
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Het grote PSV komt 
naar Sportpark 
Oude landen.
Op zaterdag 7 juli 
a.s. speelt de 
hoofdklasse ama-
teurclub RKSV 
Nuenen een wed-
strijd tegen eredivisionist PSV Eind-
hoven. PSV komt naar sportpark 
Oude Landen om zich voor te berei-
den op het nieuwe voetbalseizoen 
2012-2013. 

RKSV Nuenen kan deze wedstrijd orga-
niseren, omdat het over een uitstekend 
hoofdveld van natuurgras beschikt. 
PSV speelt deze wedstrijd voor het 
eerst in het nieuwe thuistenue. Daar-
naast zal ook Phoxy zijn opwachting 
maken en vinden er diverse activiteiten 
plaats. 
Aanvang van de wedstrijd is 16.30 uur 
en vanaf 14.00 uur gaan de kassa’s open. 
Entreekaarten komen op € 10,00 per 
stuk, kinderen t/m 12 jaar en 65+ € 6,00 
per stuk.

Bezoekers worden verzocht om zoveel 
mogelijk per fiets of openbaar vervoer 
naar het sportpark te komen. De par-
keerruimte is zeer beperkt. Kijk voor 
meer informatie op:
www.rksvnuenen.nl
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Opening Hotel Heppie!
Afgelopen woensdag zijn de deuren geopend van Hotel Heppie in de bos-
sen van ’t Wolfsven te Mierlo. Stichting Heppie organiseert vakanties en 
weekenden voor kinderen die eigenlijk om wat voor reden dan ook niet op 
vakantie kunnen en extra aandacht nodig hebben. Nuenenaar Ron van der 
Voort heeft het volledige interieur georganiseerd: “Met afstand het meest 
dankbare wat ik ooit gedaan heb.”

Ambassadeurs Rene en Natasja Fro-
ger hebben het hotel geopend. Het is 
ingericht als kinderparadijs met 58 
slaapplekken, een speelkamer,  bin-
nenspeeltuin, skelterbaan, Cruyff 
court, buitenspeeltuin en eetzaal 
met professionele keuken. De voice 
of heppie theaterzaal werd ingezon-
gen door Ben Saunders.

Ron: “Woensdag heb ik met kippenvel 
rondgelopen. Wat een prachtig mo-
ment voor al die mensen die belange-
loos hebben meegewerkt aan het 
toekomstige geluk voor vele kinderen 
die écht op Heppie zitten te wachten. 
Ik sprak een jong doelgroepmeisje, die 
me vertelde om welke trieste rede zij 
in een gezinsvervangend tehuis zat. 
Toen ze me met een traan en een lach 
vertelde dat dit, Heppie, nu al als haar 
enige échte thuis voelde kreeg in een 
brok in m’n keel.”

Ron heeft besloten actief betrokken te 
blijven bij Heppie: “We hebben nu 
zo’n mooi hotel gerealiseerd met de 
vele hulp in gelden, producten en 

handjes, maar we zijn er nog lang niet. 
Om deze vergeten doelgroep ook in de 
toekomst te kunnen helpen is er meer 
nodig. Deze kinderen wonen vaak 
dichterbij dan je denkt. Afgelopen jaar 
heeft Heppie er 1700 geholpen en 
stonden er daarnaast nog meer dan 

Reis naar Guatemala

Nuenen en Tucurú willen elkaar ontmoeten

De kerk van Tucurú, Guatemala

1500 op de wachtlijst. En dan te be-
denken dat de meeste kinderen Hep-
pie nog niet weten te vinden. Voor 
zover ik weet zijn we de enige organi-
satie in Nederland die zich op deze 
probleemdoelgroep richt.”

Binnen hotel Heppie zijn prachtige 
vergaderruimtes te huur voor groepen 
en bedrijven in een omgeving die even 
uniek als aangrijpend is. Tevens kan je 
de trotse ruimtesponsor worden van 
een slaapkamer of andere ruimte. 
Vandaar de oproep aan alle lezers om 
zich te melden bij ron@heppie.nl met 
ideeën voor giften, acties en andere 
vragen.

De Nuenense parochies hebben al enige tijd een zusterband met de paro-
chie San Miguel in Tucurú, een dorp in het hoogland van Guatemala. Om 
elkaar beter te leren kennen dan alleen via mailberichten en foto’s, vertrekt 
op 2 juli een groep van tien personen uit de parochie, de wereldwinkel, het 
onderwijs en de Nuenense politiek naar Guatemala. Op enkele scholen 
hebben kinderen tekeningen van Nuenen gemaakt. Die zijn geplastificeerd 
en zullen in Tucurú worden uitgedeeld.

Eén van de deelnemers is Gemma van 
den Hoof uit Nuenen: ‘We gaan mee-
doen met verschillende activiteiten 
binnen de parochie en de dorpsge-
meenschap van Tucurú. Ook maken 
we kennis met het grote koffieproject 
dat door de Nederlandse ontwikke-
lingsorganisatie Solidaridad wordt ge-
steund. Daaraan is vanuit Nuenen 
financieel bijgedragen door de paro-
chies en de oud-prinsen van de Nue-
nense carnavalsvereniging. De 
afgelopen jaren is er een aantal koffie-
plantages ontwikkeld die een bijdrage 
leveren aan het inkomen van tientallen 
gezinnen. Een belangrijke rol binnen 
dit project is weggelegd voor de vrou-
wen van Tucurú. Het opzetten van een 

bakkerij en van groentetuinen en de 
deelname aan alfabetiseringsbijeen-
komsten heeft deze vrouwen sterker 
en weerbaarder gemaakt. Het overgro-
te deel van de Maya-bevolking leeft in 
armoede maar de mensen proberen 
zich in een vaak uitzichtloze situatie 
staande te houden.’ 
Mensen van de beide parochies zullen 
met elkaar praten over de rol die het 
geloof speelt in het dagelijks leven. Het 
Nuenense gezelschap zal aanwezig zijn 
bij ceremonies en rituelen van de Ma-
ya’s. ‘Onze groep uit Nuenen zal erva-
ren hoe de Indiaanse bevolking ruimte 
heeft verworven voor de beleving van 
de eigen Maya-religie en hoe belang-
rijk het behoud van de eigen cultuur is. 
De reizigers hopen dat zij worden ge-
inspireerd door de spiritualiteit van de 
Maya-indianen’, aldus Gemma.

Burgeroorlog
Een ander project dat zal worden be-
zocht, betreft een groep nabestaanden 
van mensen die tijdens de burgeroor-
log spoorloos verdwenen of werden 
vermoord. ‘Zij streden voor een mens-
waardig bestaan. Duizenden mensen 
hebben hun inzet met de dood moeten 
bekopen. Nu, 30 jaar later, delen fami-
lieleden en vrienden van een aantal 
verdwenen of vermoorde personen 
hun verhalen over de angst van die tijd 
en de pijn van het verlies. Ze doorbre-
ken het zwijgen en onlangs is het boek 
gepubliceerd waarin hun getuigenis-
sen zijn verzameld. Het is een monu-
ment voor de slachtoffers en de 

nabestaanden’, vertelt Gemma.
Op dit moment vinden er opgravingen 
plaats van massagraven waarin de 
slachtoffers werden gedumpt. De fa-
milies hebben hun DNA afgestaan en 
met behulp daarvan hopen zij de licha-
men te identificeren en hun naasten 
alsnog een waardige begrafenis te kun-
nen geven. Gemma daarover: ‘De 
groep uit Nuenen reist naar een plaats 
aan de zuidkust van Guatemala, te-
midden van de uitgestrekte suikerriet-
plantages. Zij zullen er de nabestaanden 
en familieleden ontmoeten, in de hoop 
dat zij hen het gevoel kunnen geven er 
niet alleen voor te staan; dat er mensen 
vanuit een ver land zijn die een klein 
eindje met hen mee op weg gaan in 
hun zoektocht naar hun verdwenen 
geliefden.’

Rondreis
Na deze bezoeken reist de groep twee 
weken door Guatemala, het ‘land van 
de eeuwige lente’. Bergen, meren, vul-
kanen, tropisch regenwoud en de over-
blijfselen van de precolumbiaanse 
Mayacultuur vormen ook onderdeel 
van deze reis. Het gezelschap uit Nue-
nen heeft zich mede laten inspireren 
door mensen die Guatemala goed ken-
nen, zoals bijvoorbeeld oud-Nuene-
naar Mario Coolen. Hij heeft jarenlang 
in Guatemala gewerkt en komt er nog 
regelmatig door zijn werk bij Solidari-
dad. 
Gemma van den Hooff: ‘Het zal een 
heel bijzondere reis worden. Wij ho-
pen dat de kennismaking en uitwisse-
ling met mensen in een land, dat in 
veel opzichten zover van ons afstaat, 
wederzijds zal inspireren. Na terug-
komst willen wij onze ervaringen 
graag met u delen.’

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.



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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De balie is in het gemeentehuis en is open op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur. De balie is op deze tijden ook telefonisch be-
reikbaar op telefoonnummer (040) 2631631. 

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 15/06/2012 N-HZ-2012-0102 Papenvoort 22A Verbouwen woonhuis 
 

Regulier 19/06/2012 N-HZ-2012-0104 Stad van Gerwen 9 Oprichten gevel  

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.
 

Soort Datum Dossier- Locatie  Activiteit
aanvraag  ontvangst Nummer    

Uitgebreid 15/06/ N-HZ-2012- Nieuwe Dijk 4 Wijzigen stalsysteem en milieu- 
 2012 0103  vergunning voor melkveestal

 
Deze aanvraag ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan geen 
beroepschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevingsvergun-
ning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Gerwens	 Muziekkorps	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	

jaarlijkse fietstocht “Fietsen voor muziek”, waarbij de start en finish 
plaatsvindt bij garage Jansen aan het Laar in Gerwen op zondag 
16 september 2012;

•	 Aanvrager:	Organisatiecomité	Kempische	Wandeldagen	voor	de	
doorkomst	van	de	Int.	Kempische	Wandeldagen	op	4	en	5	augus-
tus 2012 door de gemeente Nuenen;

•	 Aanvrager:	K.P.J.	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse touwtrekwedstrijd over water op zondag 19 augustus 2012 
op het weiland van de fam. Van Genugten aan de Hoekstraat in 
Nederwetten;

•	 Aanvrager:	V.O.F.	Hoefnagels	voor	het	organiseren	van	een	dorps-
kermis in Nederwetten in de periode van 17 tot en met 20 augus-
tus	2012	op	het	terrein	aan	de	Koppeldreef;

•	 Aanvrager:	De	heer	W.	Clermonts	voor	het	plaatsen	van	een	tent	
op	het	terrein	aan	de	Koppel-	dreef	t.g.v.	de	dorpskermis	in	Ne-
derwetten in de periode van 17 tot en met 20 augustus 2012.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2012-0074 Weverstraat 80 Plaatsen erker  

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking Nummer    

Regulier	 18/06/2012	 N-HZ-2012-0086	 Vrouwe	Cecilialaan	41	 Plaatsen		 	
    carport  

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 

22/06/ N-HZ-2012- Beekstraat 1 Bouwen Plaatsen airco  22/06/ 
2012 0045   en ventilatiekanaal 2012  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Rooise	Fietsvierdaagse	is	medewerking	verleend	aan	

de doorkomst van de fietsvierdaagse in de periode van 17 tot en 
met 20 juli 2012 (verzenddatum 26 juni 2012);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Van	Ruusbroecstraat	en	Vondelstraat	is	
vergunning verleend voor het organiseren van een buurtfeest op 
11 augustus 2012 in de Van Ruusbroecstraat (verzenddatum 27 
juni 2012);

•	 aan	 de	 bewoners	 van	 de	 Vrouwe	 Cecilialaan	 is	 een	 vergunning	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest in de 
Vrouwe	Cecilialaan	t.h.v.	de	huisnummers	1	t/m	15	op	11	augustus	
2012 (verzenddatum 27 juni 2012); 

•	 aan	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	is	een	vergun-
ning	verleend	voor	het	organiseren	van	een	camping	voor	één	nacht	
met barbecue van 18 op 19 augustus 29012 op het grasveld aan 
de Wilgenstraat (verzenddatum 27 juni 2012);

•	 aan	wijkvereniging	Hofwijk	 is	een	vergunning	verleend	voor	het	
organiseren van een feestdag voor de bewoners op het pleintje aan 
de Herikhof op 18 augustus 2012 (verzenddatum 27 juni 2012);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Andoornstraat	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest in de Andoorn-
straat op 25 augustus 2012 (verzenddatum 27 juni 2012);

•	 aan	 wijkvereniging	 Refelingse	 Erven	 is	 een	 vergunning	 verleend	
voor het organiseren van een wijkfeest op het middenveld in de 
wijk Refelingse Erven op 1 september 2012 (verzenddatum 27 
juni 2012);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Zuiderklamp	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecue op 8 september 2012 
op het pleintje in de Zuiderklamp vanaf huisnummer 28 (verzend-
datum 27 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, 28 juni 2012

PUBLICATIE
Voornemen tot het plaatsen van een verkeersremmende maatregel 
(drempel) op de hoofdrijbaan van de Klamperlaan ter hoogte van 
huisnummer 17 – 19
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. zijn voor-
nemens	om	op	de	hoofdrijbaan	van	de	Klamperlaan	een	verkeersrem-
mende maatregel (drempel) te plaatsen voor een aaneengesloten 
periode van ten minste 6 maanden.

Indienen zienswijze
Het concept ontwerp en de daarbij horende toelichting liggen vanaf 
donderdag 28 juni 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage 
bij de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

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

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

Nuenen, 28 juni 2012

PUBLICATIE
Anterieure overeenkomst woonbebouwing locatie De Beemel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten 
tussen	de	gemeente	Nuenen	c.a.	enerzijds	en	de	heer	D.H.J.M.	Kusters,	
mevrouw	C.C.H.M.	Kusters	en	de	heer	K.P.A.	Scheepers	anderzijds,	
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

VERKEER
•	 verkeersmaatregelen	tijdens	kermis	in	Nuenen-Centrum
Vanaf vrijdag 6 juli tot en met dinsdag 10 juli is er kermis in het cen-
trum van Nuenen. De volgende wegen zijn vanaf dinsdag 3 juli 18.00 
uur tot woensdag 11 juli 14.00 uur afgesloten voor het verkeer:

Alle wegen rondom het Park:
•	 vanaf	de	kerk	tot	Parkstraat,
•	 vanaf	de	kerk	tot	Vincent	van	Goghstraat/Berg,
•	 vanaf	Berg	tot	Boordseweg.

Het openbaar vervoer wordt omgeleid.

Weekmarkt 
Op maandag 9 juli wordt de weekmarkt eenmalig verplaatst naar het 
Vincent van Goghplein.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de balie Wonen en 
Openbare ruimte via (040) 2631 699.

PLASTIC-AFVALZAKKEN
Huis aan huis verspreiding plastic zakken
Tussen 3 en 15 juli worden huis aan huis ‘Plastic Hero’-zakken bezorgd. 
Mocht	u	ze	niet	hebben	ontvangen,	kunt	u	ze	op	het	gemeentehuis	
ophalen.
Voor meer informatie zie www.nuenen.nl, wonen in Nuenen/alles over 
afval.

WAT JE VINDT MOET JE NAAR DE  
POLITIE GEMEENTE BRENGEN!

Gevonden voorwerpen brengt u vanaf 1 juli niet 
meer naar de politie, maar naar de gemeente. 
Vanaf 1 juli is namelijk de gemeente verantwoor-
delijk voor het innemen, registeren en bewaren 
van gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen kunt u vanaf 1 juli inleveren bij het gemeentehuis 
aan de Jan van Schijnveltlaan 2. Hebt u een voorwerp verloren dan kunt 
u bij de gemeente, via telefoonnummer (040) 2631 631 navraag doen. 
U kunt gevonden of verloren voorwerpen zelf melden via de website van 
de gemeente; www.nuenen.nl. U kunt vervolgens het gevonden voorwerp 
brengen of het verloren voorwerp ophalen bij de receptie in de hal van 
het gemeentehuis. Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

De gemeente bewaart de gevonden voorwerpen vervolgens gedurende 
de wettelijke bewaartermijn. Afhankelijk van de waarde van het gevon-
den voorwerp bedraagt deze drie of twaalf maanden. 

De politie verdwijnt overigens niet helemaal uit beeld want zij zal peri-
odiek controleren of gevonden voorwerpen in verband kunnen worden 
gebracht met aangiften van verlies of diefstal.

INTREKKEN HUISHOUDTOETS WWB
Intrekking huishoudtoets Wet werk en bijstand (WWB) per 1 janu-
ari 2012
Op 1 januari 2012 werd de huishoudinkomenstoets ingevoerd voor 
mensen	met	een	bijstandsuitkering.	Eén	huishouden	had	nog	recht	op	
één	gezamenlijke	WWB-uitkering.	Alle	inkomens	van	alle	volwassenen	
in	één	huishouden	werden	meegeteld	bij	het	bepalen	van	de	hoogte	
van die uitkering. 

Na de val van het kabinet is in het begrotingsakkoord afgesproken om 
de huishoudinkomenstoets af te schaffen. Dat gebeurt met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit besluit moet nog in een wet 
worden vastgelegd. Het ministerie heeft alle gemeenten gevraagd alvast 
te handelen alsof de nieuwe wet er al is. 
De gemeente Nuenen heeft alle cliënten die op 31 december 2011 een 
WWB-uitkering ontvingen, in een brief geïnformeerd dat hun uitke-
ringshoogte hetzelfde blijft.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van Sociale Zaken. 



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: 29 eN 30 JUNI: 
Hollandse Bospeen, per bos ..........0,99
Hollandse kropsla, 2 kroppen ........0,99
Bosbessen, per doosje .....................0,99
Frieslanders Nw.oogst, 2 kilo .......1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 2 JUlI:

Hollandse IJsbergsla, per krop ... 0,69
DINSDag 3 JUlI:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo ............0,79
WOeNSDag 4 JUlI:

Nw.oogst rodekool, panklaar, 1/2 kilo ..... 0,99
DONDerDag 5 JUlI:

Parijse Worteltjes, 1/2 kilo ............... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 29 JUNI t/m 5 JUlI:
cantaloupe meloen, per stuk .........0,99
galia meloen, per stuk ....................0,99
tomaatsalade, 250 gram ......................1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Ons Rundergehakt, is weer Super 
beoordeeld en daar zijn we trots op

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Mager Rundergehakt
1 kilo ..........................................................5,50 
Pineapple Inside
“Varkenshaas met ananas”, 100 gr. ... 2,20
100 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. Zeeuws Spek ...........3,90
Mini Kiprollade
500 gram  .........................................5,00 
Carpaccio Spies
100 gram  .........................................2,25 
Broodje Gemak
per stuk  .............................................2,25

Volg ons ook op 
Facebook en Twitter!

SPecIal

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Granery
brood
Slagroom
schnitte

€ 1,99

€ 5,75

Actie geldig van 22 t/m 28 juni:

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

INLOOPDAGEN
29 EN 30 JUNI

M
et

 u
itz

on
de

rin
g 

va
n 

ni
eu

w
e 

co
lle

ct
ie

 e
n 

ba
sic

s
D

e 
ko

rti
ng

 g
el

dt
 o

p 
de

 o
rig

in
el

e 
pr

ijs
 v

an
 d

e 
ar

tik
el

en

BIJ SHOEBY. PROFITEER NU!
FASHION FOR WOMEN,

MEN AND KIDS

tot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%
tot 50%   tot 50%   tot tot 50%   tot 50%   tot tot 50%   tot 50%   tot tot 50%   

tot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%

FASHION FOR WOMEN,
MEN AND KIDS

 50%   tot 50%   tot 50%   tot tot 50%   tot 50%   tot
 50%   tot 50%   tot 50%   tot tot 50%   tot 50%   tottot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%   tot 50%

PARKSTRAAT 27, NUENEN SHOEBY.NL

4 APPEL-
MEISJES

5.95

CARTON
POMMEDE

of op z’n Hollands 
 ‘Appelmeisjes’

Brood van de maand: Juli
Frans Wit € 2,12

Actie geldig van 
29 juni t/m 5 juli:

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



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

Dit Weekend 30 C°!!!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

DEZE WEEK KoopjE:

BBQ worsten 
5 voor .............................................................................................................................................................390

Wij zijn er klaar voor!
kijk ook op www.vogels.keurslager.nl 

voor de bbq folder

pasta Salade
100 gram ......................................................................................................................119

pineapple Inside
100 gram ......................................................................................................................220

Gebraden kipfilet en 
Gebraden spek, samen ...................................390

Runder BBQ Minute Steak   
4 voor ................................................................................................................................600

In een sfeervolle, natuurlijke ambiance! 
Kun je ervaren; Hoe genezend, prettig, ontspannend
en apart een ‘Garra Rufa’ bad voor iedereen zal zijn.

Maak ’n afspraak (max. 4 pers).
En laat je inspireren en entertainen door dit 

bijzondere ‘Water wondertje’.

Ook Nuenen heeft nu
een ‘Garra Rufa Spa’!

040-787 03 38 | Witte put 22, Nuenen
www.garrarufa-nuenen.nl

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout, t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Heggenschaar Stihl 82 mm Rond de Linde.indd   1 5/14/2012   12:05:06 PM

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

elektrische fiets kemp starley
- Lichtgewicht aluminium frame met lage instap.
- Trapondersteuning, 3 standen instelbaar.
- Actieradius 35-45 km.
- Max. 25 km/uur (begrensd).
- 24 volt en 8 Ah accu.
- Verstelbaar stuur.
- Gewicht 23 kg (incl. accu).
5 jaar garantie op frame, 
1 jaar op accu en draaiende onderdelen.

Zorgeloos op weg
Tijdens de garantie-periode wordt aan 
huis service uitgevoerd door FietsNED.

elektrische fiets kemp starley
- Lichtgewicht aluminium frame met lage instap.
- Trapondersteuning, 3 standen instelbaar.

heavy duty
standaard

comfortabel
geveerd zadel

aluminium 
frame

ART-gekeurd 
ringslot

uitneembare 
accu

geschikt voor 
kinderzitje

200W 
onderhoudsvrije 

motor

LED controlepaneel

lage instap 
(43 cm)

Op=Op!

elektrisch fietsgemak

1149.-

 799.-
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praxis nuenen     
Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070

Tot en met zaterdag a.s. kunt u 20% van het aankoopbedrag 
van ALLE aankopen met airmiles betalen!

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

Tegen inlevering van deze advertentie,
één GRATIS 

zonnebrand / aftersun
bij besteding van € 30,-

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 juni 2012 t/m zaterdag 30 juni 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere acties. OP = OP

NIEUW IN ONS 

ASSORTIMENT

Demonstratie Dr. Hauschka
Vrijdag 29 juni, van 13.00 - 17.00 uur

Vrijblijvend huidadvies
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4e Dolphin Triathlon Nuenen 
Op zondag 1 juli, zal alweer de vierde editie plaatsvinden van de Dolphin 
Triathlon Nuenen. In de vorige 3 thriathlon verschenen er iedere keer zo’n 
550 atleten van alle leeftijden aan de start. Ook dit jaar ziet het er naar uit 
dat vrijwel alle startseries volgeboekt zullen zijn.

Parcours Dolphin Triathlon Nuenen 2012. 

De aftrap voor de Dolphin Triathlon 
Nuenen wordt gegeven door de scho-
lieren van de Nuenense lagere scholen, 
die samen met hun ouders de Kids So-
ciety Erica scholieren/ouder triathlon 
kunnen doen. Vervolgens zullen de 
jonge atleten (t/m 14 jaar) van het 
jeugd- en juniorencircuit starten. Om 
10.45 uur zullen de eerste volwassenen 
van start gaan op de achtste triathlon, 
waarbij 500m gezwommen, 23 km ge-
fietst en 5 km gelopen moet worden. 
Daarna is het om 11.15 uur en 12.00 
uur de beurt aan de atleten voor de 
kwart triathlon (1 km zwemmen, 43 
km fietsen, 10 km lopen), die over 2 
startseries worden verdeeld. Als laat-
ste komen de trio-teams in actie, waar-
bij 3 personen elk een onderdeel voor 
hun rekening nemen; deze zal starten 
om 12.45 uur.
Het strijdtoneel van de triathlon con-
centreert zich op 2 locaties. Het zwem-
men en de wissel naar het fietsen zal 
plaatsvinden in het Strandbad Nue-
nen. Vervolgens zal er gefietst worden 
op een parcours over de Europalaan en 
langs het Park in het centrum, waar 
een aantal ronden moet worden afge-

legd. Nieuw dit jaar is dat de wissel van 
fietsen naar lopen plaatsvindt op het 
parkeerterrein bij de Smidse (tegen-
over de C-1000). Van daaruit lopen de 
atleten weer richting het Park, waarna 
ze één of meerdere looprondes via de 
Berg en langs het gemeentehuis moe-
ten afleggen. De finish zal ook dit jaar 
weer plaatsvinden in het Park, maar 
nu op de Kerkstraat. Hierdoor is het 
Park gedurende de wedstrijd gemak-
kelijker toegankelijk; dit is ook een pri-
ma locatie om de gehele wedstrijd te 
volgen.

Bereikbaarheid Weverkeshof tijdens 
de thriathlon 
Bezoekers hebben i.p.v. via de hoofd-
ingang, aan de zij-ingang (aan de kant 
van het Weefhuis) toegang tot het We-
verkeshof.

Meer informatie over de triathlon is te 
vinden op de website: http://www.tria-
thlonnuenen.nl. Op deze site kun je 
ook nog inschrijven voor de verschil-
lende onderdelen. De inschrijving sluit 
op dinsdagavond 26 juni, na-inschrij-
ving op de dag zelf is niet mogelijk.

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

van twee vrijstaande woningen aan De Beemel op een perceel grond 
gelegen tussen de Beemel 21 en het Scheveldensepad te Nuenen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) ligt vanaf 29 juni 2012 een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden 
genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. 
Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke intersite: 
www.nuenen.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

Nuenen, 28 juni 2012

PUBLICATIE
Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
B en W zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het navolgende plan:

•	 Gulberg 22, het plaatsen van een lijmtank (N-HZ-2011-0170).

De aanvraag, de ontwerp beschikking omgevingsvergunning en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 29 juni 
gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruim-
te, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Tijdens de inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze, 
bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethou-
ders van Nuenen c.a., postbus 10000, 5670 GA Nuenen. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de 

ontwerp	beschikking	deze	betrekking	heeft.	Mondelinge	zienswijzen	
kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de 
balie Wonen en Openbare ruimte, telefoonnummer (040) 2631 699.

Nuenen, 28 juni 2012

Donkere wolken boven Nuenen c.a.

De gemeente Nuenen gaat zware tijden 
tegemoet. De financiële positie is uiter-
mate zwak en zeer zorgwekkend. De 
oorzaak zit in de grote verliezen die ge-
maakt worden in de grondexploitatie 
doordat het bouwtempo ver achter 
blijft bij de verwachtingen van het ver-
leden. De kosten, gemaakt in de afgelo-
pen tien jaar, lopen door, met name de 
rente, terwijl de opbrengsten uit de 
grondverkoop, de algemene uitkering 
van het rijk, de onroerend zaakbelas-
ting en de leges achterblijven op de 
verwachtingen.

De kans is groot dat de gemeente Nue-
nen onder preventief financieel toe-
zicht wordt geplaatst als gevolg van het 
niet structureel in evenwicht hebben 
van de begroting voor de komende ja-
ren. Op het moment dat de gemeente 
zelf niet meer uit de problematiek kan 
komen, komt zij in aanmerking voor de 
aanvullende artikel-12 steun; extra geld 
van de rijksoverheid in ruil voor een 
streng financieel toezicht. Hiermee 
wordt de gemeente onder financiële 
curatele van het Rijk gesteld. Al met al 
geen vrolijk vooruitzicht.

De inwoners van Nuenen zullen het 
rechtstreeks in hun portemonnee gaan 
voelen. Veel vergoedingen zullen wor-
den afgeschaft of ten minste beperkt en 
de belastingdruk zal worden opge-

voerd. Aan een forse verhoging van de 
OZB zullen we niet ontkomen. 
We zullen de problemen in Nuenen 
zelf op moeten lossen waarbij we er 
niet aan ontkomen om de sterkste 
schouders de zwaarste lasten te laten 
dragen.

De gemeenteraad staat voor een zware 
taak om de besluiten te nemen. Een 
constructieve samenwerking van alle 
partijen in de Raad is wat ons betreft op 
dit moment meer dan ooit aan de orde. 
We zullen de problemen samen op 
moeten lossen. De ingrepen zullen ver-
strekkend en langdurig zijn.
Toch geldt voor het CDA als eerste pri-

oriteit dat de zorgplicht voor de bur-
gers niet in het geding mag komen. Een 
zorgplicht die zich met name richt op 
drie groepen van burgers:
Burgers die, soms tijdelijk, onvoldoen-
de inkomen kunnen verwerven;
Burgers die moeite hebben om zich 
zelfstandig staande te houden door ou-
derdom, een handicap of anderszins; 
Ouders die problemen hebben met het 
opgroeien van hun kinderen.

Samenwerken en verantwoordelijkheid 
dragen is belangrijker dan ooit.
We nodigen alle inwoners van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten uit om met 
ons mee te denken in het belang van 
onze gemeenschap.

Theo van den Tillaart, fractievoorzitter 
CDA, (t.vandentillaart@onsnet.nu), 
www.nuenen.cda.nl

Concertreis GMK naar Caldonazzo 
Het Gerwens Muziekkorps heeft van vrijdag 22 juni tot en met maandag 25 juni een bezoek gebracht aan Caldo-
nazzo in Italië. In het kader van een muzikale uitwisseling is er een drietal concerten verzorgd, de eerste op vrij-
dagavond in de tuin van het hotel Bellavista aan het meer van Caldonazzo. Op zaterdagavond werd er een concert 
gegeven naast het gemeentehuis in Caldonazzo. Bij deze beide concerten werd er ook gezamenlijk opgetreden met 
de gastheren. Overdag zijn er diverse bezienswaardigheden bezocht in de omgeving. Op zondag werd er overdag 
een indrukwekkend bezoek gebracht aan een vestingwerk uit de Eerste Wereldoorlog.

’s Avonds hebben zij in Levico Terme 
een concert gegeven midden in het 
centrum aan de voet van de basiliek. 
Ondanks het feit dat er op dat mo-
ment de wedstrijd Engeland-Italië 
werd gespeeld, zat er heel wat pu-

bliek op de trappen van de basiliek te 
luisteren naar het concert. De avond 
werd afgesloten met een diner aan-
geboden door de gemeente Levico. 
En natuurlijk werd ook hier het 
stamlied ‘Een dikke sigaar’ van het 

Gerwens Muziekkorps ten gehore 
gebracht. 
Op maandagochtend ging de bus 
weer vroeg richting Nederland en 
kunnen zij terugkijken op een ge-
slaagde concertreis.

Het Gerwens Muziekkorps voor de basiliek in Levico Terme, waar zij afgelopen zondag een concert verzorgden.

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

Vlooienmarkt Scouting Panta Rhei
Wie kent hem niet, de vlooienmarkt bij Scouting Panta Rhei vindt dit jaar 
op 8 en 9 september plaats op de nieuwe locatie, Pastoorsmast 12 (Bij de 
voetbaIvelden van RKSV). 

Open projectdag in de 
biologische moestuin
Op 30 juni houdt de biologische moestuin, gelegen aan het zandpad de 
Roosdonken, een open projectdag. Zoveel mogelijk leden van de tuin zijn 
dan aanwezig om onderhoud te plegen. Iedereen die geïnteresseerd is in 
biologisch tuinieren en eens een kijkje wil nemen of deelname iets voor hem 
of haar is kan informatie inwinnen en zelfs(!) meewerken.

Ook mensen die alleen geïnteresseerd 
zijn in deze duurzame manier van tui-
nieren zijn welkom om eens in de tuin 
rond te wandelen. De meeste van de 
gewassen zijn inmiddels geplant in de 
diverse teeltvakken. Een kortere en 
lekkerder weg van productie naar con-

sumptie is niet denkbaar. De moestuin 
is open van 9.30 uur tot 15.00 uur. 

Voor meer informatie zie www.biolo-
gischetuin-nuenen.nl of bel Gea Smit 
040-2834905 of René Gerlings 040-
2816260.






In de twee weken voorafgaand aan 
de vlooienmarkt halen zij op de 
beide zaterdagen de spullen op 
in Nuenen, zij hopen ook 
weer op uw 
spullen en zor-
gen ervoor dat 
zij via de vlooienmarkt een 
nieuwe eigenaar vinden. Dus heeft u 
nog spullen die u niet meer kunt ge-

bruiken, gooi ze niet weg maar be-
waar ze voor de vlooienmarkt. 

Meer informatie over deze vlooi-
enmarkt vindt u vanaf me-

dio augustus in 
de Rond de 
Linde, 

of kijk op de website:

www.scoutingpantarhei.nl. 



Met alleen al in Nederland 100.000 exemplaren, is de Yaris de meest verkochte Toyota van de 
afgelopen 10 jaar. En ook de nieuwe Yaris is een groot succes. Een succes dat ongetwijfeld nog groter 
wordt nu de nieuwe Yaris ook als Full Hybrid te verkrijgen is. De Yaris Full Hybrid is met een verbruik 
van slechts 1 op 28 verreweg de zuinigste benzine-auto in zijn klasse, is BPM- en wegenbelastingvrij 
en heeft een bijtelling van slechts 14%. De standaard uitrusting is allesbehalve zuinig met o.a een 
CVT-automaat, Climate control en LED dagrijverlichting. Er is al een Yaris Full Hybrid vanaf € 17.990,- 
en u least ‘m al vanaf € 259,-.*

Minstens zo goed als de vorige. 
En nu ook als hybride.

Brandstofverbruik (EC/692/2008) 3,5l/100 km (28,6 km/l) tot 3,7l/100 km (27,0 km/l) en CO2 79 – 85 gr/km. 
* Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Toyota Financial Services leasetarief vanaf € 259,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd 
en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof (info via zakelijk@toyotafs.nl). Afgebeeld: Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration met optie 15’’ velgen lichtmetaal + 
mistlampen vóór. Vanaf € 19.085,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

De nieuwe Yaris Full Hybrid. Nu in de showroom.

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

In verband met 
onze vakantie zijn 
wij gesloten van 
maandag 25 juni 
t/m 
maandag 16 juli.
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Boordseweg 2, 5671 AS Nuenen, tel 040-2845262

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

20%
30%

50% 40%

sale

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

ToTale 
verbouwingsleegverkoop

Badmeubels, wandclosets, wastafels, kranen,
accessoires, tegels, douchecabines etc. etc.

korTingen ToT wel 80%
Openingstijden:  Woe. t/m vrij. 13.30 - 18.00 uur
 Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Vier de zomer; 
De schoonheid van planten en het zalig buiten leven.

KOM NAAR DE WALBURG OP ZONDAG 1 JULI!

Zomerdag in de Tuinen
Vrije toegang van 10.00 tot 17.00 uur.

www.dewalburg.nl
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Ingezonden brieven
De andere kant van de ruit om 
Eindhoven
In Rond de Linde van 21 juni 2012 etaleerde de provincie haar plannen voor 
de ruit om Eindhoven. Gesproken wordt van een interactief proces met verte-
genwoordigers uit de regio. Zij konden via klankbordgroepen ideeën inbren-
gen over mogelijke tracés. Ik was uitgenodigd als behartiger van de belangen 
van natuur, landschap en milieu. Het werd vooral een discussie over de andere 
kant van de ruit.

De projectleider van de provincie kon op de eerste bijeenkomst van de klankbord-
groep veel deskundige en betrokken vertegenwoordigers van belangengroepen uit de 
regio welkom heten. Logisch dat eerst de hamvraag wordt gesteld. Wat is het nut en 
de noodzaak van de ruit? Het antwoord bleef steken in een vaag toekomstig wens-
beeld. Er zijn al beslissingen genomen. Nut en de noodzaak zijn daarom niet meer 
aan de orde. Lopende de beslissingsprocedure vindt nog een gedetailleerde onder-
bouwing plaats. Vanuit de klankbordgroep werd opgemerkt dat dit de omgekeerde 
wereld is. Eerst besluiten tot een miljoenenuitgave en achteraf vast stellen of het geld 
nuttig is besteed.
Was dit een verrassing? Neen. Bij eerdere plannen voor de ruit en het Boseproject 
kwam hetzelfde naar voren. De ruit is een oplossing zonder een probleem. Er zijn na-
tuurlijk wel verkeersknelpunten in de regio. De ruit brengt voor die problemen echter 
niet de oplossing. In deze situatie is het niet verwonderlijk dat mensen gaan denken 
dat er sprake is van een regenteske bestuurdersdroom, die hoe dan ook verwezenlijkt 
moet worden. Ook is het niet vreemd dat er dan twijfel ontstaat over de besteding 
van gemeenschapsgeld.

De deelnemers aan de klankbordgroepen bleken opmerkelijk eensgezind. Een grote 
meerderheid deelde de volgende zienswijze:
De ruit niet aanleggen. Het geringe nut en de aanslag op het landschap rechtvaar-
digt geen miljoenenuitgave. Als men hiervoor niet kiest, realiseer dan eerst de verbe-
tering van de N279. Bekijk daarna alsnog de behoefte aan de ruit.
Als men ondanks alles toch kiest voor de aanleg van de ruit. Zorg dan voor zo min 
mogelijk schade aan het landschap, de natuur en de recreatie. Ondertunnel het tra-
ject door het Dommeldal tot het Wilhelminakanaal. Leg de nieuwe weg strak langs 
het kanaal, gedeeltelijk aan de noordzijde om de Ruweeuwsels te ontzien. Zorg bij 
Laarbeek voor ondertunneling van het traject. 

Het projectteam van de provincie kon na de klankbordbijeenkomsten met duidelijke 
voorstellen huiswaarts keren. Helaas. In de publicaties van de provincie over het ver-
volgtraject is van het standpunt van de klankbordgroep weinig terug te vinden. 
Als de plannen doorgaan, bestaat de kans dat er omstreeks 2020 in het noorden van 
de gemeente een nieuwe weg loopt van 50 m breed met 2x2 rijstroken. Als het tegen-
zit doorsnijdt de nieuwe weg de natuurgebieden Boktse beemden, Dommeldal, de 
Breugelse beemden, het Wettens broek (Heerendonk) en de Ruweeuwsels. Tussen Ne-
derwetten en Hooidonk raast het verkeer over de nieuwe weg met 100 km per uur. 
Het noorden van de gemeente kan dan als aantrekkelijk gebied voor wandelaars, 
fietsers, natuurliefhebbers, dassen en recreanten worden afgeschreven. 
De provincie veronderstelt dat de betrokken gemeenten meebetalen aan de nieuwe 
weg. De gemeente Nuenen c.a. heeft een probleem met haar financiën. Wellicht moe-
ten wij straks ook nog meebetalen aan de beschadiging van onze woonomgeving via 
een verhoging van de onroerendgoedbelasting. 
Eind mei heeft de Brabantse Milieufederatie mede namens 30 organisaties het ma-
nifest ‘Beter Verbinden’ aan het provinciebestuur aangeboden. Daarin wordt gepleit 
voor aanpassing van bestaande wegen. Voorgesteld wordt om de ruit niet aan te leg-
gen wegens het ontbreken van de noodzaak daartoe. Voor meer informatie, zie www.
brabantsemilieufederatie.nl.
Beste lezer van Rond de Linde het oordeel is aan u. 

Kees Bottema, De Rijt 2, Nuenen.

 Vacaturebank vrijwilligers 

INSTELLING OMSCHRIJVING  TIJD / MEER INFO  
——————————————————————————————————————————————————————————————
Akkers  onderst. brood- en warme maaltijd op verpleegafd. Affiniteit met dementerenden za + zo 11.45-14.00 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam (o.a. interviews) in overleg
 pianist(e) voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpsboerderij Weverkeshof vrijwilligers voor ondersteuning van de tuinploeg en het terreinonderhoud maandagmorgen en in overleg
 algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Amnesty International afd. Nuenen werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v.h. groenonderhoud, netjes houden van het sportpark ochtenden, in overleg
 vrijw. als cameraman/-vrouw v. vastleggen wedstrijden/trainingen (ter analyse) opleiding wordt verzorgd 
——————————————————————————————————————————————————————————————
Stg. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid met administratieve achtergrond (b.v.k. vrouw i.v.m. samenst. best.) in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Stg. Culturele Activiteiten Nuenen medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier + teken/schilder/model-atelier  ca. 2 u. p. wk.
 medew. algemeen beheer en webmaster 
——————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof Spoed: vrijwilliger Gasterij voor o.a. serveren van drankjes tijdens bridgeavonden di en/of do 19.30-23.30 u.
 i.o. kortere tijden mogelijk
——————————————————————————————————————————————————————————————
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Parochie Nuenen lid Doopwerkgroep en Vormselwerkgroep. Organisatorische taken in overleg 
——————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
I.v.m. vakantie is er geen Vacaturebank van 2 juli t/m 20 juli. Voor dringende zaken kunt u overleggen met de medewerkers van het Servicepunt.

Touwtrekken met kermis 
Nederwetten
Op zondag 19 augustus organiseert de 
KPJ Nederwetten traditiegetrouw het 
“Touwtrekken over water” op het ter-
rein bij “de Oude Toren” te Nederwet-
ten, aanvang 10.30 uur. Klassementen 

Heren en Dames (vanaf 16 jaar), Jeugd 
(tot 16 jaar). 
Informatie en inschrijven kan tot vrij-
dag 17 augustus, info@kpjnederwetten.
nl, tel. Mark 06-52093197. 

Grote vakantie

‘En nou wil ik niet meer vertellen’, zei mijn dochter toen we laatst van school terug 
naar huis liepen. Ik stelde teveel vermoeiende vragen voor een vierjarige die een 
drukke schoolweek achter de rug heeft. Dat herken ik van mezelf, ik had ook nooit 
zin om thuis te vertellen, dus dat snap ik goed. Maar de rollen waren nu omge-
draaid. Als ouder wil ik natuurlijk graag weten wat ze op school heeft gedaan, wat 
ze heeft geleerd, met wie gespeeld, of het leuk was enzovoort.
 Ze had dinsdags al een schoolreisje gehad en op woensdag afgesproken 
met een vriendinnetje. Een drukke week dus. ‘Nog één weekje naar school en dan 
heb je vakantie’, zei ik. ‘Eén week? Hoeveel nachtjes slapen is dat?’, wilde ze weten. 
‘Zeven nachtjes’, antwoordde ik. ‘Nou is het eerst weekend, dan nog vijf dagen naar 
school en dan heb je zomervakantie. Dan gaan we naar de Kievit spelen, samen 
midgetgolfen, naar het openlucht theater in Mariahout, bij opa en oma slapen en 
naar de kermis.’
 ‘Hoeveel weken is de vakantie ook alweer papa?’, vroeg ze. ‘Zes weken, 
schat’, zei ik. ‘Zes weken vakantie. De Grote Vakantie.’

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Station Charlotte
Station Charlotte heeft het seizoen 
vervroegd afgesloten. 
 
Vanaf 1 september zijn er weer optre-
dens gepland.
Zie www.stationcharlotte.nl.

Alice in wonderland

Cowboy Billie Boem
Iedere maandag en donderdag tijdens 
de basisschoolvakantie zijn er om 14.30 
uur kindervoorstellingen in het Open-
luchttheater in Mariahout. Op donder-
dag 5 juli Koken Cowboy Billie Boem 
en de Indiaan erop los. De voorstelling 
is voor iedereen vanaf 3 jaar. Kaartjes 
kosten € 4,- en zijn verkrijgbaar via de 
www.oltm.nl of aan de theaterkassa.

Eerste sponsoractie 
voor nieuw 
paviljoen De Kievit
Op maandag 25 juni hebben de kinde-
ren van groep 4 van de Crijnsschool 
hun eerste "steentje" bijgedragen aan 
de bouw van het nieuwe paviljoen van 
speeltuin de Kievit. Dit deden zij in 
hun eigen klas, door symbolisch een 
groot aantal steentjes, wat de waarde 
van de opbrengst vertegenwoordigt, in 
de grote glazen sponsorstolp te stor-
ten. De kinderen van groep 4 zijn de 
eerste in Nuenen die een sponsoractie 
voor de bouw van een nieuw paviljoen 
in De Kievit gehouden hebben. 

De Kievit realiseert, samen met Rabo-
bank Dommelstreek, in 2013 een 
nieuw paviljoen.

TUINBOUWBEDRIJF DE HAAS
Soeterbeek 3 NueNeN • tel 040 2831601
Maandag t/m Zaterdag 9.00-17.00 uur • Zondag gesloten

FRAmBOzEN UIT 
EIgEN kWEkERIJ

IEDERE DAg: 

vERSE 
AARDBEIEN
vaN de volle groNd

 Rond de Linde 
•	 Meer	dan	54	jaar	worden	iedere	
	 week	op	donderdag	13.500	kranten	
	 bezorgd	in	Nuenen,	Gerwen,	Nederwetten,	
	 Eeneind,	Mariahout	en	Lieshout.	Daarnaast	
	 is	het	blad	beschikbaar	in	Stiphout	en	Brandevoort.

•	 De	bezorging	is	voor	100%	betrouwbaar	door	
	 eigen	bezorgers	(45	bezorgers)

•	 Lezersbereik	is	83%

•	 Groot	commitment	van	de	Nuenense	bevolking	(Bijna	ieder-
een	kijkt	donderdags	uit	naar	de	

	 bezorger	van	de	krant)

•	 Rond	de	Linde	heeft	een	eigen	redactie	team	van	6	personen	
allen	woonachtig	in	Nuenen	

•	 Rond	de	Linde	is	een	platform	voor	de	gemeenschap	van	Nu-
enen	c.a.

•	 Zowel	de	redactie	als	de	advertentieafdeling	zijn	telefonisch	
goed	toegankelijk

•	 De	flexibiliteit	is	groot	door	het	in	één	hand	zijn	van	uitgever,	
drukkerij	en	bezorging.	Hierdoor	zijn	“last	minute”	adverten-
tieopgaven	meestal	nog	mogelijk

•	 Advertenties	worden	gratis	door	Rond	de	Linde	opgemaakt	
zonder	meerprijs	(Natuurlijk	naar	alle	wensen	van	de	adver-
teerder)

•	 Vanaf	2012	wordt	Rond	de	Linde	iedere	vrijdagmorgen	volle-
dig	op	het	internet	gezet,	waarbij	het	mogelijk	is	met	banners	
specifieke	aandacht	te	vragen	voor	specifieke	bedrijven

•	 Uw	flyers/folders	kunnen	met	Rond	de	Linde	worden	bezorgd

•	 En	meest	belangrijk:	Alle	activiteiten	van	opmaak	tot	bezor-
ging	zijn	in	één	hand.

Wij	staan	voor	u	klaar.
Op maandag 2 juli om 14.30 uur speelt 
jeugdtheatergroep De Kersouwe het 
bekende sprookje Alice in Wonder-
land in Openluchttheater Mariahout. 
Het is een wonderlijke voorstelling vol 
hysterie, vreemde ontmoetingen en 
fantasie. 

De voorstelling is geschikt voor kinde-
ren vanaf 5 jaar. Kaartjes voor kinder-
voorstellingen kosten € 4,- en zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of aan de 
theaterkassa.

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Nieuws met zaken Verwachte run op subsidiepot 
zonnepanelen
Vanaf 2 juli kent Nederland sinds 
jaren weer een subsidie pot(je) voor 
de investering in zonnepanelen 
voor particulieren. Het gaat om een 
totaal bedrag van 22 miljoen euro 
waarmee naar verwachting zo’n 
30.000 huishoudens bedient kun-
nen worden. De verwachting in de 
markt is dat dit potje heel snel leeg-
loopt na 2 juli a.s. Zonnepanelen 
kennen al een snelle terugverdien-
tijd (zo’n 8 jaar) maar met deze sub-
sidie gaat daar nog eens een jaar 
terugverdientijd vanaf. 

De Nuenense Coöperatie Morgen 
Groene Energie is druk bezig om de 
eerste 22 woningen in Nuenen met 
zonnepanelen uit te rusten. Deze 22 
woningen zijn het resultaat van een 
eerste gezamenlijke inkoopactie afge-
lopen April/Mei. Een tweede ronde 
loopt reeds waarbij alweer zo’n 25 hui-
zen bekeken zijn. Denk jij er ook over 
om zelf energie op te gaan wekken met 
behulp van zonnepanelen? Zorg dan 
dat je snel aanhaakt bij zonnepanelen@
morgengroeneenergie.nl zodat je ook 
nog mee kan doen met de subsidiepot!

Puff Inn viert een jaar in Nuenen
 Door Gerrit van Ginkel

Vorig jaar rond deze tijd opende Puff Inn aan de Parkstraat 2b als een gezel-
lig restaurantje in het centrum van Nuenen zoals hun kennismakingsflyer 
destijds de opening aankondigde.
Nu een jaar later kijken Andy Becker en partner Hildegard, als eigenaren, 
terug op een jaar hard werken. Over het resultaat kunnen zij tevreden zijn: 
Puff Inn heeft zich als nieuwkomer een vaste plaats weten te verwerven tus-
sen de Nuenense restaurants.Voor de maand juli wordt een 5 gangen ver-
rassingsmenu voor € 27,50 aangeboden vanwege het eenjarig bestaan.

Voordat Andy Becker en partner zich 
vestigden in Nuenen hadden zij al een 
hele staat van dienst opgebouwd in 
Eindhoven waar zij met hun restau-
rant La Biba in de Eindhovense Kerk-
straat in het centrum, gedurende 13 
jaar een begrip waren in de Eindho-
vense eetcultuur.
Vooral met hun kaasfondues en biolo-
gische gerechten wisten zij een grote 
schare vaste klanten aan hen te bin-
den. Totdat een noodlottige brand in 
het pand waarin het restaurant en een 
modewinkel gevestigd waren, een ein-
de maakte aan hun toekomstdromen.
De ervaring namen zij mee naar Nue-
nen en samen met een aantal van de 
vaste gasten zorgde dat voor een voor-
spoedige start aan de Parkstraat.
De kaasfondue met zes verschillende 
keuzemogelijkheden per persoon, de 
mogelijkheden voor vegetarische- en 
biologische maaltijden, high tea & 
high wine arangementen, complete 
diners en vlees- en visgerechten, dit 
alles tegen zeer redelijke prijzen, had-
den een goede uitwerking op een ge-
zonde bedrijfsvoering. Ook de lun-
ches kennen een hoge bezettingsgraad. 

Opvallende verschillen met de Eind-
hovense periode zijn door Andy dui-
delijk waargenomen. ”Het Nuenense 

publiek is wat bourgondischer dan de 
Eindhovense gasten die natuurlijk 
vaak bestonden uit de wat ’snelle za-
kenjongens’. In Nuenen is men vaak in 
de middag al toe aan een wijntje en de 
sfeer is veel gemoedelijker hier en niet 
zo jachtig. Het Eindhovens publiek is 
echter wel directer in hun opmerkin-
gen terwijl ik hier vaak een opmerking 

De gezellige en kleurrijke ambiance bij Puff Inn

Een Nuenense met een verhaal

De inspiratiereis naar Nepal

Anita had het sterke verlangen om 
naar Nepal te reizen al sinds haar 
echtscheiding een aantal jaren gele-
den. Genoeg excuses kon ze bedenken 
om toch nog maar niet te gaan want 
haar gedachten werden gevoed door 
dat oh zo sterke stemmetje: “Dat kun 
je niet, ben je niet fit genoeg voor, kost 
te veel geld, spannend om alleen te rei-
zen en ga zo maar door….…” Daar-
naast was er ook dat grote verlangen 
om het verleden los te laten. De drang 
om erachter te komen wat ze echt wil-
de, wat ze zou kunnen, waar ze energie 
van zou krijgen. Leven vanuit haar ge-
voel, haar hart…het mogen zijn wie ze 
is, wil en kan zijn. Los van de angst en 
de onrust die zo vaak aanwezig was.

Bewust worden van je onderbe-
wustzijn
Anita nam deel aan het afstudeerpro-
ject: bewust worden van je onderbe-
wustzijn, van Bettina Boss van praktijk 
de Angel hier in Nuenen. In die perio-
de kwam een mailtje van Work at Ba-
lance weer eens ‘toevallig’ in haar in-
box terecht en wist ze gewoon dat ze 
moest handelen. Luisteren naar dat in-
nerlijke ‘weten’. Binnen een week stond 
er een afspraak met de reisorganisatie 
én had ze besloten om mee te gaan 
naar Nepal. Hun motto ´Je moet het 

zelf doen maar niet alleen’ sterkte haar 
in de beslissing om deel te nemen aan 
de inspiratie groepsreis naar Nepal!

De eerste stap
Enthousiast begon ze aan haar voor-
bereiding door veel te gaan wandelen, 
zich in te lezen, een visum, ticket en 
dergelijke te regelen. Heel spannend! 
De angst en twijfel kwamen weer om 
de hoek kijken. Gelukkig was er de we-
kelijkse steun van haar medecursisten 
uit het Nuenense die haar weer lieten 
weten dat haar gevoel juist was en dat 
ze het aan zou kunnen. Hierdoor, en 
door een kennismakingswandeling 
waarbij ze mensen ontmoette die al 
met Work at Balance mee geweest wa-
ren naar Nepal, kwam er rust en ver-
trouwen. De eerste stap was gezet! 

Loslaten, dat was haar thema, haar 
missie voor de reis naar de Himalaya in 
Nepal. Ze vertelt vol passie over Nepal, 
dat het zo’n prachtig land is met een 
overweldigend mooie natuur en im-
mense bergen. Het heeft haar geraakt. 
Tijdens de trekking door de Annapur-
na kreeg ze steeds meer het krachtige 
gevoel dat ze een ‘reusje’ was die volle-
dig in balans de eer had om daar te 
mogen lopen. Het verleden wilde ze 
ook symbolisch achterlaten. Bij zons-

opgang op de top van Poon Hill heeft 
ze gedroogde witte roosjes op een 
paarse distel gelegd en dit tastbaar 
vastgelegd op een foto, als houvast 
voor thuis. Vele tranen hebben er ge-
vloeid eerst van pijn, toen van opluch-
ting. “Wat een gevoel van ruimte!” 

Inmiddels zijn er 8 maanden verstre-
ken na deze indrukwekkende reis en is 
de verandering die daar begonnen is 
nog steeds in beweging. “Ik leef meer 
vanuit mijn vertrouwen, mijn gevoel 
en van daaruit sta ik dus ook in mijn 
kracht. Ben ik wie ik wil zijn, kan ik 
hulp en liefdevolle aandacht geven, 
vragen en ontvangen. Er komt van al-
les op mijn pad, zowel privé als zake-
lijk en zo verandert langzaam mijn le-
ven zoals ik het graag wil leven!”

Deze foto riep bij Anita het verlangen om dáár te willen gaan lopen!

Geen inloopochtend Kiekeboe 
i.v.m. zomervakantie
Van dinsdag 3 juli t/m dinsdag 7 augustus 2012 is er geen Kiekeboe in ver-
band met de zomervakantie.

Kiekeboe wenst iedereen een fijne zo-
mervakantie en zien de bezoekers 
graag terug op dinsdag 14 augustus 
om 9.30 uur in ruimte “de Otters” van 
Kids Society Erica, gebouw ‘’Dassen-
burcht’’, aan de Jacob Catsstraat 1-3 te 
Nuenen. 

Inloopochtend Kiekeboe is een initia-
tief van Zuidzorg, Punt Extra. Kieke-
boe is er voor kindjes van 0 tot 4 jaar. 
Om met leeftijdgenootjes samen in 

een gezellige ruimte te spelen. Er staat 
iedere week ander speelgoed klaar en 
er is ruimte voor knutselen, verven, 
muziek maken enz. Voor de (groot)
ouders/verzorgers staat er een lekker 
kopje thee of koffie klaar. En is er mo-
gelijkheid om met andere ouders of 
gastvrouwen te praten over b.v. op-
voeding enz. 
 
Voor meer informatie: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl 

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 1 juli is er in het Van 
Gogh Kerkje een Taizé vesper. Het 
thema is: ‘Vertrouw’. Het is zomer, 
de langste dag is alweer geweest, het 
is ook al bijna vakantietijd.

Ook deze zondagavond, zo aan het be-
gin van de nieuwe week nog even op 
zoek naar tijd, rust en ruimte. Ook nu 
klinken tijdens de vesper bekende Tai-
zé-liederen en zijn er meditatieve mo-
menten. De vesper wordt gehouden in 
het Van Gogh Kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen en begint om 19.30 
uur. Voorafgaand is er verstillende pi-
anomuziek.

Op vakantie met je 
smartphone
Vakantiegangers die deze zomer 
hun smartphone of tablet meene-
men naar het buitenland, doen er 
goed aan op hun verbruik en kosten 
te letten. 

Mobiel internetten in het buitenland 
neemt de laatste jaren fors toe en piekt 
in de vakantieperiode. Net als bij bel-
len en sms’en zijn in het buitenland de 
kosten voor mobiel internetten hoger 
dan in Nederland en vallen bijna altijd 
buiten de bundel. Per 1 juli kost in EU-
landen zes foto’s uploaden, bijvoor-
beeld via WhatsApp, zo’n 5 tot 10 euro 
en een uur social media bekijken en er-
op reageren een kleine 10 euro. Buiten 
de EU zijn die kosten meestal hoger.

De SmartWijzer voorkomt een onver-
wacht hoge telefoonrekening. Daarin 
staan tien praktische tips voor hoe je 
op vakantie bewust omgaat met het 
gebruik van (internet op) je smartpho-
ne, tablet of mobiele telefoon. Te vin-
den op www.consuwijzer.nl, het con-
sumentenloket van de overheid. 

hoor via een omweg. 
Ik haal weinig uit ’een potje’. We ma-
ken in onze keuken gebruik van dag-
verse producten. Soms kan het daar-
door zijn dat het iets langer duurt 
voordat het eten op tafel staat maar als 
je vertelt dat alles bestaat uit verse in-
grediënten heeft men daar alle begrip 
en waardering voor”.
Puff Inn staat altijd open voor uitbrei-
ding van het assortiment en zo heeft 
men sinds kort de beschikking over 
een aantal picknick manden die men, 
tegen borg, gevuld kan bestellen.
Verder is men ver gevorderd om als 
laadpunt voor electrische fietsen ge-
certificeerd te worden. De mogelijk-
heden voor cupcakes en catering zijn 
al aanwezig en de takeaway voor lun-
ches wordt binnenkort opgestart.
Kortom Puff Inn is enthousiast bezig 
met een vast team voor de keuken en 
de bediening, de succesvolle start in 
Nuenen verder uit te bouwen.

Puff Inn, Parkstraat 2b, 5671 GG Nue-
nen. www.puff-inn.nl of eat@puff-inn.nl 
Tel 040 787 00 41.

We ontmoeten elkaar op een zonnige middag in juni. Anita heeft mij bena-
derd omdat ze haar verhaal graag wil delen. Ze wil vertellen over wat 
bewustwording met je kan doen, hoe haar reis naar Nepal samen viel met 
haar innerlijk reis. 

Informatie
Deze ervaring wil ze delen want ze 
gunt iedereen het gevoel van geloven in 
jezelf. Natuurlijk hoef je daar niet voor 
naar Nepal. Voor meer informatie kun 
je contact met Anita opnemen maar je 
kunt ook vrijblijvend kennismaken met 
de organisatoren, Thomas Tierolff en 
de Nepalese Holi Maya Nepali, van de-
ze inspiratiereis naar Nepal! Op zon-
dag 8 juli kun je, bij Anita Borro in Nu-
enen, onder het genot van een Nepalees 
hapje en drankje informatie krijgen 
over deze bijzondere reis naar Nepal. 
Anita, Thomas en Holi kunnen al je 
vragen beantwoorden. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanvang 14.00 uur. Aanmelden kan 
via: anitaborro@hotmail.com of 06-16 
235 109. 

Besparen! Maar tegen welke 
prijs?
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de VVD.

In overheidsland betekent besparen 
vaak inkomsten verhogen teneinde 
begrotingen sluitend te krijgen. Lan-
delijke besparingen als gevolg van de 
financiële crisis leggen mede om die 
reden een zware last op de schouders 
van de burgers. De VVD-Nuenen vind 
dat voor besparingen in onze gemeen-
te het huishoudboekje van de burger 
zoveel mogelijk moet worden ontzien.
Besparingen moeten deels worden be-
reikt door projecten uit te stellen of 
niet uit te voeren. Dit geldt ook voor 
projecten waartoe eerder door de ge-
meenteraad is besloten. Uitbreiding of 
vervanging van het gemeentehuis kan 
achterwege blijven, realiseren van een 
nieuwe jongeren/ouderenaccommo-
datie zien wij niet als noodzakelijk, 
vervanging van rioleringen en invoe-
ring van het waterplan gecombineerd 
met verfraaiing van het straatbeeld 
kan worden uitgesteld, kortom inves-
teringen dienen te worden herover-
wogen.

Het bezit van veel bouwgrond drukt 
zwaar op onze begroting. Bouwpro-
jecten moeten snel van de grond ko-

men. De rentelasten dalen daardoor 
en de opbrengsten van OZB en ge-
meente-uitkering stijgen. Deze op-
brengsten moeten worden afgewogen 
tegen de kosten die we moeten maken 
om de bouw aan de gang te krijgen. 
De VVD denkt dat hier goede moge-
lijkheden liggen.

De VVD-Nuenen vindt dat het pro-
ductenpakket van de gemeente moet 
worden afgezet tegen het wettelijke 
takenpakket van gemeenten. In de 
loop van vele jaren is, om begrijpelijke 
en legitieme redenen, de bemoeienis 
van de gemeente uitgegroeid boven 
dit basispakket. Er is een zekere luxe 
ontstaan. Veel hiervan kan en moet 
geschrapt worden. Dat hierbij een 
aantal zaken niet meer worden ge-
daan, dat aan kwaliteit ingeboet 
wordt, dat men wat langer op een 
dienst moet wachten nemen we de 
komende jaren op de koop toe. Bespa-
ren moet, maar niet door botte lasten-
verzwaring. 

De VVD-Nuenen denkt mee in de be-
sparingsoperatie. U ook? Neem dan 
contact op met de VVD-fractie, Peter 
Uipkes of Chris Eeuwhorst; email pe-
ter.uipkes@vvd-nuenen.nl of chris.
eeuwhorst@vvd-nuenen.nl

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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GeslaaGden
Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Joyce Wijnhoven  De Rooi Pannen Papa, mama en Naomie
Nienke van Hoof  Groene Campus, Dierenverzorging Mama John Nick Nienke Lilly Nico Rolf 
Roald van Tilborg  Gymnasium Stedelijk College Hartstikke goed! Mama en Viënne 
Loes Derks HAVO Carolus Borromeus Matthijs, Janneke, papa en mama
Jop Vermeer HAVO Lorentz Casimir Mam en Frank
Jop Vermeer HAVO Lorentz Casimir Pap, Bas, en Tim
Renske Karremans HAVO Lorentz Casimir Papa, mama, Dimphy
Renske Karremans HAVO Lorentz Casimir Tim en Ingrid, Nicky en Michel
Aron Peters HAVO Novalis College Papa Micky, mama Geno en broer Joran
Naomi Meijer HAVO Novalis College Proficiat Papa en Mama
Stella de Reuver   HAVO Novalis College Rik, Henk, Sylvia
Stella de Reuver   HAVO Novalis College Trotse vriendje!
Naomi Meijer HAVO Novalis College Ina Winkler
Stella de Reuver   HAVO Novalis College Ina Winkler
Aron Peters HAVO Novalis College Ina Winkler
Ted van de Langenberg HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama en Daisy
Danique Gruithuijzen HAVO Pleincollege Eckart Papa, mama, Paul en Suzan Gruithuijzen.
Quinci Buijs HAVO Pleincollege Eckart Peter, Wendi en Glen Buijs
Ted van de Langenberg HAVO Pleincollege Eckart Mama en Daisy
Milos Milosevic HAVO Sint Joris-College Papa,mama en Sandra
Mike Bekkers HAVO Strabrecht College Liza, Jasper, Wil, Anita.
Eline Sijbers HAVO Strabrecht College Een trotse mama&papa en haar broers Yoeri en 
Stef
Tim Vermeer HBO Leisure Management.NHTV Breda Pap, Jop en Bas
Rick van Bergen MAVO Pleincollege Eckart Karin & Jop
Lotte Wagemakers MAVO Pleincollege Eckart Karin & Jop
Mickey Driessen MAVO Pleincollege Eckart Mama, Berry,Leroy en Davy
Jamey Raas MAVO Pleincollege Eckart Mama, Papa, Gillian, Kaye
Bas Vermeer MBO3 Stratenmaker. SBRH Mierlo Pap, Jop, en Tim
Marjolein Plekkenpol ROC Helmond  Opa en Oma
Nicole Westerterp Tilburg University, Bachelor Bestuurskunde Papa, mama, Mark/Florence, Joris
Niels van Hoof  VMBO Pleincollege Nuenen handel&administratie Mama John Nick Nienke Lilly Nico Rolf 
Stefan Raaijmakers VMBO-B De Rooi Pannen Papa, mama en Lieke.
Kim van Harskamp  VMBO-K Pleincollege Nuenen Nuenen Rinie, Ria en Vera
Koen Setz VMBO-T Commanderij College Van papa, mama, Lisa, Karlijn en Bo
Rob Smits  VMBO-T De Rooi Pannen Papa, mama, Diana en Thom
Sjoerd Koppen VMBO-T Pleincollege Nuenen Nuenen Rinie, Ria en Vera
Joeri Damen VMBO-T Strabrecht College  Jan, Wilma, Daisy en Ted
Saphira Bary VMBO-T Strabrecht College  Mama, Papa en Esmée
Joeri Damen  VMBO-T Strabrecht College  Jan, Wilma, Daisy en Ted 
Anniek Alkema VWO Lorentz Casimir Lyceum Geert, Corina en Manon
Laura Ploegsma VWO Lorentz Casimir Lyceum Papa, mama en Sander
Jorrit Barto VWO Lorentz Casimir Lyceum Jasper en mama
Naomi Koelemans VWO Novalis College Ina Winkler
Max Gramser VWO Pleincollege Eckart Christine Weidema
Max Gramser VWO Pleincollege Eckart Hans van Gool
Moniek de Haas VWO Pleincollege Eckart Ina Winkler
Jasper Snellen VWO Strabrecht College  Wil, Anita en Liza  

Wilt u ook 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.

Peuterspeelzalen Nuenen en 
Gerwen bundelen krachten 
De Stichting Kinderspeelzalen Nuenen en de Stichting Peuterspeelzaal 
Gerwen zullen per 1 januari 2013 hun krachten bundelen in een nieuwe 
stichting voor peuterspeelzaalwerk in Nuenen. De nieuwe entiteit zal de 
naam Stichting Peuterspeelzalen Nuenen krijgen.

Beide stichtingen zijn enkele jaren ge-
leden door de gemeente Nuenen ver-
zocht te onderzoeken of bundeling 
van kracht en groei naar volledig ge-
professionaliseerde speelzalen tot de 
mogelijkheid zou behoren. Nog vorig 
jaar werd door de Gemeenteraad een 
bezuiniging op peuterspeelzaalwerk 
afgewend en werd er in een motie ver-
zocht aan de peuterspeelzalen werk te 
blijven maken van het veilig stellen 
van geprofessionaliseerd peuterspeel-
zaalwerk. De afgelopen periode heb-
ben de peuterspeelzalen in goed over-
leg met de gemeente Nuenen gewerkt 
aan een plan dat met ondersteuning 
van subsidie door de gemeente zal lei-
den tot een nieuwe stichting voor peu-
terspeelzaalwerk dat volledig gepro-
fessionaliseerd is. 
Door synergievoordelen met samen-
werkingspartner Kids Society Erica te 

benutten kan de ambitie om gekwalifi-
ceerd peuterspeelzaalwerk te blijven 
bieden worden bereikt. Net als de hui-
dige stichtingen voor peuterspeelzaal-
werk zal ook de nieuwe stichting af-
hankelijk blijven van subsidie om het 
peuterspeelzaalwerk de komende ja-
ren in Nuenen te kunnen aanbieden. 
De huidige beroepskrachten van de 
peuterspeelzalen zullen mee over 
gaan naar de nieuwe stichting. De 
aansturing van de nieuwe stichting zal 
op verzoek van de beide peuterspeel-
zalen worden ingevuld door Marcel 
Strolenberg die hiernaast directeur/
bestuurder bij Kids Society Erica zal 
blijven.
Voor meer informatie:
Mw. Anita Kuijten van Stichting Kin-
derspeelzalen Nuenen: 040 2838414
Dhr. Bas Mennen van Stichting Peu-
terspeelzaal Gerwen: 06 22237510

Met de Museum Plus Bus naar 
Boijmans Van Beuningen
U zou best wel eens naar een museum willen, maar op eigen gelegenheid gaat 
het niet meer. Dan is de Museum Plus Bus iets voor u! Op dinsdag 30 oktober 
maakt Seniorenvereniging KBO/Lieshout een dagtocht met deze bus naar 
museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Maakt u gebruik van een 
rollator of rolstoel? Geen probleem. De bus is daar speciaal voor ingericht. 
En door de sponsoring van de Bankgiro Loterij is deze dag helemaal gratis. 
Inclusief ontvangst met koffie of thee en een rondleiding door een gids.

Een bezoek aan Museum Boijmans 
Van Beuningen is een reis door de ge-
schiedenis van de kunst. Nederlandse 
en Europese topstukken geven een 
overzicht van de vroege middeleeu-
wen tot de 21ste eeuw. Van Bosch, 
Bruegel en Rembrandt tot Van Gogh, 
Dalí en Christo. Het museum toont 
ook de ontwikkeling van gebruiks-
voorwerpen. Het precieze program-

ma wordt nog bekendgemaakt. Gun 
uzelf deze mooie dag en meld u snel 
aan bij de Inloop in het Dorpshuis te 
Lieshout. Iedere dinsdagochtend van 
tien uur tot half twaalf en iedere dins-
dagavond van zeven tot acht uur.
Bent u ouder dan 50 jaar en wilt u wel 
eens wat meer weten over de KBO of u 
aanmelden als lid? Loop eens vrijblij-
vend binnen bij de Inloop.

Kinderen van De Mijlpaal 
leveren topprestatie
De sponsorloop die onlangs gehouden werd door leerlingen van basis-
school de Mijlpaal heeft een recordbedrag opgebracht. Het streefbedrag 
was € 1200,00 maar zij liepen liefst € 4971,00 bij elkaar! 

Hiervan zouden de 100 kinderen van 
de school in het Kasungu National 
park in het Afrikaanse Malawi een jaar 
lang dagelijks een warme maaltijd 
kunnen eten. Van dit extra geld wordt 
een degelijke keuken gebouwd en 
worden voorzieningen getroffen om 
de maaltijdverstrekking te continue-
ren. Malawi is een van de armste lan-
den van Afrika.

Rik van Uden, onderwijsassistent op 
de Mijlpaal, vertrekt in augustus naar 
Malawi om de school mee te helpen 
opbouwen. Als afscheid geven de kin-
deren hem een bedrag mee om wat ex-
tra’s voor de school daar en de kinde-
ren te kunnen doen.

Rik gaat bijdragen aan een betere toe-
komst voor de kinderen daar. 
 

Sponsorloop door Basisschoolkinderen van De Mijlpaal voor kinderen in Malawi.

Hockey
Trainend hockeylid worden?
 
Wie in de leeftijd vanaf 30 jaar interesse heeft trainingslid te worden bij HC 
Nuenen doet er goed aan zich nu aan te melden. 
Voor wie zijn conditie op peil wil houden en in de weekenden geen moge-
lijkheid  heeft om competitie te spelen is een trainingslidmaatschap een 
mooi alternatief. 
Speciaal voor trainingsleden wordt tijdelijk een fikse korting van € 40,00 op 
de contributie (2012-2013) gegeven. 
  
Op donderdagavonden worden van 
20.30 uur tot 22.00 uur op veld C voor 
trainingsleden trainingen georgani-
seerd. Deze bestaan uit een gedeelte 
conditie, techniek en behendigheid en 
tot slot een korte wedstrijd. Er is voor 
ieder een uitdaging, voor zowel dames 
als heren, voor beginners of gevorder-
den. Het clubhuis is geopend. Na af-
loop van de training bestaat dus de 
mogelijkheid om een drankje te  ne-
men en even uit te stomen.  

Naast het conditionele, het sociale en 
gezelligheidsaspect is het wedstrijd-
element een essentieel onderdeel van 
het trimhockey. In een aantal regio's 
organiseren hockeyclubs onderling 1 à 
2 keer in de maand competitieavon-
den voor trimhockeyers. HC Nuenen 
voorziet hier nog niet in maar streeft 
ernaar het aanbod te vergroten.
 
Vanaf 16 augustus start het nieuwe 
seizoen. Deze kortingsactie voor trai-
ningsleden geldt tot 31 oktober 2012. 
Meer informatie gewenst? Stuur een 
bericht naar de seniorencommissie 

HC Nuenen,  contactpersoon Diana 
Heijnerman. 
Meteen aanmelden kan natuurlijk ook 
via de website www.hcnuenen.nl

Trouvailles in de kunst 

Brief van Gogh ontdekt
Door Melanie Dumay

Het populaire programma Kunst & 
Kitsch laat eigenlijk al zien wat er in de 
psyche van de mens speelt: het zoeken 
naar die ene schat, de spanning van het 
mogelijk ontdekken van een vondst, 
het lijkt wel volkssport nummer één. 
Natuurlijk worden zaken als mogelijke 
schilderijen van wereldberoemde kun-
stenaars of deze nieuwe brief van Van 

Gogh op een ander niveau getild en be-
handeld. En terecht. Er is ongetwijfeld 
maanden van onderzoek aan vooraf ge-
gaan voordat men kon zeggen: ladies 
en gentlemen, we’ve got ‘m! Een derge-
lijk bericht de media in ‘knallen’ ge-
beurt pas dan als alle seinen op groen 
staan en dan bedoel ik ook alle seinen. 

Gelooft u mij maar dat er vele ‘knappe 
koppen’ zich buigen over een ver-
meend schilderij van Vincent. Of over 
deze brief. Zaken als gebruikt papier, 
doek, verf, toets, toon, stijl, techniek en 
nog vele andere zaken worden tot in 
detail onderzocht. Ook ik loop in ons 
vak wel eens tegen een trouvaille aan. 

En dat is mooi, zo mooi. In mijn psyche 
(in die van mijn partner in life & busi-
ness nog veel meer) werkt het inder-
daad zo: op zoek naar dat ene, die ene 
vondst, dat schat zoeken. Volkssport 
nummer één. Voetbal, tennis, bowlen 
en midgetgolfen voorbij gestreefd: het 
zoeken naar die ene schat!
In Amsterdam hebben ze de trouvaille 
van de brief van ‘onze Vincent’ beves-
tigd. Voor zover bekend is het de twee-
de brief van Van Gogh chronologisch 
gezien en dateert uit 1872. De 19-jarige 
Van Gogh werkte bij kunsthandel Gou-

In Frankrijk zouden ze het trouvailles noemen; regelmatig komt er in het 
nieuws dat er een schilderij of tekening is ontdekt van wereldberoemde 
kunstenaars. Een vondst dus, ofwel trouvaille in het Frans. Afgelopen week 
kwam er in het nieuws dat er een nieuwe brief van Van Gogh is ontdekt, die 
overigens van 11 tot en met 15 juli te zien is in het Vincentre. Hoe gaat zo’n 
zoektocht eigenlijk?

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
Hoewel de vakantie voor de meesten 
van ons nog moet beginnen, wil 
Drumfanfare Jong Leven u er alvast 
aan herinneren dat de jaarlijkse vlooi-
enmarkt met rasse schreden nadert. 
Deze gezellige markt met heel veel 
kraampjes om lekker tussen te rom-
melen wordt voor de 43e keer gehou-
den en wel op zondag 26 augustus. 
Ook dit jaar is de markt op het Heu-
velplein in Gerwen. Op deze markt 
worden geen kramen verhuurd. In 
verband met de vakantieperiode kun-
nen vanaf 1 juli t/m 26 augustus geen 
vlooienspullen aangeleverd of opge-
haald worden. Op 25 augustus zal er 
enkel nog opgehaald worden in het 
centrum van Gerwen.

pil & Cie in Den Haag. Op verzoek van 
de gepensioneerde onderwijzer Hen-
drik Verzijl uit Helvoirt had Van Gogh 
geprobeerd op een veiling bij W.P. van 
Stockum een aantal boeken te kopen. 
Met zijn brief laat Van Gogh weten dat 
dit niet gelukt was en hij belooft na-
vraag te zullen doen naar de koper bij 
de zoon van de veilingmeester, met wie 
hij bevriend is.
Als u deze trouvaille wilt zien, dan kunt 
u in het Vincentre terecht van 11 tot en 
met 15 juli. Daar ligt deze vondst ge-
woon ter bezichtiging!



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

27 juni de nieuwe zomer kaart van Pezzaz!
Kijk op onze nieuwe website en kom zomers genieten bij Pezzaz.

Eerlijk en sfeervol dineren!
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Vacature:

Elektrotechnisch Monteur /  
Elektromonteur Technische Dienst
V-PS is de PCB specialist voor de professionele elektronica industrie. Wij adviseren over en 
ondersteunen met de productie van prototypes en kleine series printplaten. Succesvolle 
ondernemingen werken samen met hun leverancier aan productontwikkeling. Vanaf het 
product idee tot aan de marktintroductie. V-PS is daar als PCB Expert Centrum de uitgelezen 
partner voor. www.v-ps.com

Functieomschrijving
Elektrotechnisch monteur/elektromonteur die werkzaam zal zijn in ons Technische Dienst 
team.

Taken
•  Neemt kennis van de veiligheids- en milieuvoorschriften krachtens ARBO- en milieuwet en 

leeft deze na; 
• Voert preventief en periodiek onderhoud uit aan het machinepark en registreert dit; 
• Analyseert storingen aan alle machines/apparaten t.b.v. de hele productie en lost deze op; 
• Voert metingen uit aan onderdelen en samenstellingen; 
• Assisteert bij verbouwingen/uitbreidingen aan duurzame productiemiddelen; 
•  Begeleidt productiemedewerkers in technisch opzicht m.b.t. eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden aan het machinepark; 
•  Houdt de database t.b.v. het onderhoudsmanagementsysteem (administreren van 

wijzigingen aan machines, storingen en onderhoudswerkzaamheden) up-to-date; 
•  Verleent medewerking aan het creëren van conceptdocumenten/controleformulieren voor 

o.a. werkhandboeken; 
•  Houdt verbruiksartikelen/hulpmaterialen t.b.v. de afdeling op voorraad; e.e.a. i.o. met 

Hoofd TD; 
• Houdt de reserveonderdelenvoorraad up-to-date; 
• Neemt deel aan TD-overleg. 

Kennis & opleiding
• MBO-niveau (elektrotechnische richting) 
• Heeft kennis van PLC besturingstechnieken (programmeren, sensoren, timers) 
• Heeft kennis van elektrotechnische schakelingen en installatietechniek 
• Heeft kennis van tekening lezen volgens Amerikaanse en Europese projectmethode 

Werkervaring 
Bij voorkeur ervaring in soort gelijke functie

Vaardigheden 
• Vaardig in tekening lezen volgens Amerikaanse en Europese projectiemethode 
• Sociaal en communicatief vaardig 
• Technisch inzicht 
• Probleemoplossend vermogen 

Persoonlijke kenmerken 
• Teamplayer 
• Flexibel in werktijden en werkzaamheden 
• Kwaliteitsbewust 
• Zelfstandig kunnen werken 
• Gemotiveerde werkinstelling 

Wat bieden wij?
•  Een uitdagende en zelfstandige functie in een informele werkomgeving met enthousiaste 

collega’s 
• Fulltime functie 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Contact
Interesse in deze functie? U kunt contact opnemen met John de Vroome, Senior Process 
Engineer, tel. 0492 386 847 of per e-mail john@v-ps.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs geteld.

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

Vakantiesluiting Olijf 
 Restaurant Olijf is gedurende de maanden juli én augustus 

op dinsdag én woensdag gesloten.  
Alle andere dagen is Olijf vanaf 12.00 uur geopend.

Donderdag 28 juni starten wij met een nieuwe zomerkaart 
en dus ook een nieuw menu Olijf;

Kalfspastrami
Huisgemaakte pesto | gemarineerde tomaat

crème Parmezaanse kaas
***

Heldere bouillon rund en kip
Groene asperges | kruiden

***
Heilbotfi let

Kruidencroute | verse groenten spaghetti
citroen beurre blanc

***
Gebakken kabeljauwfi let

Pommes carré | groene groenten
Lauw warme olijfmayonaise 

óf
Gegrild speenvarkenfi let | venkel | Rosevalaardappel 

kruidenjus
***

Aardbeien Romanoff
Romanoffsaus | vanilleroomijs | aardbeien 

huisgemaakte lange vingers

€ 34,50 per persoon

Wij vragen voor het bezorgen van
Rond de Linde:

VakantiekRachten
Voor de maand juli

in nuenen oost
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
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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 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.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zaterdag 30 juni, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuipers.
Zondag 1 juli, 09.30 uur: Eucharistievie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 1 juli, 11.00 uur: Eucharistievie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 1 juli 09.30 uur: Paula Hobbe-
len-Verhoeckx; Noud van Rooij; Wim 
van Boxtel; Uit dankbaarheid C.
Zondag 1 juli  11.00 uur: Wim 
Leers; Henk Bollen; Maria Sanders; Ma-
chiel van Stokkom; Jo van Streepen-
Janssen; Dorothé van den Reek; Harry 
Vrijhoeven; John Delahaye; Joke Sche-
pers-Cremers en Paul Schepers; Koos 
Berendes; Lucia Royakkers en overle-
den ouders Royakkers-Raymakers en 
broers en zussen; Tiny de Greef-Smul-
ders (namens de Lindehof); Tiny Bouw 
(vanwege verjaardag); Harrij van der 

Velden; Overleden ouders Kees van 
Laarhoven (vanwege sterfdag) en Ger-
truda van Laarhoven-Dacus; Door 
Kortstee-Ramaaker (vanwege sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jo Buwal-
da-van den Heuvel, Oranjestraat 8. Wij 
wensen de familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De extra collecte voor Tucurú heeft 
€ 203,47 opgebracht. 

Gedurende de vakantieperiode van 1 
juli tot en met 12 augustus is het Paro-
chiesecretariaat alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 
– 12.00 uur. Ook vervalt in deze perio-
de de viering op zaterdagavond. De 
door u opgegeven misintenties worden 
verplaatst naar zondag 11.00 uur. 
Mocht u een andere datum of tijd wen-
sen, dan kunt u contact opnemen met 
het parochiesecretariaat, telefoon-
nummer 2831210.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 1 juli zal onze gastpredikant 
zijn: ds. Kruit uit Apeldoorn. Hij zal de 
doop bedienen. De dienst begint om 
10.00 uur. Vanwege de schoolvakan-
ties zijn er in deze periode geen speci-
ale diensten voor de kinderen en de 
jongeren. Wel is er elke donderdag van 
10-12 uur Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 juli, 09.30 uur: Woord- en 
Communiedienst met Parochiekoor, 
voorgangers Leden van de werkgroep.

Misintenties: Piet Renders

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 1 juli, 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst met parochiekoor, 
voorgangers Leden van de werkgroep.

Misintenties: Harrie de Groot.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 28 juni:17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. Vrijdag 29 juni: 
Apostelen Petrus en Paulus, 7.15 uur 
Heilige Mis. Zaterdag 30 juni: 8.30 uur 
Heilige Mis.Zondag 1 juli: Kostbaar 
Bloed, 10.30 uur Hoogmis. Maandag 2 
juli geen Heilige Mis. Dinsdag 3 juli: 
18.30 uur Heilige Mis. Woensdag 4 ju-
li: 7.15 uur Heilige Mis.

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website  

maand juni  09.00 zon.    19.00 woe. Wandelen maand juni WSV Nuenen Lissevoort, ingang tennisterreinen www.dse.nl/~wsvnuenen  
maand juli 09.00 zon.    19.00 woe. Wandelen maand juli WSV Nuenen Gemeentehuis, vijver www.dse.nl/~wsvnuenen  
19 juni t/m 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 
28 augustus
29 juni 09.30 uur Lange fietstocht 50 à 60 km. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen  vanaf d’n Heuvel in Gerwen    
29 juni  Afscheidsfeest noodlokalen Sint Jozefschool Nederwetten Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl  
29,30 juni,1 juli 13.00-17.00 uur Laatste weekend foto’s Martien Coppensprijs St. Brabants Dialectentenfestival Lieshout Raadszaal Heuvel Lieshout www.brabantsdialectenfestival.nl 
30 Juni 10.00 uur Busreis fanclub Steven van Kruijswijk naar start Tour de France fanclub Steven van Kruijswijk Café De Stam Gerwen www.stevenkruijswijk.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 09.30-15.00 uur Opendag Biologische Moestuin   www.biologischetuin-nuenen.nl  
30 Juni vanaf 19.00 Zomerfestival Gerwen Festival door en voor de Gerwense Muziekverenigingen. Heuvelplein in Gerwen  
30 Juni 20.30 uur Chardonnay Station Charlotte Station Charlotte www.stationcharlotte.nl  
1 / 15 juni  Poolse kinderen in Nuenen De Stichting Poolse kinderen in Nuenen  www.poolsekindereninnuenen.nl 
1 Juli 19.30 uur Taizé-vesper  PGN Van Goghkerkje Papenvoort www.pgn-nuenen.nl  
1 Juli 10.30-17.00 uur Jaarlijkse Zomerdag Kwekerij&Tuinen De Walburg Boord 64 Nuenen www.dewalburg.nl  
1 Juli 10.00 uur Dolphin Triathlon Nuenen Stichting Triotters Evenementen Laco Strandbad Nuenen www.triathlonnuenen.nl  
1 Juli 10.00-18.00 uur Paardensportspektakel Menvereniging De Coovelse Menners Landgoed Fam Henkelman Lieshoutseweg te Gerwen www.decoovelsemenners.nl  
1 Juli 10.30-17.00 uur LETS Nuenen in de Walburg LETS Nuenen Kwekerij&Tuinen De Walburg, Boord 64 Nuenen www.letsnuenen.nl  
1-Jul 09.00-16.30 uur Luikse Markt   Floreffeplein Lieshout www.org-vac.nl  
6 / 10 juli  Kermis in Nuenen  Centrum Nuenen   
8 Juli 14.00 uur Popband Beez Weverkeshof Weverkeshof www.weverkeshof.nl

Opnieuw      
geslaagde actie    
Voedselbank
Dit jaar hielpen onder andere de leden van College B&W, Gemeenteraad, 
Jocanto, Gilden, Comité van aanbeveling, actieve behulpzame Nuenenaren 
en Leerlingen van Pleincollege en Strabrecht de voedsel inzamelingsactie 
tot een groot succes te maken, waarvoor we hen allen zeer erkentelijk zijn.

De succesvolle inzamelactie bij vijf 
Nuenense supermarkten is een enor-
me steun voor de vrijwilligers die zich 
inzetten om een heel jaar en elke week 
opnieuw weer volwaardige pakketten 
te kunnen uitdelen. 
De slogan van de Nuenense Voedsel-
bank: --voor Nuenen en door Nuenen 
– is weer helemaal waar geworden af-
gelopen vrijdag en zaterdag.
Met de voorraad lang houdbare pro-
ducten hopen we weer een jaar toe te 
komen. 
Verrassend was de hoge stapel pizza’s 
die van John Kitchen kwam tijdens 
zijn bak-marathon. Gelukkig zijn er in 
Nuenen al vanaf het begin een paar 
trouwe sponsoren die voor twee da-
gen brood en groenten zorgen. Ook 
eieren en kaas worden een paar keer 
per jaar aangeleverd. Met de berg 
aardappelen die laatst geschonken 
werd zijn we erg blij. Gezocht wordt 
een nieuwe fruitsponsor!
Op www.voedselbanknuenen.nl krijgt 
u via de beelden een indruk van de ac-
tie op 22 en 23 juni. Ook ziet u verder 
toelichting op de werkwijze van Voed-
selbank Nuenen. Hebt u ons nodig? 
Bel dan naar 2831675 (LEV).

Weet al vast dat er, na aftrek van vaste 
lasten, per persoon net geen 3 euro 
per dag over mag zijn voor voeding, 
kleding enz. om van de diensten van 
de Voedselbank gebruik te kunnen 
maken.
Het bestuur van Voedselbank Nuenen 
is erg blij met ieders steun en geeft 
graag verdere informatie per post: 
Geldropsedijk 2a 5672 AC Nuenen of 
via 06.23848755.

Truus Houtepen – Frans Verhallen – 
Toon Rooijackers – Ton Grimberg.

Lange fietstocht in Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen zet zich in voor inwoners van Gerwen 
door activiteiten en diensten te bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de 
wekelijkse Inloop (met o.a. wekelijks wandelen) of activiteiten die wisse-
lend voor jeugd en volwassenen worden georganiseerd. Maar er is ook een 
wekelijkse fietstocht van enkele uren, die elke vrijdag om half tien vanaf d’n 
Heuvel in Gerwen start.
Deze week is er een lange fietstocht! 
Dus wie van langere tochten houdt 
kan vrijdag 29 juni, een afstand van 50 
a 60 km meefietsen. Deze tocht staat 
onder leiding van Theo de Louw en 
beslaat nagenoeg de hele dag: van 9.30 
uur tot ongeveer 16.00 uur. Er zullen 
een drietal aanlegpunten gekozen wor-
den voor koffie, lunch en een verfris-
sing. Aangeraden wordt om voor on-
derweg zelf wat fruit, water of 
dergelijke mee te nemen.

Zin om mee te doen? Kom dan tegen 
9.30 uur naar d’n Heuvel. Uiterlijk 10 
minuten later zijn de fietsers weg. 
Mocht er twijfel bestaan aan het door-
gaan door weersomstandigheden, bel 
dan even met 06-41102625 (het num-
mer van WLG). Op dat nummer kunt u 
overigens ook terecht voor info over an-
dere activiteiten en hulpdiensten, (zoals 
vervoer, klussen, hulp bij mantelzorg, 
formulieren en administratie) die door 
de Werkgroep aangeboden worden.

Zomeravond-
concert in het Van 
Gogh kerkje
Op zondag 5 augustus is er in het Van 
Gogh Kerkje een zomeravondconcert. 
Op deze avond zal Paul Weijmans im-
proviseren op de piano. Het karakter 
van de muziek is verstillend, ofwel ge-
woon lekker wegdromen en luisteren. 
Het concert is in het Van Gogh Kerkje 
aan de Papenvoort in Nuenen en be-
gint om 19.30 uur. Toegang gratis, na 
afloop collecte voor de Wilde Ganzen.

Nieuwe kienavonden 
in Gerwen
Vanaf maandag 3 september aan-
staande zal er weer wekelijks 
gekiend worden in Gerwen. CV de 
Narre-kappen en Drumfanfare Jong 
Leven hebben de handen ineen 
geslagen om het kienen weer terug 
in Gerwen te krijgen. 

Deze kienavonden worden gehouden 
in Gemeenschapshuis D’n Heuvel en 
beginnen om 20.00 uur. De deuren 
gaan open om 19.00 uur. Tot ziens op 
maandag 3 september.

Luikse Markt in 
Lieshout
Gehandicapten Vereniging Laar-
beek houdt op zondag 1 juli tussen 
9.00 en 16.30 uur een Luikse Markt 
op het Floreffeplein in Lieshout. 
Entree is gratis. u kunt zelf ook een 
kraam huren. Voor info: 
06-46159727 of 0495-588008 - 
www.org-vac.nl of mail naar info@
org-vac.nl. 

Agenda overige Luikse markten: 
zondag 29 juli 2012 van 9.00 tot 16.30 
uur Luikse Markt op het Floreffeplein 
in Lieshout t.b.v. de Werkgroep Res-
tauratiefonds Beek en Donkse Kerken. 
zondag 12 augustus 2012 van 9.00 tot 
16.30 uur op het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk t.b.v. de Werkgroep 
Restauratiefonds Beek en Donkse 
Kerken.
zondag 2 sept 2012 van 9.00 tot 16.30 
uur op het terrein bij de Dreef in Aar-
le-Rixtel t.b.v. de Laarbeekse (militai-
ren) Veteranen Vereniging.
Voor alle markten is de entree gratis.



TUINAANLEG en ont-
werp, gazonaanleg: Gras-
zoden of kunstgras, tuin-
beregening, grondwerk. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel: 06-19702668.

Te Koop: Kleine pakjes 
Stro en Hooi. Tevens nieuwe 
aardappelen en verse eie-
ren. Eiken en Berkenhout, 
een volle kruiwagen voor 
€ 10,-. Bij Fam. v. Baren, 
Boord 30, tel. 2836070.

Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nlLINDEBLAADJES 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.

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Te huur in Nuenen/
Gerwen. Op afgesloten 
terrein opslagruimtes van 
31 t/m 180 m2. Idem 2 gara-
geboxen. Info 06-13320300.

voor al uw klussen in 
en om ‘t huis, zowel 
particulier als bedrijf. 
Uw klusser Frans van Esch 
Tel. 06-20487628, 040-
2835577.

Gezocht: privé drum-
lessen in Nuenen voor 
4 kinderen van ca. 9 jaar, 
tussen 15.30 - 18.00 uur. 
Tel.06-12327588.

Te huur gevraagd in 
Nuenen:  Woning met 
tuin (ook tijdelijk). Tel. 06-
51316659.

Te huur gevraagd: 
Woonhuis met mogelijkheid 
voor praktijkruimte / werk-
kamer. Tel. 040-2834595.

DE KRALENZoLDER, 
NoG 3 DAGEN UIT-
vERKoop! ZATERDAG 
30 JUNI, DE ALLER-
LAATSTE DAG.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

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

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

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

MoRE ThAN SEvEN, 
DE WINKEL MET DE 
KoE: vrijdag: gesloten. 
Zaterdag: uitverkoop 
NU 70 % KoRTING !!! 
Berg 52a, Nuenen.

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.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

ViaViela is met 67 vestigingen het grootste gastouderbureau van Nederland. 

Wij hebben niet alleen op het gebied van kinderopvang, maar ook als werkgever 

veel te bieden. Een professionele en informele werkomgeving bijvoorbeeld, 

waarin kwaliteit en collegialiteit voorop staan. Daarbij hechten we veel waarde 

aan onze kernwaarden: ‘persoonlijk’, ‘samenwerken’ en ‘vertrouwd’. Herken jij 

je in deze waarden, pas je binnen ons profiel en ben je op flexibele basis 

beschikbaar? Dan nodigen we je graag uit om te reageren!

  WERKEN OP FLEXIBELE BASIS?

Gastouderbureau ViaViela is per direct op zoek naar administratief/
commercieel medewerkers die op flexibele basis inzetbaar zijn. Dit ter 
ondersteuning van diverse afdelingen op ons hoofdkantoor in Lieshout.

Wij zoeken gedreven mensen die:
• beschikbaar zijn als oproepkracht voor minimaal 4 aaneengesloten uren;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
• beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• beschikken over een dienstverlenende en klantgerichte instelling;
• Mbo+ werk- en denkniveau hebben.

Heb je bovendien ervaring in een commerciële functie, dan is dat absoluut 
een pre.

Reageren? 
Stuur je reactie voor 1 augustus aanstaande naar info@viaviela.nl ter attentie 
van Femke Verachtert, Teamleider Klantenservice.
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NK Sprint groep Z&PV Nuenen

V.l.n.r. : Michelle Compter, Martijn vd Hurk, Bowen Straatman, Kjel Beks, Sabine 
vd Boomen, Marjolein Theeuwen, en Iris Mathijssen. 

Kunstrolschaatsen

Paardensport

TennisZwemmen
Lissevoort 1 Kampioen 
Vorige week zondag is het eerste gemengd team kampioen geworden. Vol-
gend jaar zullen zij uitkomen voor de Lissevoort in de 2e klasse. 

Een prestatie die op de Lissevoort nog 
nooit eerder behaald is. Het was een 
race die tot op de laatste dag spannend 
was. De laatste speeldag eindigde in 
een 7-1 score voor de Lissevoort, hier-
door werden zij met 6 punten verschil 
overtuigend kampioen. 
‘’Toen we begonnen aan de competitie 

hadden we nooit verwacht dat we 
kampioen konden worden. Toen na 2 
dagen spelen bleek dat dit mogelijk 
was is iedereen er ook voor de volle 
100% voor gegaan. Volgend jaar gaan 
we als team hard werken om klasse be-
houd in de 2e klasse te bewerkstelli-
gen,’’ aldus een speler uit het team.

Lottie Geurts 
Wereldkampioen
De 14e Wereldkampioenschappen 
zwemmen voor Masters werden dit 
jaar gehouden in Riccione Italië, 
van 10 t/m 17 juni. Lottie Geurts uit 
Nuenen heeft daaraan deelgeno-
men in de leeftijdsgroep 75-79 jaar. 
Ze zwom alle vrijeslag nummers.

Op de 100m werd ze eerste vóór haar 
grote rivale Denise Robertson uit Aus-
tralië, die op haar beurt Lottie ver-
sloeg op de 200m. Lottie werd ook 
tweede op de 50m, derde op de 800m, 
en vierde op de 400m. Op zondag 17 
juni werd de 3 km in zee gezwommen. 
Daarin werd Lottie weer tweede ach-
ter Denise.
Met één gouden, drie zilveren en een 
bronzen medaille was het voor haar 
een succesvol toernooi.

Paardenspektakel 

 6 spectaculaire hindernissen 
 Springkussen voor de kids 
 Catering aanwezig  
 Ook voor ruiters/amazones 
 
Zondag 1 Juli 2012 
Vanaf 10.00 uur 
Landgoed Henkelman 
Lieshoutseweg  te Gerwen 

www.decoovelsemenners.nl 

GRATIS  

ENTREE! 

Wijziging startplaats 
WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgen 
en woensdagavondwandeling bij de Nu-
enense wandelsportvereniging, WSV, is 
in de maand juli de parkeerplaats aan de 
vijverzijde bij het gemeentehuis. Op 
zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nuenen-
se omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen.
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie: http://www.
wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com
 

 
 
 
 

Aylin Nederlof Nederlands 
kampioen Kunstrolschaatsen 2012
Afgelopen weekend werden in Nieuwegein de Nederlands Kampioenschap-
pen Kunstrolschaatsen en Dansen gehouden. Aylin Nederlof kwam in de 
klasse Jeugd voor figuren en vrijrijden (combinatie) uit. 

Estafetteteams van Z&PV 
Nuenen sterk bij NK sprint
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Sprint hebben de zwemmers 
van Z&PV Nuenen een zeer geslaagd einde aan hun seizoen beleefd. Vooral 
de prestaties van de estafette ploegen sprongen er bovenuit, zowel bij de 
meiden, dames als heren kwamen er nieuwe toptijden op de klok.

Zaterdag waren de figuren en de korte 
kuren. Aylin stond na 3 figuren aan 
kop, maar haar concurrente kreeg 
voor het laatste figuur 0,1 punt meer. 
Een mooie 2e plaats voor Aylin. 

s ’Avonds moest Aylin de korte kür aan 
de Jury laten zien. Ze reed een foutlo-
ze kür met zeer moeilijke sprongen en 
pirouetten. Ze werd beloond met zeer 
hoge punten en nam hiermee de lei-
ding in de klasse Jeugd. Zondagmid-

De trotse Aylin met haar gouden medaille.

Laura van Erp, Elke van den Hurk, Man-
dy Stevens en Jessica Manders mochten 
bij de 4x50m vrijeslag meisjes jeugd de 
Nuenense eer hoog houden en slaagden 
daar met glans voor. Met 1.58.60 zwom-
men ze dik onder hun inschrijftijd van 
2.00.04 en eindigden ze als 14e van Ne-
derland.
Bij de dames werd zowel de 4x50m wis-
selslag (Anouk Coppieters, Femke, Sa-
mantha Kardol en Susan Teijken) als 
4x50m vrijeslag (Susan, Colet, Sa-
mantha en Femke) gezwommen en op 
de vrijeslag haalden de dames een schit-
terende 9e plaats in 1.50.47 (inschrijftijd 
1.51.19).
Dezelfde plaats als de dames was er ook 
voor de heren, maar dan op de wissel-
slag. Sven Kardol, Ruud van Heerbeek, 

Maurice Soudant en Wouter Sijmons 
tekenden voor 1.46.98, een verbetering 
van 0.65 ten opzichte van vorig jaar toen 
deze jongens nog bij de jeugd zwom-
men. 
Individueel was het grootste succes 
voor Sven Kardol. Hij haalde met een 
dik persoonlijk record van 58.70 de fi-
nale van de 100m wisselslag waarin hij 
7e van Nederland werd. Femke Hen-
drikx en Ruud van Heerbeek haalden 
verder nog de halve finales, Femke op de 
50m vrijeslag en 50m schoolslag, Ruud 
op de 50m schoolslag.
Komend weekend is de laatste wedstrijd 
van het seizoen, de Nationale Speedo 
Finales in Dordrecht. Merel Phaff zal 
daar op de 100m rugslag en 100m vlin-
derslag aan de start verschijnen.

Kringkampioenen op 
Concours Hippique Nuenen
Op Concours Hippique Nuenen, 23 & 24 juni, zijn de Kampioenen van 
Kring Eindhoven gehuldigd. Op het fantastische wedstrijdterrein aan de 
Dubbestraat organiseerde Ponyclub Prins Willem Alexander afgelopen 
weekend een dressuur- en springwedstrijd. 

Kringkampioenen dressuur: Liza v.d. 
Heuvel, Laura van Gennip en Judith 
van Gennip. Kringkampioenen sprin-
gen: Kirsten Kreemers, Teddy v.d. Rijt 
en Kimberly Peter. 

Tevens werd op zaterdag een Bixie-
wedstrijd verreden. De jonge ruiter-
tjes trokken veel toeschouwers en ook 
het mooie weer zorgde voor een gezel-
lige stemming. 
Winnaars dressuur: Mandy Roijakkers 
(AA) en Tim Teunissen (A)
Winnares springen: Eunice v. Ekert 

De ponyclub uit Nuenen heeft zeer ta-
lentvolle leden en ook dit Outdoor-
seizoen weer vele kampioenen. Zij 

gaan in Chaam op 11 en 12 augustus 
strijden om de Brabantse Titels. 
Teddy v.d. Rijt is sinds kort opgeno-
men in het A-kader v.d. pony’s en gaat 
Nederland Vertegenwoordigen op de 
Europese Kampioenschappen Sprin-
gen in Fontainebleau in Frankrijk. De-
ze kampioenschappen worden verre-
den van 17 t/m 22 juli 2012. 

De ponyclub kijkt terug op 2 mooie 
dagen van ponysport in Nuenen. He-
laas was het weer op zondag niet op-
perbest, maar dit mocht de pret niet 
drukken voor de vele ruiters en ama-
zones. Mede door vele vrijwilligers en 
sponsoren is het mogelijk deze wed-
strijden te organiseren. 

Mandy Roijakkers (8) uit Gerwen bereidt zich voor op het springen. Samen met de 
andere ruiters verkent ze het parcours dat uit 7 hindernissen bestaat. De hinder-
nissen zijn 30-40 cm hoog. Winnares bij het springen wordt ze niet. Wel wordt ze 
kampioen bij dressuur.

dag was de lange kür die uit zou ma-
ken wie aan het langste eind trok. Ze 
overtuigde de jury en werd met 32 
punten voorsprong, 1e en Nederlands 
Kampioen in de Klasse Jeugd vrijrij-
den. Omdat Aylin ook figuren doet, 
werd ze met 74 punten voorsprong 
ook 1e met combinatie. 

Met 2x goud en 1x zilver kan Aylin te-
rug kijken op een geweldig N.K. 2012. 
Haar trainster Gerrie Obbens was dan 
ook terecht trots op haar. 

Met dit mooie resultaat is Aylin gese-
lecteerd voor de Interland cup in ok-
tober in Denemarken. Aankomend 
weekend neemt Aylin deel aan de in-
ternationale wedstrijd Prestige Inter-
national d´Issy in Parijs.

Laatste weekend 
foto's Martien 
Coppensprijs
Vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli zijn de genomineerde en 
winnende foto's van de Martien Cop-
pens fotowedstrijd nog te zien in de 
Raadszaal van het voormalige ge-
meentehuis aan de Heuvel in Lies-
hout. Openingstijden van 13.00 - 
17.00 uur. Daarna gaan de foto's op 
tournee door Brabant en Limburg.



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!
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Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Vraag aan 

Miranda Potma, 
verkoop- en serviceadviseur
“Rabobank is voor u de beste bank omdat Rabobank betrokken en betrouwbaar is en wij handelen uw belang. Bij Rabobank staat service hoog in het vaandel. We zijn solide en denken mee met de klant.”

Wonen zonder 
zorgen 
Er is één plek waar u zich echt thuis voelt 
en tot rust kunt komen. Dat is uw huis. 
Het biedt bescherming tegen kou, wind 
en regen. Daarnaast moet uw woning ook 
bestand zijn tegen andere omstandig-
heden, zoals gezinsuitbreiding, trouwen 
of het verlies van een baan. Hoe uw leven 
ook verandert, samen met u zorgen wij 
ervoor dat uw hypotheek bij uw situatie 
blijft passen. 

Bel (040) 280 75 00 voor een afspraak met 
Marc van Heuven. En bekijk samen met 
hem hoe u kunt wonen zonder zorgen.

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan 
het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Of dat u 
juist aangenaam verrast bent over de oplossing die wij hebben 
geboden. Wij horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Met uw tips en ervaringen kunnen wij onze dienstverlening 
verbeteren en dat doen we graag. Wij nodigen u daarom uit om 
uw ervaring met ons te delen via info@dommelstreek.rabobank.nl.

Nieuw spelmateriaal, een opknapbeurt van het clublokaal, 
de aanschaf van een geluidsintallatie... iedere club heeft zo zijn 
redenen om op zoek te gaan naar extra fi nanciële middelen. 
Rabobank Dommelstreek biedt met ‘Steuntje in de Rug’ een 
helpende hand. Rabobank stelt namelijk in 2012 maar liefst 
€ 55.000 beschikbaar.

Clubs uit Nuenen
Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank 
Dommelstreek en voldoen aan de criteria kunnen zich aanmelden 
voor ‘Steuntje in de Rug’. In 2011 kregen ruim 50 clubs uit Nuenen 
meer fi nanciële ruimte. 

Leden Rabobank aan zet
Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen in de maand oktober vijf 
stemmen uitbrengen op de deelnemende clubs. Het totaal aantal 
stemmen dat een club haalt, bepaalt de hoogte van de bijdrage. Alle leden 
ontvangen te zijner tijd de benodigde gegevens om te stemmen.

Aanmelden: tot 9 september 2012!
Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot 9 september 2012 
aanmelden via www.rabobank.nl/dommelstreek. Alleen clubs die 
zich offi  cieel aanmelden, voldoen aan de criteria en een deelname-
bevestiging ontvangen, staan in oktober op de speciale stemsite.

Samen bouwen. Dat is het idee. 
Nieuwbouw realiseren met onze klanten. 

Rabobank Dommelstreek gaat in Geldrop een nieuw kantoor bouwen. Dit doen wij bij 
voorkeur samen met klanten van onze bank. 

Op zoek naar (onder)aannemers en toeleveranciers
Nu het ontwerp bekend is en ook het programma van eisen gereed is, starten we met het 
selecteren van uitvoerende partijen die het nieuwe kantoor samen met ons realiseren. 
Zoals gezegd doen wij dit bij voorkeur met klanten van onze bank. 

Kijk voor criteria, aanvullende eisen en het aanmeldformulier op 
www.rabobank.nl/dommelstreek.

Hellen Hurkmans en Nancy van den Brink: 
Rabobank Ambassadeurs in Nuenen

Meld u aan vóór 14 juli!

Een goed idee 
voor Nuenen? 
Ga naar uw Rabobank 
Ambassadeur. 

Al vele jaren werken Nancy van den Brink en 
Hellen Hurkmans voor Rabobank. "Nuenen is 
een dorp waar veel gebeurt. Mede daarom 
hebben wij de uitdaging aangenomen om 
als ambassadeur aan de slag te gaan voor 
ons prachtige dorp!"

Ogen en oren van de bank
Onze ambassadeurs zijn enthousiast en zeer 
betrokken bij uw omgeving. Zij weten wat er 
leeft. Ze pakken signalen op of leiden ze door 
naar de betreff ende medewerker binnen de 
bank. Zo kan de bank haar dienstverlening 
aan u verder verbeteren. Andersom kunnen 
de ambassadeurs u wijzen op de 
mogelijkheden die onze bank biedt.

Contact leggen
U komt eenvoudig in contact met de 
Rabobank Ambassadeurs door te mailen naar 
ambassadeurs@dommelstreek.rabobank.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook: (040) 280 75 00.

Uw ervaringen: 
wijze lessen

Meld uw vereniging aan 
en spek de clubkas
Budget ‘Steuntje in de Rug’ stijgt met 10%
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