vindt	u	op	www.hersenshartenkloten.nl	

Zomeravond-
festival op 
Heuvelplein in 
Gerwen
Op zaterdagavond 30 juni wordt 
voor de vierde keer het Zomer-
avondfestival gehouden. 

Het	festival	wordt	georganiseerd	door	
de	 gezamenlijke	 Gerwense	 muziek-
verenigingen.	 In	 een	 gezellige	 sfeer	
vinden	optredens	plaats	van	drumfan-
fare	 Jong	 Leven,	 harmonie	 het	 Ger-
wens	 Muziekkorps,	 blaaskapel	 De	
Gerwense	Dorpsmuzikanten	en	blaas-
kapel	Tsjonge	Jonge.	De	avond	wordt	
afgesloten	 met	 een	 optreden	 van	
blaaskapel	Zsa	Zsa	Zsoe	uit	Nuenen.	
Het	 festival	 wordt	 gehouden	 op	 het	
Heuvelplein	 in	 Gerwen.	 Het	 festival	
begint	om	19.30	uur	en	eindigt	 rond	
de	klok	van	24.00	uur.	U	bent	van	har-
te	 welkom	 om	 onder	 het	 genot	 van	
een	drankje	te	genieten	van	een	gezel-
lige	avond	in	een	ongedwongen	sfeer.	
De	toegang	is	gratis.

Gemeenten willen geld uit 
afval halen
De gemeenten in Zuidoost-Brabant streven naar een maximum van 5% 
restafval in 2020. Door afgedankte materialen opnieuw te gebruiken, willen 
gemeenten de kosten voor huishoudelijk afval verlagen. 
Om	dit	doel	te	bekrachtigen	werd	op	13	
juni	 jl.	een	manifest	ondertekend.	 Jaar-
lijks	 wordt	 140.000	 ton	 huishoudelijk	
restafval	 uit	 de	 gemeenten	 in	 de	 regio	
tegen	hoge	kosten	verbrand.	Uit	onder-
zoek	blijkt	dat	dit	restafval	voornamelijk	
bestaat	uit	GFT,	papier,	kunststof	of	an-
dere	waardevolle	materialen.	Door	deze	
materialen	 opnieuw	 te	 gebruiken	 kun-
nen	 de	 gemeenten	 veel	 geld	 besparen.	
Op	dit	moment	worden	materialen	ver-
brand	 in	 plaats	 van	 hergebruikt.	 Hier-
door	 ontstaat	 grondstoffenschaarste,	
waardoor	producten	duurder	worden.	

In	2011	hebben	de	gemeenten	een	pro-
gramma	 ‘materialentransitie’	 gestart	
dat	 moet	 leiden	 naar	 een	 circulaire	
economie,	 waarin	 materialen	 telkens	
als	 grondstof	 terugkeren.	 Als	 eerste	
mijlpaal	 tekenden	de	 SRE-gemeenten	
een	manifest	voor	maximaal	5%	restaf-
val	 in	2020.	Hiermee	 streven	zij	naar	
een	 gezondere	 leefomgeving.	 De	 ge-
meenten	willen	dit	 samen	met	 regio-
nale	 bedrijven,	 kennisinstellingen	 en	
inwoners	bereiken.	

Winnaars schrijfwedstrijd Dialectenfestival 
Lieshout

Traditiegetrouw	is	aan	dit	festival	een	
schrijfwedstrijd	 verbonden.	 Het	 the-
ma	 van	 de	 wedstrijd	 was	 dit	 keer	
'Wattur'	(water),	omdat	Laarbeek	zich	
tegenwoordig	 ook	 presenteert	 als	
'Waterpoort	van	de	Peel'	en	de	maand	
juni	 uitgeroepen	 is	 tot	 watermaand.	
De	 schrijfwedstrijd	 wordt	 georgani-

seerd	door	 de	 stichting	Erfgoed	Bra-
bant	 in	 samenwerking	met	 de	 Stich-
ting	 Brabants	 Dialectenfestival.	 De	
wedstrijd	is	onderverdeeld	in	drie	ca-
tegorieën:	verhalen,	gedichten	en	lied-
teksten.	Het	verhaal,	het	gedicht	of	de	
liedtekst	moet	 gebaseerd	 zijn	 op	 het	
genoemde	 thema	 en	 geschreven	 zijn	

in	het	eigen	Brabantse	dialect.	De	win-
naar	 van	 elke	 categorie	 ontving	 de	
Brabantse	 Dialectpenning	 en	 een	
prachtig	 dialectboek.	 Bovendien	 ver-
schenen	 de	 winnende	 teksten	 in	 het	
programmaboekje	van	het	festival.

De winnaars
Categorie gedichten: 
Leo	 Wagemans	 (Beers),	 Ut	 bèèkske	
van	Laorbeek.
Genomineerd	waren	 eveneens:	 Toon	
Konings	en	Will	Segers.

Categorie verhalen: 
Will	Segers	(Alphen),	Wijwaoter.
Genomineerd	waren	eveneens:	Henk	
Janssen	en	Mientje	Wever.

Categorie liedjes: 
Sjef	van	Rooij	en	Hans	Lakwijk	(Den	
Bosch),	’t	Strömke.
Genomineerd	 waren	 eveneens:	 Vin	
Baltussen	en	Gerard	van	Kol.

Op zondag 10 juni 2012 werd in Lieshout voor de tiende keer het Brabants 
Dialectenfestival georganiseerd. Het festival vierde daarmee een belangrijk 
jubileum, waarvoor als slotoptreden Gerard van Maasakkers was vastgelegd.

Meer	op	www.sre.nl



DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN LAMINAAT!

ABSOLUTE 
BODEMPRIJZEN!

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN
ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, 
laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

OPRUIMING!
KLIK LAMINAAT XXL
LAURENTIUS
Lange brede delen,
in 4 eigentijdse kleuren,
met “one click to go” systeem,
klasse 32, 205 cm lang, 
24 cm breed, 9 mm dik, 
25 jaar garante. Made by Balterio.
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9,95
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INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 mm dik,
klasse 32,
in 8 kleuren.

van 18,95

WEG ERMEE

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

van 44,95

LAMEL PARKET 
MET KLIK VERBINDING
Rustiek eiken landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met v-groef, 
naturel, wit of grijs geolied.

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

WEG
ERMEE!

v
WEG ERMEE

van 32,95

WEG ERMEE

en
.

STUNTPRIJS!

645,-*

NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef, uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

INTRODUCTIEPRIJS

26,95
 m2

INCL. BTW

WEG ERMEE

MASSIEVE TRAP RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, 
incl. stootborden, anti-sliprand, 
lijm en olie:

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

--

klik voor meer (glas-en/of reclame) voorbeelden op: www.rela-art.nl, of     06-19 20 20 70 a

auto-gevel-en lichtreclame

zon-en inkijk-werende glasfolies

promotiekleding

textieltransfer druk

advertentieopmaak

drukwerkbegeleiding
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(Fun)
Tekst

Tekst
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Noordveld Drogisterij en parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  nuenen   |   T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 21 juni 2012 t/m donderdag 28 juni 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere acties. OP = OP

Lancôme Zomerfeest
10% korting bij aankoop van 1 product 
van Lancôme, het 2e Lancôme product 

40% Korting
+ GRATIS cadeau
bij aankoop van 2 Lancôme producten, 
waarvan 1 gezichtsverzorgingsproduct.

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

www.cava-schoenmakers.nl
Dit jaar ook op Nuenen Culinair!

Monte Scroppino
Frisse mix van prosecco, wodka 

en limoen ijs. IJskoud geserveerd!
Volgens venetiaans recept.

Deze Cava Don Jaime 
is vanaf nu ook verkrijgbaar bij 
wijnhandel André van Lieshout

Cava Don Jaime
Spaanse mousserende wijn
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Volleybal

Wielersport

PaardensportTennis

Zwemmen

Concours Hippique Nuenen
Op zaterdag 23 en zondag 24 juni organiseert ponyclub Prins Willem 
Alexander weer een groots Concours Hippique. Dit jaar is er gekozen voor 
een andere locatie. Het nieuwe terrein, beschikbaar gesteld door de familie 
Bastiaans, ligt aan de Dubbestraat in Nuenen. Een top locatie wat betreft 
bereikbaarheid en zichtbaarheid. 

Voor het publiek is het goed toeven op 
het gratis toegankelijke concours. 
Naast de spectaculaire wedstrijden is 
er een gezellig strodorp, een spring-
kussen voor de kinderen en uiteraard 
is er volop gelegenheid om een hapje 
en drankje te nuttigen. Leden van de 
ponyclub verkopen op beide dagen lo-
ten voor de loterij waarmee u kans 
maakt op leuke prijzen. De opbrengst 
is voor het jaarlijkse ponykamp. 

Programma
23 juni: 
Vanaf 10.00 uur: dressuurruiters.
12.00 uur: Bixiewedstrijden: 
jonge ruitertjes vanaf 6 tot 13 jaar. 
24 juni
Vanaf 10.00 uur: springruiters.

Meer informatie over ponyclub Prins 
Willem Alexander vindt u op: 
www.ponyclubnuenen.nl

Debuut Nuenenaar Steven Kruijswijk in Tour de France

Busreis fanclub naar start in Luik
 
Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen maakt zijn debuut in de Tour de 
France, die zaterdag 30 juni van start gaat in Luik met een proloog over 6 
kilometer. Vandaar dat fanclub Steven Kruijswijk een busreis organiseert 
naar de start van het grootste wielerevenement op aarde. Belangstellenden 
voor deze busreis kunnen meereizen met de fanclub. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. 

Nuenenaar Steven Kruijswijk in actie tijdens het vorige NK op de weg. 
(foto: Cees van Keulen)

 
Een retourtje Gerwen-Luik kost voor 
niet-leden van de fanclub slechts 17,50 
euro. De bus met fans vertrekt zater-
dag 30 juni stipt om 10.00 uur, verza-

melen vanaf half tien bij clubhuis De 
Stam in Gerwen. Aanmelden kan tot 
zaterdag 23 juni en voor de busreis 
geldt: vol=vol. Inschrijven voor deze 

Clubkampioenen     
TV De Goudhoek
Afgelopen zaterdag 16 juni werden de finales van de clubkampioenschap-
pen Gemengd Dubbel gespeeld op het park van T.V. De Goudhoek.

In de categorie 7 werd de beker ge-
wonnen door Doreen de Bloeme en 
Frank van Erp en in de categorie 6 
door Henriëtte Berkvens en Robert 
van de Wetering.

Ook wil de vereniging van deze gele-
genheid gebruik maken om alle lezers 
te vragen de vereniging te steunen 
middels de sponsorfonds-actie van 

C1000 Ton Grimberg. Vanaf maandag 
18 juni t/m 14 juli kunt u uw kassa-
bonnen in de “Goudhoek-box” (achter 
de kassa’s) deponeren. 
 
Wilt u meer informatie over deze ge-
zellige vereniging kom dan eens een 
kijkje nemen of ga naar: 

www.goudhoek.nl.

Junioren Z&PV Nuenen 
bij Nederlandse 
Kampioenschappen
Op 15 t/m 17 juni hebben Tobias Geurts en Robin Goossens deelgenomen 
aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Drachten. Door hun 
goede prestaties van afgelopen jaren mochten zij zich daar meten met de 
rest van de Nederlandse top van hun leeftijd.

Robin had zich op 3 afstanden ge-
plaatst, de 100m vrijeslag, de 100m 
schoolslag en de 200m wisselslag. In 
alle races liet ze wederom zien thuis te 
horen op dit kampioenschap en zwom 
ze nagenoeg haar beste tijden. Voor 
Tobias stonden er maar liefst 7 starts 
op het programma, een zwaar week-
end dus. Ondanks dat, wist hij vrijdag 
op de 50m vrijeslag zijn persoonlijk 
record te verbeteren tot 28.47 en te-
kende hij op zaterdag voor een PR op 
de 200m vrijeslag in 2.16.00. Zijn bes-

te race was echter op zondag, de 400m 
wisselslag. Daarop verbeterde hij zijn 
beste tijd van 5.36.66 naar 5.27.02 en 
steeg hij naar plaatst 13 in zijn leeftijd.

Komend weekend staat voor de senio-
ren en jeugdzwemmers van Z&PV 
Nuenen de laatste wedstrijd van het 
seizoen op het programma, de Neder-
landse Sprint Kampioenschappen in 
Heerenveen. Daar komt de ploeg uit 
Nuenen met totaal 13 zwemmers aan 
de start.

NJK deelnemers Tobias en Robin samen met coaches Martin de Wildt en Saskia Phaff.

Rosan den Hartog   
jeugdtalent van NKV 2011-2012
Rosan den Hartog, speelster van de pupillen F1. Rosan is al vanaf 1 februari 
2011 lid van NKV. Zij is gekozen tot jeugdtalent van NKV 2011-2012.

Gedurende het gehele seizoen worden 
de jeugdspelers/speelsters van NKV 
door hun trainers en coaches getraind 
en begeleid. Voortdurend is er contact 

met de JTC (Jeugd Technische Com-
missie) om de voortgang te bespreken. 
Aan het einde van het seizoen wordt 
door de trainers en coaches een lijst 
gemaakt, waarop uit elk team twee le-
den die in aanmerking zouden kunnen 
komen om verkozen te worden tot 
jeugdtalent van NKV.

Uit deze voordracht wordt op het ein-
de van het seizoen het jeugdtalent van 
NKV gekozen. Deze uitverkiezing 
vindt plaats aan het einde van het af-
sluitende mixed toernooi. Gedurende 
dit toernooi bekijken een aantal erva-
ren senior NKV leden nogmaals kri-
tisch naar de voorgedragen kandida-
ten. Na afloop van deze wedstrijden 
adviseren zij de Jeugd Technische 
Commissie welk lid in hun ogen het 
jeugdtalent van het jaar zou moeten 
worden. Dit jaar is dus de keuze geval-
len op Rosan den Hartog.

Rosan den Hartog, jeugdtalent van 
NKV 2011-2012, is erg blij met de 
nieuwe titel.

Laco fiets 
tweedaagse 
In het weekend van 1 en 2 sep-
tember organiseert Laco de 
Drietip in Nuenen een groots 
opgezette Laco to Laco fiets 
tweedaagse voor het gezin en de 
toerrenner. 

Het is de bedoeling dat dit een 
jaarlijks terugkerend evenement 
gaat worden. Voor het gezin is er 
op zaterdag en zondag een tocht 
van 30 kilometer die de ene dag 
richting Helmond gaat en de ande-
re dag naar Geldrop. Er is ook een 
tocht van 60 kilometer die gaat 
naar Deurne en Oirschot en de 100 
kilometer tocht gaat naar Hilva-
renbeek en Venray. Elke tocht 
heeft een rustplaats bij een ander 
Laco sportcomplex waar de koffie 
klaar staat. Er is ook een mogelijk-
heid om één dag te fietsen. 

busreis kan bij clubhuis Café de Stam, 
Gerwenseweg 38 (Bas van Keulen, 06-
53965925 a.u.b. na 11.00 uur) of bij 
Rubino wielershop, De Pinckart 46 
(Sjef Kisters, 06-10949478).

Steven in Top-10 in Zwitserland
De 25-jarige Steven rijdt dit jaar zijn 
eerste Tour. De Nuenense Raboprof 
reed al twee keer de Giro, één Ronde 
van Spanje en ook al tweemaal de 
Ronde van Zwitserland. “Ik ga vol ver-
trouwen naar de Tour”, zo laat Steven 
zondag 17 juni weten nadat hij als 5e 
gefinisht was in de laatste etappe van 
de Ronde van Zwitserland. Steven 
nestelde zich in de Top-10 met een 8e 
plaats in het algemeen klassement op 
slechts 59 seconden van de Portugese 
winnaar Da Costa. 
De Rabobankploeg voor de Tour is op-
gebouwd rond het trio klimmers Ro-
bert Gesink, Bauke Mollema en Ste-
ven Kruijswijk. Steven wordt door 
wielerjournalisten gezien als een seri-
euze kandidaat voor het witte jonge-
rentricot. 
Aanstaande zondag komen alle Ne-
derlandse profrenners in actie bij het 
Nederlands kampioenschap op de weg 
in Kerkrade. Een week later gaat de 
Tour de France van start in Luik om 
via de Alpen en de Pyreneeën te fini-
shen op zondag 22 juli in Parijs.

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 



Alles voor
een complete BBQ 

bij Jan Linders Nuenen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Restaurant Olijf op Nuenen Culinair.
Tijdens Nuenen Culinair, op 22-23-24 juni 2012 kunt u, als liefhebber 

van wijn- en spijs, genieten van een Culinair Olijf arrangement.

Dit Culinair Olijf arrangement wordt geserveerd op het terrein 
van Nuenen Culinair in het prachtige park, 

in de stand van Olijf en bestaat uit;

Entreekaart Nuenen Culinair
Ontvangst bij de Olijfstand met Foss Marai en een amuse

****
4 culinaire gerechtjes, door onze keuken samengesteld met daarbij:

Pinot Grigio, Armani (witte wijn)
en /  of

Chianti, Colli Senesi (rode wijn)

Dit Culinair Olijf Arrangement is alleen te reserveren 
via Restaurant Olijf en dient van te voren te worden betaald, 

voor een all- in prijs van € 49,50 per persoon.

Restaurant Olijf, gelegen aan de Berg 18 is gedurende 
Nuenen Culinair gewoon geopend.

Wij kijken er naar uit u in het Park, of op de Berg 
te mogen ontvangen.

Kreeftenfestival
Ook direct na afl oop van Nuenen Culinair, willen wij u laten genieten 

bij restaurant Olijf van een Kreeftenfestival.

Op maandag 25 en dinsdag 26 juni organiseert Olijf een kreeftenfestival.
Omstreeks 19.00 uur wordt u verwacht bij Olijf, alwaar wij u zullen verwennen 

met een 5 gangen kreeftenmenu, inclusief 5 bijpassende glazen wijn.
De kosten bedragen € 75,00 per persoon.

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

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

B O U W P L A N N E N ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Sanitaircentrum nuenen
De Pinckart 49, Nuenen, tel. 040‑2837457 ‑ Erkend installatiebedrijf

ToTale 
verbouwingsleegverkoop

korTingen ToT wel 80%
Openingstijden:  Woensdag t/m vrijdag 13.30 - 18.00 uur
 Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt

Wij vragen voor het bezorgen van
Rond de Linde:

VakantiekRachten
Voor de maanden juli en augustus
in nuenen, Gerwen, Lieshout en Mariahout
Ben je bereid om in deze vakantietijd 

ons blad te bezorgen?
dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,bel dan even 06-48698919

Leuke BijVeRdienste


	RdL wk25 2012
	VP 25
	Gemeente wk25
	Adv Kersvers FC
	Adv Vogels Expert FC
	Tekst Zuidzorg FC
	Adv St Anna FC
	Tekst Kerk FC
	Tekst Nuenen FC
	Tekst Geslaagden FC
	Lindeblaadjes 25
	Tekst Fysio FC
	Adv Vloer t Zelf FC
	Tekst Sport FC
	Adv Jan Linders AP FC


