
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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AFWEZIG i.v.m. vakantie
van 23 juli t/m 10 augustus

Huisartsen Praktijk 
J. Kroon en I.R. Steenstra
Info waarneming via tel.nr. 283 74 75

Huisartsen Praktijk 
Rutten & Van de Sande zijn
Info waarneming via tel.nr. 283 70 83

Atelier
Nuenen
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k: Basketball

Club Lieshout
40 jaar

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Poolse kinderen 
aangenaam 
verrast door
Oud-Prinsen

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Wethouder Henk Pero en watergraaf 
Peter Glas tekenen overeenkomst
Door Elwien Bibbe

Waterschap de Dommel en de gemeente Nuenen hebben de afgelopen 
maanden grootschalig onderhoud uitgevoerd in 13 waterlopen en vijvers 
in Nuenen. Op 4 juli tekenden wethouder Henk Pero en watergraaf Peter 
Glas een overeenkomst, waarmee het waterschap het jaarlijkse onderhoud 
van de waterpartijen van de gemeente overneemt. Dit gebeurde in een 
feesttent bij de gemeentevijver.
De waterpartijen zijn uitgebaggerd en 
waar mogelijk in het midden van de 
bodem een stukje dieper uitgebag-
gerd. Daardoor warmt het water min-
der snel op. Dit is een extra maatregel 
om blauwalg te voorkomen. Het be-
treft onder andere het water aan de 
Panakkers, en het Kikkerpad bij het 
Kernkwartier en de gemeentevijver. In 
de gemeentevijver is helaas een dag 
voor de feestelijke overdracht toch 
blauwalg geconstateerd. De vijver 
heeft echter na het uitbaggeren nog 
wat tijd nodig om het ecologisch even-
wicht te herstellen. Alle begroeiing is 
weg. Dus dat is afwachten.

Met de werkzaamheden werden de 
volgende doelen nagestreefd: het op-
schonen van de waterbodem, het ver-
beteren van de doorstroming, het 
verbeteren van de waterkwaliteit en 
het creëren van natuurlijker oevers. 
Ook is de vijver in het Park opge-
schoond, zijn er beschoeiingen ver-
nieuwd en is een gedeelte van het 
fietspad Kikkerpad vernieuwd. 
Het onderhoud van de vijver in het 

Park gaat overigens niet naar het wa-
terschap.

De aanwezige omwonenden waren 
enthousiast over de vijver. Wel vroe-
gen ze zich af hoe het verder met de 
aanplant van de oevers zou gaan. De 
houten beschoeiing is er niet meer. En 
de oevers lopen nu over in het water, 
waardoor de vijver een natuurlijker 
uitstraling heeft gekregen. Maar het 
geheel oogt een beetje kaal. Ruud van 
Otterloo, de projectleider, vertelt dat 
de begroeiing van de oevers vanzelf 
tot stand zal komen. In ieder geval 
kunnen we lisdodde verwachten en 
riet, waardoor er schuilplekjes voor de 
vissen ontstaan. En geen hoge beplan-
ting voor de huizen. In hoeverre het 
waterschap zelf nog met initiatieven 
voor aanplant komt, en met welke 
planten, is op dit moment nog niet 
duidelijk.

Elk jaar zal het waterschap de begroei-
ing van alle waterpartijen controleren. 
Belangrijk is de doorstroming van het 
water. Met een maaiboot worden wa-

terplanten verwijderd, ook onder wa-
ter. Het gaat hierbij niet zo zeer om de 
beschoeiing. Dit soort acties kan men 
in het voorjaar verwachten, afhanke-
lijk van de zomer, 1 of 2 keer per jaar. 
Wel rekening houdend met het broed-
seizoen en de ecologie. Dit geldt voor 
alle waterlopen. Baggeren zal 1 keer in 
de 10 of 20 jaar, naar behoefte plaats-
vinden.

Wethouder Pero sloot zijn toespraak 

Een maaiboot van het waterschap demonstreert hoe in de toekomst onderhoud 
aan de waterpartijen plaats zal vinden.

Wethouder Henk Pero en watergraaf Peter Glas tekenen de overeenkomst.

af met de opmerking dat in tegenstel-
ling tot eerdere berichtgeving in het 
ED, de gemaakte kosten door het wa-
terschap en de gemeente wel degelijk 
binnen budget zijn gebleven.
Uitzetten van waterplanten door 
omwonenden
Omwonenden wordt dringend ver-
zocht om geen waterplanten in de vij-
ver uit te zetten. Met name exoten 
kunnen tot grote problemen leiden, 
zoals bij de waternavel. Burgers zijn 
zich daarvan vaak niet bewust en zet-
ten soms met de beste bedoelingen 
waterplanten uit.Omwonenden wordt 
verzocht alleen waterplanten uit te 
zetten in overleg met de afdeling Be-
heer en onderhoud van Waterschap 
De Dommel.

Intelligente straatverlichting 
in de hele wijk Eeneind
De Nuenense wijk Eeneind krijgt intelligente straatverlichting. Voor het 
eind van het jaar is de hele wijk voorzien van slimme straatlantaarns, die ’s 
nachts gedimd zijn en automatisch aangaan als er verkeer langs komt. 
Hiermee kan tot 50% extra energie bespaard worden ten opzichte van nor-
male LED straatverlichting. Tvilight, de bedenker van het systeem werkt 
hierbij nauw samen met de Gemeente Nuenen en de fi rma Citytec die het 
systeem zal installeren en onderhouden.

Uniek
Eeneind heeft hiermee een primeur. 
Met deze vorm van straatverlichting is 
in o.a. Delft en Tilburg geëxperimen-
teerd, maar nog nergens anders is er 
een complete wijk ingericht met slim-
me verlichting. De voordelen zijn tal-
rijk: geen lichtvervuiling in de nacht, 
een veilige en sfeervolle leefomgeving 
en een enorme kostenbesparing.
Tot een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld 
23.00 uur, branden de lantaarns op 
volle sterkte. Na deze tijd dimmen de 
lampen tot een sterkte van 10%. Als er 
verkeer gedetecteerd wordt, lichten de 
lampen op tot 80%. Dat gebeurt auto-
matisch. Het slimme zit hem in het 
feit dat het oplichten van de lantaarns 
meegaat met het aanwezige verkeer.

Start 
Begin april is er gestart met de herin-
richting van het Eeneind in het kader 
van het integraal dorpsontwikkelings-
programma (iDOP). Het iDOP is een 
op uitvoering gericht plan om de leef-
baarheid in kleine kernen zoals Een-
eind te verbeteren. Het is tot stand 
gekomen vanuit de visie van haar be-
woners. Een onderdeel van deze her-

inrichting is de openbare verlichting. 
Op een bewonersavond in september 
2011 is het concept van de intelligente 
verlichting door de wijkraad voorge-
steld. 
De bewoners reageerden die avond 
zeer positief op de presentatie van de 
uitvinder van de intelligente verlich-
tingsmodule, Chintan Shah met zijn 
startup bedrijf vanuit de TU Delft 
(Tvilight BV). En na een half jaar van 
intensieve samenwerking tussen de 
Wijkraad, Tvilight en de gemeente 
Nuenen, is tot invoering van het sys-
teem op het Eeneind besloten. 

Het systeem moet voor 31 december 
2012 operationeel zijn i.v.m. de toege-
zegde iDOP-gelden en zal geïnstal-
leerd en onderhouden worden door 
de firma Citytec. 

Let op, 
deze Rond de Linde 
kan geld waard zijn

Als u in deze Rond de Linde een 
omcirkelde rode adresstempel 

aantreft van Bloem & Tuin, 
voorzien van een handtekening, 
kunt u dit exemplaar inwisselen 
bij Slijter André van Lieshout, 

Parkstraat 25A in Nuenen. 
U ontvangt dan 2 gratis toegangs-

kaarten voor Bloem en & Tuin.
www.twitter.com/deronddelinde
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Op weg naar een toegankelijk Nuenen - 3
Om voor mensen met een beperking de toegankelijkheid van evenementen 
te bevorderen, geeft de Gemeente Nuenen sinds kort aan de aanvragers van 
een evenement, een door Platform Gehandicaptenbeleid Nuenen gemaak-
te, checklist uit. Dit blijkt te werken.
Tijdens de opbouwfase van de kermis 
is gebleken dat bestuurders van een 
scootmobiel probleemloos over de 
aangelegde kabels heen kunnen rijden 
en tevens gemakkelijk de attracties 
kunnen bezoeken. Een attractiebouwer 
geeft aan dat er tegenwoordig rekening 
gehouden wordt met mensen met een 
beperking.  De checklist is dus gelezen 
en wordt ter harte genomen. 
Tweewielers
Niet alleen de overheid en het bedrijfs-

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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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

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

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

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

BENOEMING NIEUW LID GEMEENTERAAD
De	voorzitter	van	het	centraal	stembureau	voor	de	verkiezing	van	de	
gemeenteraad	maakt	bekend	dat	de	heer	N.J.	(Nico)	Pijnacker	Hordijk,	
wonende	te	Nuenen,	bij	besluit	van	5	juli	2012	benoemd	is	tot	lid	van	
de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
De	benoeming	is	ontstaan	door	het	ontslag	nemen	als	raadslid	van	
mevrouw	A.H.M.	(Anne)	Peters,	wonende	te	Nuenen.

GEVONDEN VOORWERPEN
Vanaf 1 juli: 
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 verant-
woordelijk voor het innemen, registeren en bewaren van gevonden 
voorwerpen.

Iets gevonden?
Wanneer	u	een	voorwerp	vindt,	bent	u	verplicht	om	dit	zo	snel	moge-
lijk	te	melden	bij	de	gemeente.	U	kunt	dit	zowel	digitaal,	via	www.
nuenen.nl,	telefonisch	via	040-2631631	of	persoonlijk	bij	de	receptie	
in de hal van het gemeentehuis doen.

Vervolgens	kan	de	vinder	er	voor	kiezen	om	het	voorwerp	zelf	te	be-
waren	of	bij	de	gemeente	in	bewaring	te	geven.	De	geschatte	waarde	
van	het	voorwerp	bepaalt	weer	hoe	lang	het	voorwerp	bewaard	moet	
worden.

De	gemeente	probeert	een	match	te	maken	tussen	het	gevonden	voor-
werp en mogelijk verloren voorwerp. De politie verdwijnt niet helemaal 
uit	beeld:	de	politie	controleert	of	het	voorwerp	gestolen	is.	Wanneer	
er een match is, dan geeft de gemeente het voorwerp terug aan de 
eigenaar.

Iets verloren?
Wanneer	 u	 een	 voorwerp	 heeft	 verloren,	 kunt	 u	 dit	 ook	 bij	 de	 ge-
meente melden. Dit kan via www.nuenen.nl, telefonisch via (040) 263 
1631	of	persoonlijk	bij	de	receptie	in	de	hal	van	het	gemeentehuis.	Als	
uw voorwerp gevonden is, neemt de gemeente met u contact op. U 
moet	uiteraard	wel	kunnen	aantonen	dat	u	de	eigenaar	bent.	

Vergeet	bij	een	bezoek	aan	het	gemeentehuis	niet	uw	legitimatiebewijs	
mee te nemen.

Uitzonderingen 
•	 Rijbewijzen,	paspoorten,	identiteitskaarten	en	vreemdelingendo-

cumenten.
	 Deze	voorwerpen	zijn	en	blijven	eigendom	van	de	staat.	De	vinder	

mag	die	niet	thuis	bewaren	en	moeten	altijd	bij	de	gemeente	wor-
den afgegeven. Bent u één van deze documenten verloren? Geef 
dit	dan	aan	bij	de	politie.

•	 (Bank)pasjes
	 Pasjes	(met	enige	waarde)	zoals	bankpasjes	en/of	creditcards	stu-

ren wij direct terug naar de instantie die het pasje heeft verstrekt.
•	 Gevonden	of	verloren	dieren
 Wanneer u een dier heeft gevonden, verzoeken wij u dit te melden 

bij	de	Dierenbescherming:	de	Dierenambulance	Brabant	Zuid-Oost	
via telefoonnummer 0900-112 0000.

	 Ook	wanneer	u	een	dier	vermist,	kunt	u	met	de	Dierenbescherming	
contact opnemen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de 
Stichting AMIVEDI (www.amivedi.nl).

•	 Gestolen	voorwerpen
	 Wanneer	u	bestolen	bent,	doet	u	hiervan	aangifte	bij	de	politie.	

Dat kan via Internet www.politie.nl	of	via	0900	88	44.	Ook	wan-
neer u vermoedt dat het voorwerp gestolen is, is het verstandig 
aangifte	te	doen	bij	de	politie.

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	 29/07/	 N-HZ-2012-	 Hoek	Hool	 Plaatsen	herinnering	met	profiel		
	 2012	 0115	 en	Laar	 Evert	de	Vries	met	informatiebord		
    en 3 schaapjes   
  
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	
omgevingsvergunning is verleend.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier	 N-HZ-2012-0073	 De	Polder	3	 Plaatsen	overkapping	
 
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 
 
02/07/	 N-HZ-2012-	 Marijkestraat	24	 Bouw	 Oprichten	garage	 03/07/	
2012 0076    en erfafscheiding 2012 
  
02/07/	 N-HZ-2012-	 Frederikstraat	7	 Bouw	 Plaatsen		 03/07/	
2012		 0085		 	 RO	 gaashekwerk	 2012	
 
03/07/	 N-HZ-2012-	 Daniel	 Bouw	 Oprichten	woning	 03/07/	
2012 0077 Eyndhoutsgaarde 10   2012 

03/07/	 N-HZ-2012-	 Pastoorsmast	1	 Bouw	 Aanbrengen	vluchtweg  04/07/ 
2012 0065   op de 1e etage 2012 
  
05/07/	 N-HZ-2012-	 De	Huufkes	18	 Bouw	 Uitbreiden		 05/07/	
2012	 0062	 	 	 bedrijfsgebouw	 2012	
  

05/07/ N-HZ-2012- Schepen van  Bouw Veranderen 06/07/ 
2012 0087 Collhof 1  raamkozijn 2012 
  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	organisatie	van	EMK	Voetbaldagen	is	een	vergunning	ver-

leend	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	EMK	voetbaldagen	op	
het	parkeerterrein	van	EMK	aan	het	Wettenseind	in	de	periode	
van 7 tot en met 9 augustus 2012 (verzenddatum 10 juli 2012);

•	 aan	K.P.J.	Nederwetten	is	een	vergunning	verleend	voor	het	touw-
trekken over water vanaf een weiland aan de Hoekstraat op zondag 
19 augustus 2012 (verzenddatum 10 juli 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, 12 juli 2012

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Beemel 17 en 19 Nuenen’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend	dat	met	ingang	van	13	juli	2012	gedurende	zes	weken	op	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen,	voor	een	ieder	ter	
inzage	ligt	het	ontwerpbestemmingsplan	‘De	Beemel	17	en	19	Nuenen’.	
Het	bestemmingsplan	heeft	betrekking	op	de	ontwikkeling	van	twee	
vrijstaande woningen op de percelen De Beemel ongenummerd te 
Nuenen,	 kadastraal	 bekend	 gemeente	 Nuenen,	 sectie	 E,	 nummers	
9465 en 9466.
Het	ontwerpbestemmingsplan	kan	op	het	gemeentehuis	worden	in-
gezien	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte.
Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	gemeentelijke	internetsite:	www.
nuenen.nl en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het	 ontwerpbestemmingsplan	 ‘De	 Beemel	 17	 en	 19	 Nuenen’	 kan	
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNu-
enBeemel17en19-C001
Een	ieder	kan	binnen	de	termijn	van	tervisieligging	een	zienswijze	met	
betrekking	 tot	 dit	 ontwerpbestemmingsplan	 kenbaar	 maken.	 Een	
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van	Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend; tot en met 3 
augustus	2012	bij	mevrouw	K.	Schoof	(040-2631647)	en	vanaf	6	au-
gustus	2012	bij	de	heer	G.J.	Andriessen	van	de	afdeling	Ontwikkeling,	
telefoon: (040) 2631 648.

Nuenen, 12 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
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 doek voor uw neus en mond.
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• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

leven, maar ook de burger in    Nuenen 
draagt onbewust bij aan de ontoegan-
kelijkheid van de publieke ruimte, dat 
is de ruimte die bedoeld is voor ons al-
len. De oorzaak ligt in het (onbewust) 
niet denken aan de medemens, al dan 
niet met beperking. Nog niet lang ge-
leden bleek bijvoorbeeld de optimaal 
toegankelijke keurslager aan de Park-
straat geblokkeerd te zijn voor rolstoe-
lers door twee dwars op de ingang ge-
parkeerde fietsen. Het parkeergedrag 

van tweewielers blijkt nogal eens de 
oorzaak van obstakels. Hier ligt wel-
licht een taak voor de Gemeente Nue-
nen om dit in haar parkeer- en hand-
haafbeleid mee te nemen.

Gevoel van eigenwaarde
Gelukkig is niet alles kommer en kwel. 
Mensen met een beperking worden 
bijvoorbeeld vaak bij een kassa spon-
taan geholpen door een medeburger 
of de caissière komt achter de band 
vandaan om assistentie te verlenen. 
Wel moet voorkomen worden, dat de 
mens met een beperking een gevoel 
van onvermogen wordt gegeven, door 
onnodig hulp aan te bieden. 

Uitbreiding Platformbestuur
Het bestuur van het Platform Gehan-
dicaptenbeleid Nuenen c.a. heeft drin-
gend behoefte aan uitbreiding. Ge-
zocht worden personen die zelfstandig 
of in teamverband, activiteiten kun-
nen opzetten en ten uitvoer brengen, 
zoals het in overleg treden met ge-
meente en bevriende organisaties, 
verslaglegging, meewerken aan fond-
senwerving of een publicatie het licht 
doen zien.
Geïnteresseerden kunnen contact op-
nemen met voorzitter Jan Lammerts, 
040-2574699 of per mail via j.lammer-
ts@onsnet.nu.
Meer informatie over Platform Ge-
handicaptenbeleid Nuenen c.a. is te 
vinden op www.pgnuenen.nl.

Het parkeergedrag van tweewielers 
blijkt nogal eens de oorzaak van obsta-
kels voor mensen in bijvoorbeeld een 
rolstoel of scootmobiel.



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: 13 eN 14 JUlI: 
Witlof, 1/2 kilo ............................. 0,79
cherry Tomaatjes, per bakje  0,69
canteloupe meloenen, per stuk .  0,99
Galia meloenen, per stuk ...... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDaG 16 JUlI:

Witte kool, panklaar, 1/2 kilo ............0,79
DINSDaG 17 JUlI:

andijvie, panklaar, 1/2 kilo ............  0,79
WOeNSDaG 18 JUlI:

Zomer rodekool, 1/2 kilo....................0,79
DONDerDaG 19 JUlI:

Gekookte Bietjes, 1/2 kilo............0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele Week vaN 13 JUlI T/m 19 JUlI:
Witte Druiven pitloos, per kilo ........  1,25
courgettes, 2 stuks ..............................  0,99
4 Seizoenensalade, 250 gram ...  1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Lekker en 
makkelijk!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Gegrilde Kippenpoten
4 voor .........................................................5,00 
Oosterse Varkensfilet
100 gram .................................................. 1,75
100 gr. Gebraden Fricandeau +
100 gr. Boterhamworst, samen .2,95
Caprese al Forne
100 gram  .........................................2,25 
Krabsalade
“Uit eigen keuken”
100 gram  .........................................1,85 
Quiche Lorraine
“Bladerdeeg met Ham, Kaas
Ui en Ei”, per stuk  .....................1,50 
Volop goed belegde broodjes!!

kOOPJe

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

SPecIal

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

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

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

4 APPEL-
MEISJES

5.95

CARTON
POMMEDE

of op z’n Hollands 
 ‘Appelmeisjes’

Actie geldig van 
13 t/m 19 juli:

2 0 1 2

19e Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen | Nuenen

13 t/m 22 juli 2012
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u € 3,-- korting

op de toegangsprijs van €12,-- (geldig voor max. 2 personen)
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.  Bloem & Tuin is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur  

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Pezzaz gaat 
met vakantie!

Ons restaurant is gesloten 
vanaf 18 juli t/m 2 augustus.

Vanaf 3 augustus 17:00 uur
 staan wij weer graag voor u klaar! 

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

Adv45_PEZZAZ_Rond de Linde_week28.indd   1 09-07-12   19:44



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

Overheerlijk

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

DeZe Week:

katenhaasjes 
3 voor .............................................................................................................................................................600

Kijk ook op www.vogels.keurslager.nl 
voor de BBQ folder

Garnalensalade
100 gram ......................................................................................................................219

Oosterse varkensfilet
100 gram ......................................................................................................................175

Gegrilde kippenbouten
4 voor ................................................................................................................................500

Gebraden Fricando en
Botenhamworst 
samen ...............................................................................................................................295

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt

Wij zijn met 
vakantie van
14 juli t/m 
5 augustus

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

Juli, Augustus & September 

Plateau Fruits de Mer bij Olijf
Gedurende de zomermaanden kunt u bij Olijf genieten 

van etagères vol met heerlijke vruchten uit de zee, 
in het ijs geserveerd voor € 32,50 per persoon.

Hopelijk werkt het weer mee en kunnen we dit lekkers 
ook op ons terras voor u serveren.

Speciaal voor de liefhebbers schenken we daarbij een 
heerlijk glas Muscadet de Sevre et Maine ‘Clos des Briords’. 

Deze droge wijn uit de Loire combineert, vanwege zijn 
mineraligheid uitstekend.

óf
3 gangen verrassingsmenu € 29,50 p.p.
4 gangen verrassingsmenu € 34,50 p.p.
5 gangen verrassingsmenu € 39,50 p.p.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

Restaurant Olijf is gedurende de maanden juli én augustus 
op dinsdag én woensdag gesloten. 

Alle andere dagen is Olijf vanaf 12.00 uur geopend.

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

STAPEL 
KORTINGEN

1 STUK 25%
2 STUKS 30% 

V.A. 3 STUKS 35%

HOOGZOMER ARTIKELEN
20 TOT 50%

DIVERSE KOOPJES
75%  KORTING

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

 

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

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

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

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond
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Kort geleden berichtte Rond de Linde over een reis van een 
groep Nuenenaren naar de zusterparochie in Tucuru, Guate-
mala. Via e-mail ontvingen wij van hen een eerste verslag van 
die reis. Vanuit een internetcafé ergens in Tucuru, Guatemala:

Kennen de Maya's Nuenen en 
wat weet Nuenen van de Maya's?
Dankzij de sinds enige jaren bestaande zusterband parochie Nuenen-Tucuru, 
Guatemala, de donaties van de Oud-Prinsen en het regelmatige  bezoek van 
Mario Coolen over en weer tussen deze twee plaatsen, beginnen wij het leven 
van de Maya-indianen in de bergen van Guatemala een beetje te kennen. 
Met een groepje van tien personen 
zijn we op dit moment in Tucuru om 
verder contact op te bouwen. We kre-
gen daar een officieel onthaal door 
Padre Marco Tullio van parochie San 
Miguel en burgemeester Rene Alfredo 
Con. De burgemeester schetste hoe 
moeilijk het is om de armoede te ke-
ren naar een opbouw en ontwikkeling 
voor eenieder. Een uitgebreid dank-
woord voor de steun aan projecten uit 
Nederland en Nuenen volgde, zeker 
ook de morele steun hoorde daarbij.

De woorden 'solidariteit' en 'gemeen-
schapszin' hoorden we daarna nog    
vele malen. Sleutelwoorden om als     
Maya-gemeenschap zelfbewust te 
worden van een rijke eigen cultuur en 
van onderlinge verbondenheid om 
aan de tweederangspositie in het land 
te ontworstelen. En die woorden gol-
den ook in wereldverband door de 
verbondenheid met de Nuenense ge-
meenschap. Tucuru bestaat eigenlijk 
uit zo'n zestig dorpjes en gehuchtjes 
met in totaal 40.000 inwoners. Alle-

maal indiaans vanuit de oeroude Maya 
cultuur.

In processie, compleet met gebeden, 
zang en vuurwerk, werden we in som-
mige van die gemeenschappen een 
eenvoudig houten kerkje binnen ge-
leid. Een lange mis volgde dan, ge-
voerd in het Spaans en Q'eqchi, de 
Maya-taal. Tussen vele liederen, bege-
leid door marimba's, benadrukte de 
padre hoe belangrijk de universele 
waarden 'solidariteit', 'rechtvaardig-
heid' , 'mensenrechten' en 'respect 
voor diversiteit in culturen en de na-
tuur' zijn. Binnen je eigen gemeen-
schap en over de hele wereld. Het is ie-
ders taak dat uit te dragen. De mis was 
dan ook een ceremonie vol met ver-
menging van latijnse liturgie met Ma-
ya gebruiken. Bij gelegenheid werd 
duidelijk gemaakt dat de blanke gas-
ten met de blauwe ogen van een heel 
ver land kwamen om elkaars betrok-
kenheid te delen. 
La Tinta is een stadje verderop waar 
padre Dario een van Solidaridad een 
nieuw onderwijs centrum bestuurd. 
Van hieruit worden allerlei cursussen 
gegeven voor de Maya's over land-
bouw en hun eigen cultuur. Ze kennen 
hun eigen geschiedenis niet. Maar nu 
na de cursus presenteerden ze ons eni-
ge ceremonies zoals eerbetoon aan 
hun heilig voedsel maïs. Een van de ce-
remonies gaat over het einde van de 
wereld op 21 december 2012. De zon 
gaat onder maar komt 72 uren niet te-
rug, terwijl de aarde beeft en de lucht 
dondert. De Maya's brengen offers om 
de dieren te weren die het licht tegen-
houden, maar dankzij offers van maïs, 
kip, zoete vruchten weten ze het vuur 
te ontsteken en de zon komt weer op. 
De Maya zelf geloven niet in het einde 
van de wereld, maar het verhaal is door 
Westerlingen in de wereld geholpen.

Waterschap De Dommel bouwt installatie in Tilburg

In 2014 volop energie uit 
afvalwater uit Nuenen
Begin volgend jaar begint Waterschap De Dommel met de voorbereidingen 
om zelf meer energie te winnen uit afvalwater. Bij de rioolwaterzuivering 
Tilburg wordt een speciale installatie gebouwd die biogas maakt van riool-
slib uit heel Midden-Brabant. Dus ook het afvalwater van inwoners en 
bedrijven uit Nuenen. Dat gas kan weer worden omgezet in groene energie. 
Dus iedere keer als u het toilet heeft gebruikt, kan het waterschap een beet-
je groene energie produceren. De bouw van de installatie neemt ongeveer 
twee jaar in beslag. Nu al wekt het waterschap in Tilburg zelf groene energie 
op. Waterschapsenergie dus. Maar vanaf 2014 wordt dat veel meer. 
Waterschap De Dommel zuivert het 
afvalwater van inwoners en bedrijven 
in Midden-Brabant. Via de riolering 
wordt het afvalwater naar een van de 
acht rioolwaterzuiveringen getrans-
porteerd. Het schone water brengt het 
waterschap weer terug in beken en ri-
vieren. Met het rioolslib dat overblijft, 
kan meer worden gedaan. Het zit 
boordevol energie. Nu al haalt het wa-
terschap in Tilburg een deel van die 
energie uit het afvalwater om het voor 
de zuivering te gebruiken. Maar al lan-
ger leeft de gedachte om er nog meer 
energie uit te winnen. Zeker als straks 
alle rioolslib uit Midden-Brabant in 
Tilburg wordt verzameld. 

Alternatieve bron
Ben Besselink is lid van het dagelijks 
bestuur van Waterschap De Dommel: 
‘Voor de energie die wij als waterschap 
voor ons werk nodig hebben, gebrui-
ken we nu al groene stroom. Samen 
met alle andere waterschappen in ons 
land hebben we afgesproken dat we 

die alternatieve energie nu ook zoveel 
mogelijk zelf gaan opwekken. Wij heb-
ben natuurlijk het voordeel dat we zo-
maar beschikken over een bron voor 
alternatieve energie: ons aller afvalwa-
ter! Daar gaan we nu dus energie uit 
winnen.’ 

Hele woonwijk
De installatie die in Tilburg wordt ge-
bouwd levert straks zoveel energie dat 
het waterschap er ruim 50% van de to-
tale eigen energiebehoefte mee kan 
vervullen. De rioolwaterzuivering in 
Tilburg zal dan zelfs helemaal op Wa-
terschapsenergie draaien. En dan blijft 
er nog zo’n 3,8 miljoen kubieke meter 
gas over. Genoeg voor een hele woon-
wijk. 

Meststof
‘En dit is nog maar het begin’, zegt Ben 
Besselink. ‘Want we weten nu bijvoor-
beeld al dat er bij het vergistingspro-
ces een meststof vrijkomt waar in de 
landbouw veel vraag naar is. Die gaan 
we dus ook uit het afvalwater halen. 
Een bijkomend voordeel van de instal-
latie in Tilburg is dat het rioolslib 
voortaan niet meer helemaal naar 
Moerdijk hoeft te worden vervoerd. 
Dat bespaart veel transportkosten en 
CO2-uitstoot. Doordat we zowel 
energie produceren als besparen, heb-
ben we jaarlijks al gauw een financieel 
voordeel van zo’n 2 miljoen euro. 

Snelkookpan
De nieuwe installatie in Tilburg wordt 
gebouwd naar een ontwerp van het 
Noorse Cambi-systeem, een soort 
snelkookpan die uniek is voor Neder-
land. De bouwactiviteiten beginnen 
februari 2013 en duren het hele jaar 
2013. Als alles volgens plan verloopt, 
kan in april 2014 uit het afvalwater 
van alle huishoudens en bedrijven in 
Midden-Brabant energie worden ge-
haald.

Kittens en volwassen katten 
zoeken baas!
Het was zaterdag 30 juni een gezellige drukte tijdens de speciale kittendag 
bij het dierenopvangcentrum. Dat zorgde er voor dat 35 kittens en 1 volwas-
sen kat bemiddeld werden naar een nieuw thuis. Een mooi resultaat, maar 
toch is het asiel allerminst leeg gelopen. Er zijn nog steeds veel katten en 
honden die een baasje zoeken.
Traditioneel is de zomerperiode voor-
al een tijd waarin honden en katten bij 
de asielen binnen komen. Toch blijkt 
ook dat mensen juist hun vakantie ge-
bruiken om een nieuw dier aan te 
schaffen. Op die manier hebben mens 
en dier extra lang de tijd om aan elkaar 
te wennen voordat de hectiek van het 
normale leven weer losbarst.

Dierenopvangcentrum hoopt op 
extra plaatsingen in zomerperiode
De Dierenbescherming wijst mensen 
erop dat het ook in het dierenopvang-

Maya vrouwen in oude offerceremonie

Tijdens de kittendag werden veel jonge dieren bemiddeld. (Foto: Lydia Loose) 

centrum nu rustiger is. Alle tijd dus 
voor bezoekers om op hun gemak te 
kijken of er een match is met de dieren 
die er zitten. Dierenopvangcentrum 
De Doornakker is open van dinsdag 
tot en met zaterdag, van 13.00 tot 
16.00 uur. Op dinsdag is het asiel zelfs 
tot 20.00 uur open. Het adres is: Door-
nakkersweg 51, Eindhoven.
Vooraf oriënteren kan ook, via de 
website: www.dierenasieleindhoven.
dierenbescherming.nl. Via het kopje 
‘Asieldieren’ zijn foto’s en beschrijvin-
gen van ieder dier te zien.

Nico Pijnacker Hordijk nieuwe 
fractievoorzitter D66  
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week D66.

Iedereen wil vooruit, ook D66 wil 
vooruit, verkiezing op 12 september. 
De Begroting 2013 voor de gemeente 
Nuenen wordt een ambitieuze stap.  
Want ons streven is groot ondanks de 
financiële uitdagingen en tekorten, 
toch ook mogelijkheden zien. Met an-
dere en creatieve investeringen in on-
derwijs en duurzaamheid en met lan-
delijke structurele hervormingen 
kunnen we de kansen van iedereen 
weer groter maken. Zo herstellen we 
het vertrouwen van mensen. Zo hel-
pen we mensen vooruit. Zo brengen 
we Nuenen vooruit. 
D66 denkt positief over vergaande sa-
menwerking met buurgemeenten:
Maar het is complexer om dit als gele-
genheid te verbinden met bezuinigin-
gen en / of de verhoging van bijvoor-
beeld OZB (belasting). In het kort: 
samenwerking werkt in eerste instan-
tie kosten verhogend en op midden 
lange termijn tot vermindering van 
lasten.
Een andere reden is om vooral kennis 
en ervaring te combineren. Zeker in 
het licht van veranderingen op wetten, 
zorg, onderwijs en sociale zekerheid. 
Hier is het verstandig om krachten als 

buurgemeenten te bundelen. Het 
vraagt super kennis betreffende deze 
veranderingen en dat is veelal niet be-
taalbaar voor kleine gemeenten als die 
van ons. OZB is een van de mogelijk-
heden die gemeenten gebruiken om 
kosten te dekken. 
Het gaat mij om het eerlijke verhaal. 
Het is ook voor de gemeente Nuenen 
lastig om binnen de bestedingsbeper-
kingen te moeten laveren. Invloeden 
van buiten, als ook die van provincie 
en regelgeving dwingen soms om onze 
standpunten te veranderen. Het kan 
zijn dat we door deze ontwikkelingen 
de begroting 2013 -2016 anders gaan 
invullen. 

Wie is Nico Pijnacker Hordijk: Ik ben 
getrouwd, 60 jaar en trotse vader van 
drie dochters en een zoon. Zij wonen 
al op zichzelf. Daarnaast ben ik onder-
nemer, consultant en interim manager 
binnen de sociale zekerheid, zorg en 
onderwijs. 

Ik ben al van begin af aan lid van D66, 
burgerraadslid en zit sinds de verkie-
zingen in de Nuenense fractie van 
D66.

Nico Pijnacker Hordijk, de nieuwe fractievoorzitter van D66.

Waardeer arts 
of ziekenhuis
Hoe tevreden bent u over uw arts? 
Wat vindt u van de patiëntvriende-
lijkheid van uw ziekenhuis? Geef uw 
waardering op ZorgkaartNeder-
land.nl, de grootste waarderings- en 
overzichtssite voor de zorg met 
meer dan 719.000 bezoeken per 
maand. Misschien wint uw zieken-
huis dan in september de Zorg Jaar-
prijs als het meest patiëntvriende-
lijke ziekenhuis van Nederland.

Om de patiëntvriendelijkheid van een 
ziekenhuis te beoordelen wordt ge-
bruik gemaakt van de waarderingen 
op ZorgkaartNederland, inmiddels 
meer dan 80.000. 
Alle ziekenhuizen in Nederland met 
meer dan 100 waarderingen, van zo-
wel de locatie(s) als de specialisten, 
kunnen de prijs winnen. Patiënten be-
oordelen de ziekenhuizen op basis van 
de criteria van ZorgkaartNederland, 
waaronder de informatievoorziening, 
de bejegening, de behandeling en de 
accommodatie. Op basis hiervan 
wordt een top 50 samengesteld van 
patiëntvriendelijke ziekenhuizen.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het 
Nationale Zorg Jaarprijs Gala op 20 
september a.s.

ZorgkaartNederland is een initiatief 
van onder andere de Nederlandse Pa-
tiënten Consumenten Federatie 
(NPCF). De NPCF komt op voor de 
belangen van alle patiënten en consu-
menten in de gezondheidszorg. De 
NPCF werkt aan een betere zorg van-
uit het perspectief van de patiënt. Dat 
doen ze door belangenbehartiging, 
het ontwikkelen van beleid en het uit-
voeren van projecten. www.zorgkaart-
Nederland.nl.

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

Hoofdpijn en Saskia
Saskia is een 58-jarige lerares Engels. Ze deed haar werk met lastige pubers altijd 
met veel plezier en het kostte haar ogenschijnlijk ook niet veel moeite. Saskia 
was populair en boekte goede resultaten. 
Een jaar of vijf geleden kreeg Saskia echter last van hoofdpijn. Iets wat ze eigen-
lijk niet kende. De huisarts verklaarde de hoofdpijnen door spanningen vanwege 
de scheiding waar ze net in verwikkeld was. Saskia vond dat een redelijke verkla-
ring. De scheiding deed veel verdriet. Ze voelde zich in de steek gelaten na een 
huwelijk van 27 jaar. 
Toch was Saskia er na enkele jaren in geslaagd haar leven weer op de rit te krij-
gen. Ze was meer uren gaan werken. Verder was ze verhuisd. Want ze kon het 
grote huis in haar eentje niet betalen. De nieuwe behuizing vond ze prima. Weg 
van de herinneringen en opnieuw beginnen. Met de kinderen ging het ook een 
stuk beter. Ze waren in Utrecht gaan studeren en hadden het erg naar hun zin. 
Een jaar of twee geleden had Saskia ook een nieuwe partner ontmoet. Tom was 
een collega-leraar. Vorig jaar trok hij bij haar in en het gaat nog steeds heel goed 
met hen beiden. Echter, er was één ding dat roet in het eten gooide. Dat waren 
Saskia’s aanhoudende hoofdpijnen. 
Na veel verschillende medicijnen geprobeerd te hebben, zaten Saskia en haar 
huisarts vorig jaar zomer met hun handen in het haar. Totdat de huisarts in en-
kele medische vaktijdschriften las over de effectiviteit van acupunctuur bij onder 
andere hoofdpijn en migraine. 
Daarom raadde hij Saskia aan om zich met acupunctuur te laten behandelen. 
Want: “baat het  niet, het schaadt ook niet”. Dat is ook zo. Acupunctuur geeft 
nauwelijks bijwerkingen, is heel veilig en praktisch pijnloos. 
De huisarts raadde haar wel aan om naar een arts voor acupunctuur te gaan. Zo 
kwam ze bij mij terecht. Na zes behandelingen had Saskia al veel minder vaak 
hoofdpijn. Ook waren de pijnen minder heftig. Na twaalf behandelingen had ze 
soms weken geen last. Sinds december zijn Saskia’s hoofdpijnklachten helemaal 
over. Dat lukt met eens per zes weken een “onderhoudsbehandeling”.
Wetenschappelijke studies laten zien dat acupunctuur de aanmaak stimuleert 
van lichaamseigen pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen. Dat verklaart 
de vaak verbazingwekkende resultaten bij pijn- en ontstekingsklachten. 

Onvergetelijke zomerdag voor 200 ouderen 

Zomer vol uitjes tegen 
eenzaamheid
In je eentje je maaltijd opwarmen terwijl uit de tuin van de buren verderop 
de geur van de barbecue opstijgt en lachende geluiden klinken. Juist in de 
zomermaanden worden veel ouderen geconfronteerd met hun eenzaam-
heid. 
Het Nationaal Ouderenfonds wil hier 
iets tegen doen en organiseert daarom 
deze zomer meerdere uitjes. Donder-
dag 5 juli vond het eerste uitje plaats 
op het strand van het Haagse Kijk-
duin. Zo’n tweehonderd ouderen 
mochten hier een Onvergetelijke Zo-
merdag beleven. 

Verheugen de meeste Nederlanders 
zich er al maanden op om gezellig naar 
de camping of naar een mooi Spaans 
eiland te gaan, voor veel ouderen zijn 
de lange zomerdagen juist een kwel-
ling. Voor hen geen gezellige barbe-
cues of genieten op een druk terras, 
maar vier muren die op hen af komen. 
Zo voelen veel senioren zich juist in de 
zomer erg alleen; familie is op vakan-
tie en de activiteiten van welzijnsorga-
nisaties staan op een laag pitje omdat 
ook veel vrijwilligers er even tussenuit 
zijn. En waar in de winter de televisie 
nog wat vertier biedt, laat in de zo-
mermaanden ook de tv met een mini-
maal aanbod aan interessante pro-
gramma’s hen in de steek. 

Pootje baden
“Veel ouderen zitten in de zomer dag 
in dag uit alleen thuis, zonder iemand 
te zien. Dat is triest. Wij willen die si-
tuatie doorbreken”, aldus directeur Jan 
Romme van het Nationaal Ouderen-
fonds. Het uitje naar het strand is vol-
gens hem voor veel ouderen heel bij-
zonder. “Veel ouderen zijn al jaren niet 
meer bij de zee geweest. Gewoon om-
dat het voor hen vaak erg lastig is om 
er te komen. Maar van de gemeente 
Den Haag en Biesieklette hebben we 
strandrolstoelen en strandrollators in 
bruikleen gekregen. Dus iedereen die 
wilde, kon echt weer met zijn voeten 
het water voelen.”

Politieberichten
Wijziging buurtbrigadiers Politie Laarbeek
Binnen de politie Laarbeek heeft een wijziging plaatsgevonden bij de buurtbri-
gadiers van Aarle-Rixtel en Lieshout/Mariahout.

Buurtbrigadier Rianne Smits-van Veghel was tot voor kort werkzaam in de ge-
bieden Lieshout en Mariahout. Samen met Bert Bruggeman heeft zij nu de ver-
antwoordelijkheid voor de politiezorg in Aarle-Rixtel. Henry van den Heuvel 
gaat functioneren als buurtbrigadier voor de dorpen Lieshout en Mariahout.

Twitter
Een aantal buurtbrigadiers in Laarbeek informeren hun ‘volgers’ via Twitter over 
het politiewerk en willen hen zo betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in 
hun gebied. Ze hopen dat de inwoners zich meer verbonden en betrokken gaan 
voelen met hun gebied en met de politie. Zij kunnen via Twitter uiteraard ook 
vragen stellen aan de buurtbrigadiers. Dat kan ook per e-mail via de website 
www.politielaarbeek.nl via de rubriek ‘buurtbrigadiers’.

Actief in de wijk
De buurtbrigadier blijft overigens gewoon in zijn wijk actief, het werk zelf veran-
dert niet. De agent is voor de burger zichtbaar, herkenbaar, nabij en aanwezig. 
Via http://wijktweets.politiebzo.nl zijn overigens alle twitterende buurtbriga-
diers van de politie Brabant Zuid-Oost te volgen.

Geldrop-Mierlo-Nuenen: Politie waarschuwt voor oplichter oudere dames
De politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen waarschuwt voor een oplichter die sinds 
half mei zeker vier keer heeft toegeslagen bij oudere dames. Hij belt bij hen aan 
en zegt dat hun buren in de problemen zijn gekomen tijdens het tanken bij een 
benzinestation. Op verzoek van die buren komt hij contant geld lenen om dat 
probleem weer op te lossen. Nadat hij het geld heeft gekregen, gaat hij weer weg. 
De buren blijken echter van niets te weten en de gedupeerden zijn hun geld 
kwijt.
Bij de politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen zijn tot nu toe vier van dergelijke op-
lichtingsgevallen bekend; twee in Mierlo, één in Nuenen en één in Geldrop. Het 
gaat om dames van tussen de 81 en 92 jaar, die zo geldbedragen kwijtraakten van 
tussen de 250 en 850 euro. De politie sluit niet uit dat meer mensen de dupe zijn 
geworden van de man. Hij heeft een blanke huidskleur, is rond de 25 jaar oud, is 
ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank postuur en zwart haar. Hij sprak be-
schaafd Nederlands en zijn verhaal klonk zeer aannemelijk. De politie adviseert 
dringend om niet in te gaan op zijn verzoek om geld te lenen. 

Regeling gevonden en verloren voorwerpen veranderd
De regeling voor gevonden en verloren voorwerpen is sinds 1 juli veranderd. 
Ook in Nuenen Gevonden voorwerpen brengt u sinds 1 juli niet meer naar de 
politie, maar naar de gemeente. Die is verantwoordelijk geworden voor het in-
nemen, registeren en bewaren van gevonden voorwerpen in Nuenen. U kunt 
ook online een melding doen van een verloren of gevonden voorwerp. Op de 
website van de gemeente staat meer info http://www.nuenen.nl/. Onder het 
kopje “Digitale dienstverlening / Gemeenteproducten digitaal” treft u meer in-
formatie aan.

Stenendieven aangehouden
Beek en Donk , 05-07-2012 - Op woensdagavond heeft de politie rond 22.30 uur 
op de Otterweg een 31-jarige man uit Beek en Donk en een 27-jarige vrouw uit 
Beek en Donk aangehouden op verdenking van diefstal.
 De politie ontving een melding dat er stenen gestolen werden vanaf een bouw-
terrein. Toen de agenten aankwamen troffen ze het tweetal aan terwijl ze stenen 
in een aanhangwagen aan het laden waren. De man en vrouw zijn aangehouden 
en meegenomen naar het bureau.

Speciale pagina op politiesite voor moord Sint Niklaas
Brabant Zuid-Oost - Op woensdag 11 april 2012 werden in een woning aan de 
Vrasenestraat te Sint-Niklaas (B) de stoffelijke overschotten gevonden van Nik-
ki Cavé en Zyra Weiss. Uit onderzoek is gebleken dat beiden door geweld om 
het leven zijn gekomen. Nikki Cavé verbleef regelmatig op voornoemd adres 
maar kwam ook regelmatig in Westdorpe (omgeving Terneuzen) in de provicie 
Zeeland (NL). Zyra Weiss woonde en werkte in Gerwen en Nuenen in de pro-
vincie Noord-Brabant (NL).

Tijdens het Zomeruitje op 5 juli wer-
den de ouderen ontvangen met koffie 
en gebak. Het uitje is mogelijk ge-
maakt door de VriendenLoterij, die 
goede doelen steunt op het gebied van 
gezondheid en welzijn. Zo’n dertig 
medewerkers van de VriendenLoterij 

Groei van giften aan Kerk in Nood
Ondanks de economische crisis en de teruggang van het aantal praktise-
rende gelovigen in de Katholieke Kerk in West-Europa heeft Kerk in Nood 
wereldwijd 82,2 miljoen euro aan giften ontvangen. Dit bedrag is vergelijk-
baar met de giften die Kerk in Nood in de jaren daarvoor mocht ontvangen. 
Hiermee heeft Kerk in Nood meer dan 4600 projecten in 145 landen onder-
steund. Het bedrag dat Kerk in Nood Nederland aan giften ontvangen is in 
2011 zelfs uitgekomen op 5,4 miljoen euro. Dit bedrag is, op het topjaar 
2010 na, het hoogste bedrag aan giften wat in de bijna 65 jaar van haar 
bestaan in één jaar ontvangen is.
Met de ruim 82 miljoen heeft Kerk in 
Nood afgelopen jaar 4634 keer ‘ja’ kun-
nen zeggen tegen aanvragen van bis-
schoppen, priesters en zusters uit 145 
landen, speciaal in die gebieden waar 
de Kerk lijdt onder vervolging. Zo 
heeft een bisschop in het westen van 
China geld gekregen om zijn veertig 
priesters een aantal maanden te voor-
zien in hun levensbehoeften. De ge-
vluchte en vervolgde Christenen in 
Noord-Irak hebben Pasen kunnen vie-
ren doordat ze speciale voedselpakket-
ten ontvangen hebben. Door de finan-
ciering van de vertaling en productie 
van Kinderbijbels kunnen de kinderen 
van Gambella in Ethiopië nu voor het 
eerst de Bijbel in hun eigen taal, Anu-
ak, lezen. In Malawi, één van Afrika’s 
armste landen, heeft Kerk in Nood de 
catechist James kunnen helpen. Door 
de aanschaf van een fiets hoeft hij geen 
uren meer te lopen om ieder dorp in 
zijn parochie te bezoeken.
Ook voor veel Christenen die hulp 
krijgen van Kerk in Nood stijgen de 
kosten voor levensonderhoud in een 
hoog tempo. Dat maakt het extra lastig 
om kerken en gebouwen te realiseren 
of te renoveren. Toch heeft iedere ge-

Openluchttheater Mariahout.

Kindervoorstellingen van 
Theater Stuiter & Circo Fiasco
Iedere maandag- en donderdagmiddag tijdens de basisschoolvakantie zijn 
er om 14.30 uur kindervoorstellingen in het Openluchttheater in Maria-
hout. 

Theater Stuiter met “Wie helpt Ber-
tolt?”
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Let op, 
deze Rond de Linde 
kan geld waard zijn

Als u in deze Rond de Linde een 
omcirkelde rode adresstempel 

aantreft van Bloem & Tuin, 
voorzien van een handtekening, 
kunt u dit exemplaar inwisselen 
bij Slijter André van Lieshout, 

Parkstraat 25A in Nuenen. 
U ontvangt dan 2 gratis toegangs-

kaarten voor Bloem en & Tuin.

waren op het strand van Kijkduin als 
vrijwilligers aanwezig om ervoor te 
zorgen dat de dag op rolletjes verliep. 
De VriendenLoterij steunt het Natio-
naal Ouderenfonds al tien jaar en 
heeft op die manier al 4,5 miljoen euro 
bijgedragen aan activiteiten voor ou-
deren. 

Het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich 
in voor kwetsbare en eenzame oude-
ren in Nederland. Met laagdrempelige 
diensten en activiteiten helpt dit goe-
de doel ouderen aan nieuwe sociale 
contacten. Ook richt het Ouderen-
fonds zich er op de zelfredzaamheid 
van ouderen te vergroten. www.oude-
renfonds.nl

Maandag 16 juli - Circo Fiasco 
Een levendig clownsspektakel met ko-
misch illusionisme, hilarische even-
wichtstoeren en hartverwarmende 
muziek.  In deze voorstelling is impro-
visatie troef en speelt het publiek de 
tweede hoofdrol.

Donderdag 19 juli - Theater Stuiter
‘En de winnaar is….’ gaat over een 
nieuw tv programma. Bertolt denkt 
dat hij erg beroemd is. Iedereen noemt 
hem ‘Bertolt van de tv’. Bertolt wil een 
nieuw programma maken. Het pro-
gramma heet “de goede mens”. Hierin 
gaat hij op zoek naar de beste mens die 

Circo Fratelli brengt hilariteit in het 
Openluchttheater Mariahout.

hij kan vinden. Wie het meest voor 
een ander over heeft, wordt de win-
naar. Het wordt echt super leuk. Aan 
het einde van het programma roept hij 
dan: “en de winnaar is …”. En dan ver-
telt hij de naam van de winnaar. Er is 
alleen één probleem: niemand wil nog 
meedoen met het spel. Wie helpt Ber-
tolt?
De voorstelling is gebaseerd op het to-
neelstuk “De goede mens van Sezuan” 
van Bertolt Brecht.

Beide voorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Kaartjes 
voor kindervoorstellingen in het thea-
ter kosten €4,- en zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl, bij Erik Barten Tuin- en 
Parkmachines of aan de theaterkassa.

loofsgemeenschap een minimum aan 
gebouwen nodig om te bidden, jonge 
mannen op te leiden tot priester of 
zusters een plaats te geven om te rus-
ten na een dag van zorg aan de meest 
behoeftigen in de samenleving. Door 
de hulp van Kerk in Nood konden er in 
2011 wereldwijd 476 kerken, 37 semi-
naries en 191 kloosters gebouwd of 
hersteld worden. Ook in 2012 blijft de 
prioriteit van Kerk in Nood liggen bij 
het wereldwijd ondersteunen van pas-
torale projecten, met name in die ge-
bieden waar de Kerk vervolgd wordt. 

Rond de Linde
gemaakt 

door echte 
 Nuenenaren voor 

Nuenenaren

Win € 5.000, - 
voor uw 
vrijwilligersproject
Wit u uw vrijwilligersproject in de 
schijnwerpers zetten of werkt u als 
gemeente of bedrijf actief samen 
met vrijwilligerprojecten? Schrijf u 
dan nu in voor de Meer dan handen 
vrijwilligersprijzen. Wegens groot 
succes heeft de staatssecretaris van 
VWS, Marlies Veldhuijzen van Zan-
ten, besloten om de Meer dan han-
den awards uit het Europees jaar 
van het vrijwilligerswerk 2011 een 
vervolg te geven. Op 7 december 
2012, internationale vrijwilligers-
dag, maakt zij de winnaars bekend.

Vrijwilligersprojecten en burgerinitia-
tieven maar ook bedrijven en gemeen-
ten die actief samenwerken met vrij-
willigersprojecten, kunnen zich tot 15 
oktober a.s. inschrijven via www.vrij-
willigerswerk en maken zo kans op 
prijzen tot maar liefst Euro 5.000. 
Naast zelf inschrijven is het ook moge-
lijk projecten, gemeenten of bedrijven 
voor te dragen. Meer informatie op 
www.vrijwilligerswerk.nl of word lid 
van de LinkedIngroep Vrijwilligers-
werk. 
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Uit d’n hoek…
H3

Maandag 2 juli jongstleden was Hank Williams de derde (Hank 3) in de Effenaar 
in Eindhoven. Om 20.00 uur precies de aftrap voor een optreden van drie en een 
half uur. Hank Williams? Inderdaad, de kleinzoon van countrylegende Hank Wil-
liams.
 De contrabas, banjo, fiddle (klinkt in dit verband beter als viool), steel 
guitar, dobro en akoestische gitaar stonden naast elkaar op het podium. Daar-
achter een beest van een drummer. De bassist leek met zijn baard en cowboy-
hoed wel een generaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Van de Zuidelijken na-
tuurlijk. De violist was van het type white trash. Hempje, tatoeages, lang haar en 
een petje. Maar hij kon erg goed spelen. Je zou bijna denken dat hij z’n ziel aan 
iemand heeft verkocht. Er zat amper een seconde rust tussen de nummers, waar-
onder  My drinking problem (left today). Over Hanks vrouw. En vrouwen in het 
algemeen.
 De eerste anderhalf uur waren geweldig. Country, hillbilly, bluegrass, 
rockabilly en hellbilly. Amerikaanse rootsmuziek maar dan extra pittig. Op de 
menukaart van een Indisch restaurant zou dit gerecht twee pepertjes krijgen, 
zeg maar. Hank stond nog een huwelijksaanzoek toe op het podium, gedaan 
door een vrouw aan haar vriend. Het publiek in de zaal droeg overwegend truc-
kerpetjes, cowboyhoeden, vetkuiven, geruite bloesjes en baarden. Het leek wel 
een aflevering van de Dukes of Hazzard.
 Na de eerste set schakelde Hank over op metal. Hij deed zijn haar los en 
een zwarte bloes aan. Op zich was het niet eens zo verkeerd maar ik ben geen 
achttien meer. Dat heb ik even aangehoord maar ben daarna naar huis gegaan. 
Hij schijnt ook nog een derde set te hebben gespeeld, Cattle Callin.’ Iets met 
voorgebonden zakdoeken geloof ik.
 Toch, die eerste 90 minuten overrompelende muzikale mannelijke oer-
kracht waren de moeite meer dan waard.

Edwin Coolen

GeslaaGden
Geslaagd Voor En gefeliciteerd door:
Bo Meijers SP 3, ROC Eindhoven. Papa mama & Mitch
Floris van Kampen VMBO-T De Hilt in Helmond  Mama, Marie-Louise, Stephan & Lotje
Milou Sluys VWO Pleincollege Eckart Papa, Mama, Koen en Pim
Dewi van der Geugten VWO Sint-Joriscollege + vooropleiding Dans Glenn, Wes, Ton en Marian
Freek Dielissen Master of Science Werktuigbouwkunde, TU/e  Pieter en Ine, Lea, Nikkie en Rik, Luuk en Maud.

Laatste kans. 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.

Eco nature design
Vladimir Svec
Eso tuinen
Bas van Zeeland

Borders met grassen, 
kruiden, bloemen en groenten
Door Elwien Bibbe

Vladimir Svec en Bas van Zeeland bemannen samen stand 34 op de 19e 
editie van Bloem & Tuin. Ze doen in duurzame tuinen. Ze werken natuur-
gericht en maken gebruik van natuurlijke materialen. Ruim een week voor 
de opening van het evenement zijn Vladimir en Bas al druk bezig met de 
opbouw van hun tuin op een bosrijk stukje van het terrein op Landgoed 
Gulbergen.

Vladimir: “We maken een tuinhuis 
van onbehandeld hout. Dat hout is af-
komstig uit Nederland. En er komt 
nog een groen dak op van graszoden. 
Voor klanten gebruiken we overigens 
meestal vetplanten. En er komt ook 
nog een vijver bij. Met natuurlijke af-
rasteringen, takken en verhogingen. 
We laten ons bij de aanleg inspireren 

door de natuur.” Op dit moment staat 
er pas een klein deel van de construc-
tie. Een frame van boomstammen. En 
de vijver moet nog gegraven worden. 
Het idee is van Vladimir en Bas sa-
men. 
Bas maakt de borders. Daarbij houdt 
hij rekening met de gemakken van de 
gewone tuin en probeert hij een ver-
binding te maken met de natuur. “De 
bedoeling is dat de planten doorlopen 
in de omgeving. Dat betekent dat de 
tuin hier aangepast wordt aan het bos. 
Je loopt dus als het ware van je tuin zo 
de omringende natuur in.” Verder is 
Bas op zoek naar kleur en maakt hij 
gebruik van inheemse planten. 
In zijn borders vind je grassen, krui-
den, bloemen en groenten! Hij maakt 
onderscheid tussen onderhoudsarme 
en ‘borders waarmee je meer interac-
tie hebt”. Want in de ideale tuin is het 
20% werken en 80% genieten.

“De tuin als vakantiebestemming is 
ons doel. Genieten vanuit je eigen 
huis. Je hebt geen huisje in de Dordog-
ne meer nodig. Maar wel warmtelam-
pen, op zonne-energie uiteraard.” 
www.esotuinen.nl, www.econaturede-
sign.com

Grillbar Slinders in Nederwetten open

 
In Grillbar Slinders eet je aan de bar 
en kun je zo de open keuken in kijken 
om de chef jouw gerecht te zien klaar-
maken. Ook staat er een aantal hoge 
tafels, een paar lage tafels en is er de 
mogelijkheid om in de opkamer te 
eten. 

Daarnaast kunt u bij mooi weer genie-
ten op het gezellige terras. Binnen 
wordt de Slinders Sage uitgelegd mid-
dels aanplakborden en kun je zien 
waar de naam vandaan komt. Naast 
het eten kunt u genieten van de speci-
ale inrichting en gemoedelijke sfeer.

 
Oplaadstation voor elektrische fiets
Voor de gasten die het terras op een 
elektrische fiets of scooter bezoeken 
hebben Roel, Pierre en John voor een 
speciaal oplaadstation gezorgd. “Zo 
kunnen deze gasten even ‘bijtanken’ 
onder het genot van een kopje koffie 
met een stuk Roel's Appeltaart. Dit is 
een bakker uit Son.” “Als u Grillbar 
Slinders komt bezoeken, willen wij u 
een welkomstdrankje aanbieden. 
Neem daarom dit krantenartikel mee 
en wij bieden u het eerste drankje aan.” 
U vindt Grillbar Slinders  midden in 
Nederwetten, Hoekstraat 35.”

OuderenFonds 
in kraam 107 op 
Bloem & Tuin
Vanaf 13 juli staan de vrijwilligers 
van de Nuenense afdeling van het 
Nationale Ouderenfonds op Bloem 
& Tuin met de nieuwe collectie 
zomerpostzegels 2012. Mooie sets 
met als thema het bekende lees-
plankje. Ook zijn nieuwe Sterkte/
Condoleancekaarten te koop. En 
een aantal bijzondere zeefdrukken 
uit 1995, die zijn uitgebracht in het 
kader van “Kunst&Cultuur ook in 
huis aan de muur”. Dit allemaal 
tegen zeer schappelijke prijzen. Tot 
22 juli staan de 50 vrijwilligers van 
de Nuenense afdeling in stand/
kraam 107.

De Zomerpostzegels vormen nog 
steeds een belangrijke inkomstenbron 
voor het werk van het Nationaal Ou-
derenfonds. Daarnaast ontvangt de 
Nuenense afdeling ook op vele andere 
manieren steun voor dit werk. De     
Nuenense afdeling heeft vele jaren on-
der leiding van Henk Bollen en Ger 
van Erkel in ons Nuenen via winke-
liers en bedrijfsleven en ook via De 
Akkers, KBO en het Steunpunt, allen 
met veel vrijwilligers voor geweldige 
omzetten gezorgd, waarbij de verdien-
de premies ten goede kwamen aan de 
Nuenense ouderverenigingen, in be-
jaarden- en verzorgingshuizen. “Ruud 
Moviat: “De laatste 5 jaar hebben wij 
voor meer dan € 20.000,- aan de diver-
se Nuenense ouderen geschonken in 
de vorm van materialen en / of zaken 
waar geen geld beschikbaar voor was, 
velen zeker bekend! Meer informatie 
op www.ouderenfonds.nl. 

De Nuenense afdeling is nog op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Belang-
stellenden kunnen contact opnemen 
met Ruud Moviat, secretaris, tel. 040 
2835000.

Atelier Nuenen on Tour

Op kermismaandag zit een aantal leden van Atelier Nuenen in het park te schil-
deren. Het is “Atelier Nuenen on tour”. Dit duurt een week. En iedere dag zitten ze 
ergens anders. Pas ‘s morgens horen ze waar ze naar toe gaan. En dat is dus van-
daag in het Park. Ze doen dit voor de tweede keer. Vanaf 16 juli zijn de schilderijen 
te zien in het atrium van de Nuenense bibliotheek.

Weverkeshof
Optreden 
Klezmajeur
Klezmajeur speelt uit haar tweede 
theaterconcert:  ‘ayn  mentsj  tsu  zayn’. 

Hierin reist u mee met de chassidim, 
op zoek naar wat een mentsj is: een 
rechtvaardig integer mens die be-
scheidenheid, zelfkennis, maar vooral 
levensvreugde hoog in het vaandel 
heeft staan. Samen beleven we hun te-
genslagen en overwinningen en ko-
men uiteindelijk tot de ontdekking dat 
we nooit genoeg kunnen liefhebben. 

De muziek vindt haar oorsprong in 
feestelijke joodse volksmuziek uit 
Oost-Europa. Het is een mengeling 
van volkswijsjes met invloeden van 
Turkse en Arabische muziek. De mu-
ziek is vaak uitbundig, soms ingeto-
gen, maar altijd vol levenswijsheid. 
Muziek om van te genieten, droevig 
en vrolijk te worden en over na te pra-
ten.

Zondagmiddag 15 juli, aanvang 14.00 
uur, vrij entree. Dorpsboerdrrij We-
verkeshof, Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen. www.weverkeshof.nlVladimir en Bas bij de bouw van het 

tuinhuis.

Op zaterdag 30 juni opende Grillbar Slinders in Nederwetten haar deuren. 
Grillbar Slinders is een restaurant, waar je in een ongedwongen sfeer voor-
namelijk grillgerechten kunt bestellen. “Je bepaalt zelf wat je wilt eten, alle 
gerechten zijn los te bestellen. Vlees en/of vis, salade, friet etc. Bestel waar 
je zin in hebt. Bij de gerechten kun je een heerlijke huiswijn bestellen, bier 
van het vat of speciaal bier uit de fles. Natuurlijk hebben we ook een grote 
variëteit aan frisdranken.” Zo vertellen Roel Engel, Pierre van Tinteren en 
John Pols

Goed toeven op het terras bij Grillbar 
Slinders in Nederwetten.Voorkom boetes in het buitenland

Reservebril en blaaspijpje 
verplicht in de auto
Auto in orde? Check! Caravan rijklaar? Check! Paspoort? Check! Klaar voor 
de autovakantie richting zon! Nou, niet helemaal. Er zijn allerlei wettelijke 
regels die in het buitenland nét even anders zijn dan in Nederland. Zo moet 
je in Frankrijk een alcoholtester in de auto hebben. En in Oostenrijk een 
reservebril! Voorkom gezeur en boetes!
Dat je in Oostenrijk en Zwitserland 
een tolsticker op je autoruit moet 
plakken, weet bijna iedereen. Maar 
dat je in Frankrijk vanaf 1 juli 2012 
een alcoholtest in je auto moet heb-
ben, is bij de meeste vakantiegangers 
onbekend. Rijdt u deze zomer naar 
het zuidelijke vakantieland, dan moet 
men een blaaspijpje met het NF-logo 
bij zich hebben. Andere worden door 
de Franse politie niet geaccepteerd. 
Het is verstandig om er altijd twee in 
de auto te hebben liggen. Want als u 
de blaastest doet en u heeft geen on-
gebruikte in de auto, bent u in over-
treding. In Nederland zijn de blaas-
testers momenteel bijna nergens meer 
te koop, in Frankrijk kunt u terecht bij 
drogisterijen, de grotere tankstations 
en in sommige horecagelegenheden.

Sticker de caravan in Spanje 
Natuurlijk moet ook uw rijdend mate-
riaal in orde zijn. Haalt u de caravan 
van stal, zorg dan allereerst dat die in 
een goede staat verkeert. Vastzittende 
remdelen en uitgedroogde banden 
zorgen nogal eens voor gevaarlijke si-
tuaties. Laat er bij twijfel even een 
vakman naar kijken. Gaat u met uw 
vakantiehuis op wielen naar Spanje, 
dan bent u verplicht om twee reflecte-
rende ECE 70-stickers achterop te 
plakken. Zo’n markering is in andere 
landen juist weer verboden.

Rare regels
Over afwijkende regels gesproken… 
In Portugal is een fietsendrager ver-
boden. In Spanje en Italië is dit wel 
toegestaan, maar alleen met een 
waarschuwingsbord erop. Maar er 
zijn ook regels die vrijwel overal gel-
den. 
Zo moeten bijna overal in Europa flit-
slocaties in het navigatiesysteem of 
mobiele telefoon uitge-schakeld zijn. 
Sommige landen eisen zelfs dat deze 
functie helemaal is verwijderd. En 
brildragers moeten in bijvoorbeeld 
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk 
een reservebril met dezelfde sterkte in 
de auto hebben liggen. Een zonnebril 
op sterkte mag ook.

Altijd meenemen
Er zijn daarnaast zaken die je beter al-
tijd mee kunt nemen, al zijn ze niet 

overal wettelijk verplicht. Denk aan 
veiligheidsvestjes voor alle inzitten-
den, een verbanddoos, reservelampen 
en een gevarendriehoek. Die laatste 
geldt in Duitsland zowel voor de auto 
als de eventuele aanhangwagen. Er 
moet dus zo’n driehoek mee voor de 
auto én de caravan. Natuurlijk is deze 
opsomming verre van volledig. Ver-
diep u daarom in de regels van het 
land dat u gaat bezoeken.
Fit op reis
Als u uitgerust de weg op gaat, rijdt 
dat fijner en veiliger.  Maar ook uw au-
to moet fit zijn voor de vaak lange reis. 
Met volle belading en drie passagiers 
wordt er een zwaarder beroep gedaan 
op de techniek van de auto. Is de auto 
niet in topconditie, dan ligt vakantie-
ellende op de loer. Breng daarom uw 
auto naar een BOVAG-bedrijf voor 
een vakantiecheck. Daarna kunt u pas 
echt goed uitgerust op weg!



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

LEVgROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. en vr. van 
8.30-12.30 uur
Spreekuren: 
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak	
•	 Echtscheiding:	Iedere	dinsdag	van	19.00-21.00	uur	
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Na	tel.	afspraak.
•	 Jeugd-	en	jongerenwerk:	Tel.	040-2831675.
•	 Vluchtelingenwerk	en	nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.______________________________________ 

SERVICEPuNT WONEN, WELzIjN zORg NuENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 22c, 5671 
CC in Nuenen, telefoonnummer (040) 283 16 75 
(tel. spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit	zijn:	 •		Woonvoorzieningen	
	 	 •		Huishoudelijke	hulp
	 	 •		Vervoersvoorzieningen	
	 	 •		Zorgconsulenten
	 	 •		Rolstoelen	
	 	 •		Mantelzorg
	 	 •		Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de	LEVgroep	(voorheen	BWI)	en	de	gem.	Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

BEREIkBAARHEID POLITIE NuENEN
Vincent	van	Goghstraat	139,	Nuenen
Alarmnummer	1	-	1	-	2	(spoedeisende	gevallen).
Telefoon	0900	8844	(24	uur	per	dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl	•	Postbus	4644,	5601	EP	Eindhoven______________________________________

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

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

”PLuSmINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den	via	tel.	06-39243420,	postbus	62,	5670	AB	Nuenen	
of e-mail: plusminus@onsnet.nu______________________________________

STICHTINg LEERgELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62,	5670	AB	Nuenen	of	e-mail:	leergeld@onsnet.nu______________________________________

mELD- EN kLACHTENLIjN 040-2631699, 
Afd.	Werken	en	Beheer,	24	uur	per	dag.______________________________________ 

OPENINgSTIjDEN VAN DE mILIEuSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling.	Meer	informatie:	Tel.	040-2631699.______________________________________                                                        

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

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

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

BIBLIOTHEEk DOmmELDAL NuENEN
Vincent	van	Goghplein	97,	tel.	2833097.	
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIjWILLIgERSHuLP VOOR THuISSTERVENDEN
Voor	hulpaanvraag	tel.	040-2864199	
(St.	Annaziekenhuis)	24	uur	per	dag	bereikbaar.	______________________________________ 

OPEN HuIS ”DE REgENBOOg”
Sportlaan	5.	Elke	donderdag	van	10.00	-	12.00	uur.
Ook tijdens de vakanties. ______________________________________

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

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

BLOEDAfNAmE
Bloedafnamedienst	Regio	Eindhoven:	
Ma.	t/m	vr.	in	de	Akkers	(M.	Begemannstr.)	8.30-10.45	
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

zuIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor	alle	diensten	dag	en	nacht	bereikbaar:	
Postbus	2160,	5500	BD	Veldhoven,	040-2308408.
•	 Bureau	Zuidzorg	Nuenen,	Kloosterstraat	15.
•	 Servicepunt	Zuidzorg,	Kloosterstraat	15.	
	 Vooraanvraag/verhuur	verpleegartikelen,		
 personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
 dienstverlening. 
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

LABORATORIum ST. ANNAzIEkENHuIS
Zuidzorg	(Kloosterstraat	15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HuLPDIENST VOOR OuDEREN
Tel.	2831675	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADVISEuR kBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  23-05-2012

  

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

LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

HoE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

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

REpARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vERHUREN 
BoxEN vooR 

TIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

v E R R A S S E N D 
k o M p L E E T ! 
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

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

TE koop: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 R15 
96T. + Sneeuwkettingen. Prijs 
€ 250,- Tel. 06-51373272.

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

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

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

Docent geeft bijles Ne-
derlands, examentrai-
ning, hulp bij huiswerk-
planning, dyslexie en 
voorbereiding op HBO-
taaltoets, Nederlandse 
les voor anderstaligen. 
Ook in schoolvakanties. 
06-18345736

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

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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

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.

TE koop: z.g.a.n. fietsen-
drager Travel&Co, ANWB 
en Europese typegoedge-
keurd, geschikt voor twee 
(E-) fietsen voor € 175. Tel. 
040-2832871.

Vind jij het leuk om een jong 
volwassen meisje met het 
down syndroom naar een 
streekorkest te brengen? 
Reactie: marioncavander-
linden@gmail.com. Tel: 06 
- 53 78 52 37.

MBT DaMesslippers 
(tabia military) maat 40, € 80,- 
(nieuwprijs € 150,-). BruiN 
lereN laarzeN (adventure 
line) maat 39, € 45,- (nieuw-
prijs € 110,-). zwarTe ske-
cHers (teen) damesslippers, 
maat 39, € 15,- (nieuwprijs € 40,-). 
Tel.nr. 06 - 34210359.

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Stichting Kringloop Nuenen
Haalt alle nog bruikbare spullen, zoals: 

witgoed, meubels, kleding, enz. enz. 
GRATIS bij u op. 

U kunt uw spulen ook zelf brengen,
de openingstijden van de kringloopwinkel zijn:

Woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Ons adres is:

BERKENBoS 8A, NUENEN
TEL. 040-2839216
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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

UITGAANSAGENDA KOMENDE PERIODE:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zondag 15 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, muzikale omlijsting, voorgan-
ger pastor J. Vossenaar.
Zondag 15 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 15 juli, 09.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 15 juli, 11.00 uur: Giny Lin-
ders; Jetta Thibau-Janssen; Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij (van-
wege trouwdag Leo en Lenny op 17 ju-
li); Drieka van de Tillaart en familie; 
Maria Allegonda van Deurzen-Smeul-
ders; Silvester van Deurzen; Piet Joos-
ten; Harrij van der Velden.

Mededelingen
Gedurende de vakantieperiode van 1 
juli tot en met 12 augustus is het Paro-
chiesecretariaat alleen geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 
uur tot 12.00 uur.
Ook vervalt in deze periode de viering 
op zaterdagavond. De door u opgege-
ven misintenties worden verplaatst 
naar zondag 11.00 uur. Mocht u een 
andere datum of tijd wensen, dan kunt 
u contact opnemen met het parochie-
secretariaat, tel.nr. 2831210.
Aanstaande dinsdag, 10 juli, is het pa-
rochiesecretariaat gesloten in verband 
met de Nuenense Kermis.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 juli is de derde vakantie-
dienst, die om 10.00 uur begint. Voor-
ganger is pastor W. v.d. Wouw uit 
Eindhoven. Vanwege de schoolvakan-
ties zijn er in deze periode geen speci-
ale diensten voor de kinderen en de 
jongeren. Wegens herstelwerkzaam-
heden aan de Sportlaan is de Regen-
boog moeilijk bereikbaar. Houdt u 
daar rekening mee als u met de auto 

    
Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website 
Maand juli 09.00 zon.    19.00 woe. Wandelen maand juli WSV Nuenen Gemeentehuis, vijver www.dse.nl/~wsvnuenen 
 
19 juni t/m 
28 augustus 19.30 uur Iedere dinsdagavond Bridge-instuif BCN Zaal Berkenbosch Nuenen www.feestcentrum-berkenbosch.nl 
 
1 / 15 juli  Poolse kinderen in Nuenen De Stichting Poolse kinderen in Nuenen  www.poolsekindereninnuenen.nl 
 
12 juli  jaarlijkse Grote Fietsdag  KBO Lieshout Schutsstraat 37 in Lieshout   
13 juli 9.30-12.00 uur Honing slingeren Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  
13 / 22 juli  19e Bloem & Tuin Bloem & Tuin Landgoed Gulbergen www.bloem-en-tuin.nl 
 
15 juli 14.00 uur Klezmajeur Weverkeshof Hugo van Berckellaan 8 www.weverkeshof.nl  
16-juli 14.30 uur  Circo Fiasco  Openluchttheater in Mariahout Openluchttheater in Mariahout www.oltm.nl  
17-juli 14.00-16.00 uur bijeenkomst voor stomadragers partners en belangstellenden  inloophuis de Eik, Aalsterweg 285B Eindhoven www.stomavereniging.nl 
 
19-juli 14.30 uur  Theater Stuiter Openluchttheater in Mariahout Openluchttheater in Mariahout www.oltm.nl

Poolse kinderen 
genieten weer in Nuenen
Ook dit jaar is er weer een aantal Poolse kinderen naar Nuenen gekomen 
om van een onbezorgde vakantie te genieten. De kinderen zijn dit jaar van 
1 t/m 15 juli in Nuenen en zijn ondergebracht in gastgezinnen. Het is voor 
de 23e keer dat er tijdens de zomervakantie een aantal Poolse kinderen een 
vakantie in Nuenen doorbrengt.
De activiteitencommissie van de 
Stichting “Poolse kinderen in Nuenen“ 
heeft er weer alles aan  gedaan om ook 
voor dit jaar weer een zo gevarieerd 
mogelijk programma samen te stellen. 
Aan nagenoeg alle activiteiten nemen 
naast de Poolse kinderen ook de kin-
deren van gastgezinnen en de gastou-
ders deel.

Ze hebben al veel gedaan
Op de zondagen dat de kinderen in 
Nuenen zijn, gaan ze samen met de 
gastgezinnen en het bestuur om 11.00 
uur naar de liturgische viering . Op 
zondag 8 juli was dit in de Sint Cle-
menskerk in Gerwen en op zondag 15 
juli zal dit zijn in de Heilige Clemens-
kerk in Nuenen. De kinderen hebben 
al een druk programma gehad De kin-
deren hebben zich dus niet hoeven te 
vervelen. Een greep uit de activiteiten 
van de afgelopen week: sportpark de  
Lissevoort voor een partijtje midget-
golf; heerlijk zwemmen in zwembad 
De Drietip in Nuenen; het “Kamer-
ven” voor een bosspel met als thema 
”Indianenland“; de kinderen worden 
ontvangen op het Gemeentehuis door 
waarnemend burgemeester mevrouw 
Ans van der Velden en ontvangen een 
attentie; Een speurtocht door het cen-
trum van Nuenen met als afsluiting 
een heerlijk ijsje; Ponypark Slagharen 
aangeboden door de Oud Prinsen die 
een gedeelte van de opbrengst van de 
ijsbaan hiervoor gebruikte; een spel-
lenmiddag op het terrein van het Hei-
lig Kruisgilde in Gerwen; bezoek aan 
de brandweerkazerne in Eindhoven. 

Wat gaan ze nog meer doen?
Zoals ieder jaar gaan ze ook dit jaar 
weer een dag naar de Efteling. Voor de 
kinderen is dit het hoogtepunt van 
hun verblijf en een onvergetelijke er-
varing. Ze gaan ook nog een ochtend 
knutselen en een middag paardrijden 
in manege Cahama in de Beekstraat. 

Op vrijdag 13 juli beleven de kinderen 
een heuse disco-avond !! De kinderen 
(en de gastgezinnen) mogen op de 
“vrije momenten” gebruik maken van 
speeltuin “De Kievit.

Afsluiting
Als afsluiting is er op zaterdag 14 juli  
op het terrein van het Heilig Kruisgil-
de in Gerwen een feestelijke afslui-
tingsavond. 
Op deze avond presenteren de kinde-
ren een verrassingsprogramma voor 
de gastouders en het bestuur. Op 15 
juli gaan  de Poolse kinderen met de 
lijndienst Globus naar huis in Pilcho-
wice. Daar komen ze in de maandag-
ochtend aan.

Dank aan de sponsors.
De stichting is geheel afhankelijk van 
donaties, giften en sponsoring. Geluk-
kig mogen ze zich verheugen in een 
groot aantal Nuenens mensen, bedrij-
ven en instellingen, die de stichting 
een warm hart toedragen. Zonder de-
ze hulp zou het werk van de Stichting 
onmogelijk zijn. Maar de belangrijkste 
groep is en blijft de gastgezinnen. 
Zonder hen is het werk uiteraard on-
mogelijk. 

Als u interesse heeft om volgend jaar 
gastouder te zijn: neem dan kontact 
op met Theo Swinkels, secretaris  van 
de Stichting, tel. 283 35 14, e-mail: t.
swinkels01@onsnet.nu  U kunt ook de 
website bezoeken: www.poolsekin-
dereninnuenen.nl. 

Geen achterom 
verkoop  maar 
winkelverkoop 

met extra grote 
kortingen

o.a Gaastra - Josep-
hine - Gigue - Mc 

Gregor - Cher Stroke 
- Caroline Biss etc.

Ook veel keuze in 
70% kortingen

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

   

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

13 juli t/m 22 juli 2012

komt. Elke donderdag van 10.00 uur 
tot 12.00 uur hebben we Open Huis, 
waar u kunt binnenlopen voor een 
kop koffie of thee en een gezellig con-
tact met anderen. U bent van harte 
welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15  juli, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering met volkszang, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties 
Henk Schenkels; Ad Teunisse en fami-
lie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 15  juli, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Adriaan van den Bogaard; Harrie de 
Groot; Pastoor van Dooren (vanwege 
sterfdag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Geen aanlevering ontvangen.

Afscheid van De Wentelwiek
Op 28 juni namen drie teamleden van het team van Bredeschool De Wen-
telwiek afscheid van de school. 

Juf Gemmie Lap en meester Antoon 
Nooijen gingen met pensioen, Juf 
Francis Aerts nam afscheid als ad-
junct-directeur. Zij gaat komend 
schooljaar voor vier maanden op de 
Bergerhof in Heeze de directeur ver-
vangen. Daarna zal juf Francis niet 
meer terugkeren naar De Wentelwiek.

Drie gewaardeerde teamleden die af-
scheid nemen, dat vroeg om een groot 
feest voor alle leerlingen. Dat was de 
wens van Francis, Gemmie en Antoon 
en die wens is, mede dankzij de inzet 
van een groot aantal ouders, op een 
geweldige manier gerealiseerd!

Omdat de dames en heer al lang in het 
onderwijs werkzaam zijn, had het 
feest het thema ‘terug in de tijd’ mee-
gekregen. De leerlingen en teamleden 
waren verkleed als Ot, Sien of Pietje 
Bell en ook de feestvarkens werden ge-
heel in stijl aangekleed. Er waren voor 
de leerlingen Oud-Hollandse spelle-
tjes en een grote vossenjacht, met ijs 
onderweg! Onder het genot van een 
drankje konden vervolgens de juffen 
en meester persoonlijk bedankt wor-
den.

Al met al kunnen Francis, Gemmie en 
Antoon terugkijken op een geweldige 
feestdag, met als knallende afsluiting 
een serenade door Oefening en Vol-
harding. 

De juffen en de meester nemen afscheid 
en gaan even “terug in de tijd”. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
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Weverkeshof 

Honing slingeren op vrijdag de 13e
Het koele en natte voorjaar zorgde ervoor dat op 17 juni het honing slin-
geren niet doorging. Er was door de bijen gewoonweg niet genoeg 
honing binnengehaald.

Maar de afgelopen 4 weken was het weer mooier. Er zaten zelfs enkele topda-
gen bij. De linden, de tuinbloemen en de veldbloemen stonden allemaal in 
bloei. En dat is veel beter voor de bijen. Tijdens die topdagen waren er bijen 
van één bijenkast die wel 3 kilo nectar binnenhaalden. De bijen halen de nec-
tar uit de bloemen. 3 Kilo nectar wordt door toevoegingen van de bij zelf en 
door actieve verdamping in de bijenkast 1 kilo honing.
Op vrijdag 13 juli laat een imker tussen 9.30 tot 12.00 uur zien hoe de honing 
uit de raten wordt gehaald. Het IVN heeft een vitrine ingericht met informa-
tie over solitaire bijen. Dat is een andere soort bijen dan de honingbijen. 
Sommige mensen vinden die solitaire bijen juist leuker, omdat die geen angel 
hebben.

Blauwalg in vijver bij 
gemeentehuis 
Waterschap De Dommel heeft blauwalg geconstateerd in de vijver van het 
gemeentehuis aan de Jhr. Hugo Van Berckellaan in Nuenen. De gemeente 
plaatst waarschuwingsborden. Het waterschap houdt de situatie nauwgezet 
in de gaten. 
Ontstaan van Blauwalg
Blauwalg ontwikkelt zich voorname-
lijk bij hogere temperaturen in de len-
te en de zomer en in stilstaand water, 
bijvoorbeeld in grotere vijvers die zich 
in woonwijken bevinden en in zwem-
plassen. Contact met oppervlaktewa-
ter met blauwalg kan leiden tot huidir-
ritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als 
mensen of dieren het water via de 
mond binnen krijgen kan dit maag- en 
darmklachten veroorzaken. De gevoe-
ligheid bij mensen is zeer verschillend. 
Het is verstandig om ook honden niet 
te laten zwemmen in water met blauw-
alg. 

Onderzoek
Veel, vooral stilstaande stadswateren 
in Nederland, kampen regelmatig met 
blauwalgenoverlast. De Brabantse wa-
terschappen doen samen met de Wa-
geningen Universiteit en de Stichting 
Toegepast Onderzoek (STOWA) on-
derzoek naar het ontstaan en de be-
handeling van blauwalg. Met het on-

derzoek willen ze gezamenlijk de 
kennis over effectieve bestrijding van 
blauwalg in Nederland vergroten. 

Hoge temperaturen oorzaak 
Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kan er meer of minder blauwalg 
ontstaan. Als de concentratie ver-
hoogt en er grote drijflagen met 
blauwalgen ontstaan, zullen Water-
schap De Dommel en de betrokken 
gemeente maatregelen nemen. Het 
waterschap blijft hierop alert. De vij-
vers zijn of worden onderzocht in een 
stadswateronderzoek. Meer informa-
tie vindt u op de website op de pagina 
www.dommel.nl. 

Mensen die in contact komen met wa-
ter dat blauwalg bevat, wordt geadvi-
seerd een normale hygiëne toe te pas-
sen, zoals handen wassen en/of 
douchen. Iedereen wordt verzocht ex-
tra zorgvuldig te zijn en geen onnodig 
contact met water met blauwalg te 
hebben.

Erkend Hypotheekadviseur van het jaar 2012 luidt noodklok

‘Versoepeling ontslagrecht Lenteakkoord
brengt betaling hypotheek in gevaar’
Om de arbeidsmobiliteit te vergroten en flink te bezuinigen, is in het Lente-
akkoord het ontslagrecht vereenvoudigd. Erkend Hypotheekadviseur 2012 
en Preferred Banker bij ABN Amro Edwin Deijs luidt de noodklok: “De 
maatregelen zorgen voor een snelle inkomensdaling, waardoor er - vooral 
als de consument geen financiële buffer heeft opgebouwd - eerder beta-
lingsproblemen kunnen ontstaan. Oudere werknemers, werknemers die 
fors meer verdienen en huizenbezitters met een maximale hypotheek krij-
gen het moeilijk.”

Als de maatregelen van het demissio-
naire kabinet worden doorgevoerd, 
wordt vanaf januari 2013 de ontslag-
procedure voor werkgevers vereen-
voudigd. Deze zal dan niet meer via de 
kantonrechterformule hoeven te ver-
lopen. Het voornemen is om de ont-
slagvergoeding te verlagen naar 
slechts een vierde van het maandsala-
ris per dienstjaar met een maximum 
van zes maanden. En er worden eisen 
gesteld: de ontslagvergoeding mag al-
leen maar worden ingezet voor scho-
ling of voor een werk naar werk-tra-
ject. Het bedrag is dus niet meer vrij te 
besteden, bijvoorbeeld als periodieke 
aanvulling op het salaris tijdens de 
WW-periode.

Oudere werknemers
In april 2012 had maar liefst 6,2% van 
de Nederlandse beroepsbevolking 
geen werk, dit zal naar verwachting 
het komende half jaar stijgen naar 7%. 
Het hoogste niveau sinds 15 jaar. De 
nieuwe regels zijn het meest nadelig 
voor oudere werknemers met een 
hoog aantal dienstjaren, aangezien de 
ontslagvergoeding veel lager wordt en 
zij minder snel een passende baan zul-
len vinden in de huidige arbeidsmarkt. 
Maar ook voor werknemers die fors 
meer verdienen dan het door de WW-
gedekte maximum jaarloon van circa 
€50.000, is de terugval van het inko-
men groot. Er is immers een geringe 
compensatie uit ontslagvergoeding te 
verwachten. Een andere groep die di-
rect in de problemen zal komen, zijn 
de huizenbezitters die een maximale 
hypotheek zijn aangegaan en weinig 
spaargeld hebben. “Mochten er toch 
betalingsproblemen ontstaan, laat het 
dan niet op zijn beloop! Neem direct 
contact op met uw geldverstrekker of 
Erkend Hypotheekadviseur. Zo voor-
komt u vervelende situaties voor u en 
uw gezin”, aldus Deijs.

Voorkomen
Voor wie ontslag dreigt, biedt Deijs 10 
nuttige tips om financiële problemen 
voor te zijn:

1. Investeer in uzelf: volg opleidingen, 
zo worden kennis en vaardigheden 

vergroot en blijft u interessant voor 
werkgevers.

2. Beding bij sollicitaties aanvullende 
afspraken over evt. toekomstige 
ontslagvergoeding.

3. Inventariseer uw eigen vermogen. 
Zorg ervoor dat u voldoende spaar-
geld hebt om tenminste 1 jaar uw 
hypotheeklast te kunnen betalen. 

4. Sluit een werkloosheidsverzeke-
ring (Dit kan uiteraard niet als u al 
ontslagen bent.) Deze verzekering 
vult straks uw WW-uitkering aan 
indien u onvrijwillig werkloos 
wordt. Let hierbij naast de premie 
ook goed op de voorwaarden.

5. Maak bij NHG-hypotheken ge-
bruik van de zogenaamde Woon-
lastenfaciliteit.

6. Geldgevers staan in geval van ont-
slag niet afwijzend tegen een tijde-
lijke opschorting van de aflossings-
termijnen. Die mogen dan vaak 
worden ingelopen zodra men 
nieuw werk heeft. Ook bij niet 
NHG-hypotheken kan het dus be-
spreekbaar zijn een deel van de 
maandlast dat niet meer betaalbaar 
is bij te schrijven bij de lening.

7. Laat de fiscale renteaftrek van je 
hypotheek per maand verrekenen 
via een verzoek tot voorlopige te-
ruggaaf.

8. Vraag bij de gemeente na of u in 
aanmerking komt voor een woon-
kostentoeslag, een tijdelijke inko-
mensaanvulling te vergelijken met 
huursubsidie.

9. Laat de Gemeentelijke Krediet Bank 
(GKB) eventueel bemiddelen tussen 
u en andere schuldeisers, mocht dit 
in de toekomst nodig zijn.

10. Is verkoop van uw woning toch 
niet te voorkomen, bied het pand 
dan zélf te koop aan. Gedwongen 
verkoop via een veiling scheelt al 
gauw 20% in opbrengst.

Bijenraat met honing

Blauwalg kan vervelende lichamelijke klachten veroorzaken.

Poolse kinderen aangenaam verrast 
door Nuenense Oud-Prinsen
Afgelopen vrijdag is aan de in Nuenen logerende Poolse kinderen en hun bege-
leiders een hele dag aangeboden naar Ponypark Slagharen. Vanaf het Van Gogh-
plein vertrok in alle vroegte een luxe touringcar. De Nuenense Oud-Prinsen 
hadden een gedeelte van de opbrengst van de ijsbaan van afgelopen jaar beschik-
baar gesteld voor dit Nuenense goede doel. John en Nicole van Studio Geven 
maakten  de dag helemaal compleet door te zorgen voor 40 lunch pakketjes voor 
de kinderen.

Het vertrek voor een dagje Ponypark Slagharen aangeboden aan de Poolse kinde-
ren door de Oud-Prinsen.

Helpt Elkander 
geeft huurders nadere uitleg
Door Gerrit van Ginkel

Naar aanleiding van diverse perspublicatie heeft Helpt Elkander een brief 
gestuurd naar hun huurders, om de schorsing als lid van de branchevereni-
ging Aedes nader te verklaren.
Allereerst wordt de positie van Aedes 
nader uitgelegd en omschreven als 
een branchrorganisatie van woning-
corporaties. Zij behartigt de belangen 
van de corporaties onder meer door 
het geven van voorlichting en infor-
matie. Meer info is te vinden op www.
aedesnet.nl  Visitatie is enkele jaren 
geleden opgenomen door Aedes als 
een voorwaarde voor alle leden. Door 
die visitatie zou moeten worden be-
reikt dat de corporaties prestaties le-
veren op diverse gebieden waarop zij 
zich bewegen zoals het bouwen van 
huurwoningen en het beheer van de 
bestaande woningvoorraad.
Ook de regeling van de interne proce-
dures wordt onder de loupe genomen 
door de uitvoerders van de visitatie 
dat altijd gebeurt door gespeciliseerde  
adviesbureaus die weer onder toezicht 
staan van een onafhankelijke toezicht-
houdende organisatie. 

Verder in de brief legt Helpt Elkander 
uit dat men jaarlijks verplicht verant-
woording aflegt over het financiële 
beleid door intern en extern toezicht.
Intern doen zij dat door een jaarver-
slag en jaarrekening die worden aan-
geboden aan de Raad van Commissa-
rissen die het op hun beurt weer 
aanbieden bij een accountant. Nadat 
ook toetsing van de interne procedu-
res heeft plaatsgevonden wordt een 
goedgekeurde accountantsverklaring 
afgegeven. Daarna wordt de ledenver-
gadering in kennis gesteld van de 
goedgekeurde accountantsverklaring 
en wordt verantwoording afgelegd 
door het bestuur en de RVC over het 
gevoerde beleid. De RVC ziet intern 
toe op de financiële continuïteit, het 
huiselijke beleid en de voortgang van 
de prestatieafspraken met de gemeen-
te.

Het extern onderzoek vindt plaats 
middels een beoordeling van de jaar-
stukken door het Ministerie van Bin-
nelands Zaken (voorheen Volkhuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening).
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting 
beoordeelt onder toezicht van en in 
opdracht van de overheid. Helpt Elk-
ander kan steeds terugzien op positie-
ve beoordelingen.. Daarnaast is het 
Waarborgfonds dat borging verstrekt 
aan Helpt Elkander voor de realisatie 
van vastgoedprojecten, altijd positief 
geweest in hun oordeel over de jaarbe-
groting en de meerjarenbegroting.

Door de hierboven genoemde trans-
parante verantwoording over het ge-
voerde beleid en vooral de vereni-
gingstructuur die zeer dicht bij                
de huurders staat en het meerdere ke-
ren per jaar doornemen van alle pres-
tatieafspraken, acht het bestuur van 
Helpt Elkander de extra kosten van       
€ 60.000,- voor een visitatie niet ver-
antwoord.

Vooral afgezet tegen de achtergrond 
van de wijze en de omvang waarop het 
toezicht nu is geregeld. De voorkeur 
van Helpt Elkander gaat meer uit naar 
het investeren in de leefbaarheid in de 
Nuenense gemeenschap en het beheer 
van de woningvoorraad.
 
Bij de brief aan de huurders is nog een 
brief bijgevoegd van het Centraal 
Fonds Volkhuisvesting die vermeldt 
dat het continuïteitsoordeel over de 
vermogenspositie leidt tot een A1 
oordeel. (Dat is het hoogst haalbare, 
red.)

Ontmoetingsbijeenkomst voor 
mensen met een stoma
Op dinsdag 17 juli is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeenkomst 
vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B in Eindhoven. 
Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en an-
dere belangstellenden elkaar kunnen 
ontmoeten. Daarnaast krijgen bezoe-
kers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over ver-
enigingszaken of onderwerpen die te 
maken hebben met het hebben van 
een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 

Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 283 
79 04. Meer weten over het werk van 
de Nederlands Stomavereniging? Kijk 
eens op www.stomavereniging.nl. On-
der nieuws en agenda zijn alle bijeen-
komsten in alle regio’s te vinden.
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Politieberichten

Kunstrolschaatsen

Badminton Basketbal
Badminton Club Lieshout 
sluit het seizoen af
De leden van Badminton Club Lieshout hebben hun seizoen afgesloten met 
een extra activiteit. De jeugd is vanwege het 40-jarig bestaan op kamp 
geweest en de senioren hebben een, haast traditioneel met regen gepaard 
gaande, barbecue gehouden om het seizoen af te sluiten. Op woensdag 15 
augustus worden de rackets weer opgenomen voor de eerste speelavond van 
het seizoen 2012/2013.
Jeugdkamp 
Normaal gesproken gaan de aspiran-
ten van Badminton Club Lieshout ter 
gelegenheid van de afsluiting van het 
seizoen een “dagje weg”. Omdat Bad-
minton Club Lieshout dit jaar 40 jaar 
bestaat is dit “dagje weg” deze keer 
uitgebreid tot een heus weekendkamp. 
Tijdens het kamp hebben ze zich vol-
op vermaakt met allerlei spellen, toch-
ten en andere bezigheden. Zo zijn de 
badmintonners (op de fiets) naar Fit-
land in Gemert geweest, hebben ze 
een zeskamp gehad en uiteraard is er 
ook een kampvuur geweest. Natuur-
lijk werd er weinig geslapen en was er 
veel lol. Dankzij de perfecte organisa-
tie van Tim van Bommel en Danny 
van Gend en de toegevoegde leiding 
van Marc Janssen, Niels Dirven, Derek 
Dirven en Karin van den Biggelaar 
hebben de jongste leden van Badmin-
ton Club Lieshout een onvergetelijk 
weekend gehad, waarmee het seizoen 
2011/2012 werd afgesloten.

Barbecue en geen fietstocht
Al jaren kunnen de junioren en senio-
ren als afsluiting van het seizoen te-
recht bij de zeer gastvrije familie van 
den Biggelaar aan de Schutsstraat. 
Dankzij de organisatie van Marianne 
Arends, Hennie Arends, Ria Donkers 

en Frans van Waardenburg was de af-
sluiting ook dit jaar weer zeer ge-

BC Lieshout 40 jaar!
In 2012 bestaat Basketball Club Lieshout alweer 40 jaar. Dit jaar zijn er 
diverse activiteiten en op 25 augustus een heus jubileumfeest.

In deze 40 jaar heeft de club al een rij-
ke historie opgebouwd: het kampi-
oenschap van de Heren 1 in 1985, het 
landskampioenschap van Dames 1 in 
1996, en vele scholentoernooien heb-
ben BC Lieshout in die 40 jaar op de 
kaart gezet. 

Ook was BC Lieshout de eerste bas-
ketbalvereniging in heel Nederland 
met een team voor spelers met een 
verstandelijke beperking. Het ‘G-
Team’ telt op de dag van vandaag maar 
liefst 19 spelers en speelsters! Momen-
teel gaan de vaandelteams van BC 
Lieshout bovendien ook weer als een 
speer. Zowel de dames als de heren 
hebben promotie gemaakt naar de 
hoofdklasse!

Feestavond
Gedurende dit hele jaar organiseert 
BC Lieshout allerlei activiteiten voor 
haar leden in het kader van het 40 jarig 
bestaan, maar een jubileum moet na-
tuurlijk ook feestelijk gevierd worden 
met oud-leden, sponsoren en andere 
personen die betrokken zijn (geweest) 
bij de club! Op zaterdag 25 augustus 
2012 organiseert BC Lieshout dan ook 
een grootse feestavond. Precieze loca-

tie en tijd zullen later bekend gemaakt 
worden. Aanmelden is al wel mogelijk! 
Dus: ben je lid, oud-lid, of op de een of 
andere manier betrokken (geweest) 
bij BC Lieshout? Meld je dan aan voor 
de feestavond door een e-mail te stu-
ren naar 40jaar@bclieshout.nl. Hope-
lijk worden vele van jullie ontvangen 
die avond! 
Houdt ook de website www.bclies-
hout.nl en facebook-pagina www.
facebook.com/BCLieshout in de ga-
ten voor meer info! 

Politie vraagt extra alertheid  ter 
voorkoming van woninginbraken
De politie roept de inwoners op om extra alert te zijn ter voorkoming van 
woninginbraken. De toegang tot woningen wordt vaak verkregen door 
inklimming via openstaande ramen op de eerste verdieping of gewoon door 
de achterdeur op de begane grond. Met uw hulp kunnen inbraken voorko-
men én opgelost worden!
Preventie
Op www.politienuenen.nl en www.
politielaarbeek.nl vindt u bovenin bij 
‘Woninginbraken’ de nodige informa-
tie. Denk daarbij aan tips om inbraken 
tegen te gaan, wat u moet doen als er 
toch is ingebroken, informatie over 
het ‘Keurmerk Veilig Wonen’ en een 
inbraaktest waarmee u zelf kunt uit-
vinden hoe veilig uw woning is.

Vakantiekaartenactie
Gaat u op vakantie? Laat de politie dan 
minstens zeven dagen vóór uw vertrek 
met de vakantiekaart weten wanneer 
u op weg bent. Wij streven ernaar om 
uw woning tijdens uw afwezigheid mi-
nimaal éénmaal te controleren. De po-
litie laat dan ook een kaartje achter zo-
dat u weet dat wij zijn geweest. Het 
inleveren van de kaart betekent dus 
niet dat uw huis permanent door de 
politie bewaakt wordt. U kunt alleen 
een vakantiekaart inleveren als u ten-
minste zeven aaneengesloten dagen 
van huis bent. Dat hoeft dus niet al-
leen in de zomervakantie te zijn.

Wat moet u doen?
Op de genoemde website komt u via 

‘wijkprojecten’ uit bij vakantiekaartac-
tie. U kunt ervoor kiezen om de va-
kantiekaart online (digitaal beveiligd) 
te versturen of te downloaden en af te 
drukken. Bij de balie van het politie-
bureau in Gemert zijn ook gedrukte 
exemplaren van de kaart te vinden. 
Daar kunt u niet online ingevulde 
kaarten inleveren.

Wees zelf alert
De politie alleen kan woninginbraken 
niet voorkomen. Wij hebben uw hulp 
nodig om inbraken tegen te gaan en 
verdachten aan te houden. Houd daar-
om uw eigen woonomgeving in de ga-
ten, zeker tijdens de vakantieperiode 
als veel van uw buren op vakantie zijn 
en hun woningen leeg staan. Sluit deu-
ren en ramen wanneer u weg bent of 
bijvoorbeeld in de voortuin aan het 
werk bent. Onthoud het signalement 
van mensen die zich verdacht gedra-
gen en noteer gegevens en kentekens 
van vervoermiddelen die ze bij zich 
hebben. Bel bij onraad of verdachte si-
tuaties met de politie via het algemene 
nummer 0900-8844 of bij een inbraak 
direct met 112.  

De jeugd van Badminton Club Lieshout heeft zich uitstekend vermaakt op het 
weekendkamp.

BC Lieshout nodigt oud-leden, sponsoren en andere personen die betrokken zijn 
(geweest) bij de club uit voor de feestavond op 25 augustus.

Vervallen 
kienavonden 

Zaal 
De Koekoek

De kienavonden van buurtver-
eniging Plan West op 18 en 25 

juli in Zaal De Koekoek in Lies-
hout komen in verband met de 

vakantie te vervallen

Nuenens talent op SBS Trophy 
Nuenen heeft talent in huis. Afgelopen weekend werd in Braine L’Alleud 
(onder Brussel Belgie) de SBS Trophy  kunstrolschaatsen 2012 gehouden. 
Voor Nederland kwamen in de klasse Jeugd (jeunesse) Judith Pietersma en 
de Nuenense Aylin Nederlof uit. 
Zaterdag waren de trainingen, de ope-
ning, eerste wedstrijden en een kleine 
Show. Zondag moesten de deelnemers 
hun lange kür laten zien. Aylin werd 1e 
en mocht de hoogste trede beklimmen. 
Judith pakte een mooie 4e plaats. 
Bondscoach Gerrie Obbens heeft de se-
lectie bekend gemaakt. Aylin is geselec-
teerd voor de Interland in Kopenhagen 
Denemarken, de Europa-cup in Paredes 
Portugal, de E.K. cadet/jeugd in Gran-
dola Portugal voor combinatie en heeft 
zelf dispensatie voor de W.K. junior/se-
nior in Auckland Nieuw Zeeland gekre-
gen (voor de W.K. moet je normaal al 
junior zijn). Dat betekent wel, dat in de 
vakantie hard getraind moet worden.

De Nuenense Aylin Nederlof wint SBS 
Trophy 2012 en is door de bondscoach 
geselecteerd voor diverse wedstrijden.

Verstuurd vanaf mij iPad

Toepen 
Door Elwien Bibbe

Rond tweeën zitten de mannen van het toepen nog redelijk vast op hun stoel 
in Schafrath. Ze doen nog allemaal mee. Pas na de derde ronde vallen de 
eersten af en zal het pilsje des te vaster in de hand gehouden worden. Ik mag 
het terras niet op. Dat heeft te maken met mijn beperkte toepkwaliteiten. 
Nee, bij die 84 uitverkorenen zal ik nooit mijn opwachting maken. Dat weet 
ik wel. En ga dus op zoek naar de draaimolen. De kermis ademt kermis met 
zijn muziek en de vele lampjes. Best lekker nu op dit onzomerse moment. 
Er valt nog maar weinig LED te bespeuren! Wellicht een aandachtspuntje 
voor onze D66 wethouder die zich ook graag in een elektrische auto laat 
zien..... 
De toepers bij café René staan relaxed 
voor de deur. Nu in het blauw en vorig 
jaar in het zwart. Ze wisselen graag 
van kleurtje. Ook hier laat de kampi-
oen nog even op zich wachten. Die is 
pas rond zessen bekend. Dus dat is te 

slaagd. Vanwege het vele hemelwater 
werd de fietstocht op het aller laatst 
afgelast. Dankzij de geplaatste tenten 
en de opstelling van de barbecue kon-
den de badmintonners toch genieten 
van een voortreffelijk barbecue, die 
ook nog eens voldoende warmte gaf 
voor een gezellig samenzijn. Ondanks 
het weer dus toch geslaagd. Voor meer 
informatie www.badmintonclublies-
hout.nl

laat voor mijn stukje. Volgend jaar vie-
ren ze hun tweede lustrum. Ik mag 
even achterin kijken. Daar staan 5 spe-
ciekuipen met prijzen. 4 Voor de win-
naars en 1 voor de loterij. Het is alle-
maal elektrisch gereedschap:  

‘mannendingen’ Peer en Leon Kuijten 
zijn de drijvende krachten achter dit 
toernooi.
In Ons Dorp zijn de Blaaie Vrollie in-
middels begonnen met het onderdeel 
‘stringschieten’. Waarom toepen jullie 
niet. Ja, dat is volgens deelneemster 
nummer 5 een mannending. Wij doen 
niet toepen maar zoepen... 
Even over vieren is de toepkampioen 
in Schaftrath bekend. Het is Jan van de 
Heuvel (67). Hij doet al 20 jaar mee en 
is nu voor het eerst kampioen. Hij is 
een van de mannen van het bankske in 
het Park. Ludo van de Berg, Peer Lin-
ders en Henny van Keulen sr. was hij te 
slim af. Terwijl Fons Linders de prij-
zen uitreikt zit Jan een beetje bij te ko-
men van alle commotie.
De mannen in Café René toepen nog 
even door. Wie gewonnen heeft mer-
ken we vanzelf. Want de winnende 
toepers van Café René staan morgen 
allemaal te klussen!

Een dolgelukkige winnaar 

Jan van de Heuvel.

Jongere garde toepers in Café René, de broertjes Kuijten.

Stringschieten 
met de Blaai Vrollie

De toepers in Cafe Schafrath 
nog goed bij de les.
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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

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

TM

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

MeT De aaNzieNlijke korTiNG uiTsluiTeND verkrijGBaar Bij:
voor uitgebreide 

productinformatie:

www.algasuN.Nl
(ook om zelf online te bestellen) of

Tiwes-imporT
tiwesimport@zonnet.nl

Brabantlaan 18, 5144 CM Waalwijk (NL)
Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Rond de Linde op 
uw vakantieadres?
www.ronddelinde.nl 
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