
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

• Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Holiday Fair 
bij de 
Opwettense 
watermolenD
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Denk bij uw 
aankopen 

aan de 
Nuenense

ondernemers

Nieuw 
kralenwinkeltje 
op vertrouwde 
plaats

Kinderen met en 
zonder handicap 
moeten samen 
kunnen spelen

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

NIEUW!
Adverteerders opgelet!

Vanaf nu 
goedkoper
 adverteren

met 
KLEUR 

in Rond de Linde.

15 Jaar verzamelwoede in uniek boek

Cultuur en natuurgeschiedenis 
van de Dommel belicht
Door Elwien Bibbe

Piet van den Heuvel en Jan Vlemmix hebben een uniek boek gemaakt. Het 
boek beschrijft het stroomgebied van de Dommel. “In het bijzonder belich-
ten wij de oorsprong van de Dommel op het Kempisch plateau bij Peer 
(België) ongeveer 50 kilometer hiervandaan. Dan besteden wij aandacht 
aan het gebied rondom Eindhoven. En de plaats waar de Dommel samen 
met de Aa en de Zuid Willemsvaart samenkomen in de Dieze. Van daar is 
het nog een klein stukje naar de Maas. De hoofdstroom van de Dommel 
heeft een lengte van 150 kilometer. In totaal voeden zo’n 32 beekjes de 
Dommel.”

In het boek gaat het niet alleen over 
het water. Maar juist over alles wat 
zich in de loop van de tijd langs dat 
water heeft afgespeeld. Het boek be-
vat veel geografische kaarten en foto’s 
en tekeningen van Eindhoven uit de 
tijd dat de stad nog grachten en verde-
digingswallen had. Ook wordt er inge-
gaan op de opkomst van de industrie 
in de 19e eeuw zien. Alleen de oude-
ren onder ons zullen zich nog herin-
neren dat Eindhoven ooit een eigen 
‘Dommeleiland’ had, de Plekhoek. Dit 
was voordat de Stadsgracht in 1955 
gedempt werd. Voor die tijd werd de 
Plekhoek regelmatig geplaagd door 
overstromingen.
Leidraad voor het boek is het water. 
Aan de hand van de waterlopen wordt 
de geschiedenis verteld. 

Het is allemaal begonnen met de wa-
termolens. Jan Vlemmix maakte een 
aantal jaren geleden schilderijen van 
de bestaande en de verdwenen water-
molens. Voor de laatste moest hij op 
zoek naar oude afbeeldingen. En zo 
kwam van het een het ander. Samen 
met Piet van den Heuvel is hij het hele 
stroomgebied van de Dommel gaan 
verkennen. En niet alleen meer op 
zoek naar watermolens.

Begin 2010 was er een expositie: Ex-
positie Eindhoven in beeld op de Gro-
te Berg. Toen is besloten om al deze 
navorsingen vast te leggen in een 
boek. De expositie viel samen met de 
start van het zogenaamde 17 kilome-
terplan van de gemeenten Eindhoven, 
Son&Breugel en Nuenen. Dit plan be-
helsde een grootscheepse sanering 

van de Dommel. Er is enorm gebag-
gerd, op verschillende plaatsen is ver-
vuild slib verwijderd en zijn nieuwe 
meanders aangelegd. De Dommel is 
hierdoor 1,5 kilometer langer gewor-
den. Ook die veranderingen zijn in het 
boek meegenomen.

Het boek is het resultaat van jarenlang 

In het boek wordt ook aandacht be-
steed aan een stukje Wettense geschie-
denis: het drieluik van het voormalige 
Klooster Hooidonk. Nu te zien in de 
Lambertuskerk in Nederwetten. 

 Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel
snuffelen bij heemkundekringen, bi-
bliotheken en in archieven. Samen 
hebben ze kilometers gewandeld door 
het stroomgebied van de Dommel en 
duizenden foto’s gemaakt. Piet en Jan 
hebben bij hun onderzoek veel hulp 
gekregen van de Eindhovense stadsar-
cheoloog Nico Arts. 

Het is een heerlijk boek voor een 
breed publiek, bevat heel veel infor-
matie en is rijk geïllustreerd. Het boek 
is thematisch van opzet en leent zich 
voor lekker bladeren en zoeken naar 
bekende plekjes in heden en verleden.

De Dommel door Eindhoven. Cul-
tuur- en natuurgeschiedenis van een 
stadsrivier.
Auteurs: Nico Arts, Jan Vlemmix en 
Piet van den Heuvel. Uitgever Lecturis 
Publishing.ISBN 978-90-70108-78-6. 
Prijs € 23,95
Verkrijgbaar bij Boekhandel Van de 
Moosdijk in Nuenen.

Samenloop van de Hooidonkse Beek met de Dommel nabij de Hooidonkse Water-
molen.

Ontdekster ziet briefje 
van Vincent in Nuenen
In 1987 ontving  Fieke Pabst, hoofd documentatie en bibliotheek  van het 
Van Goghmuseum van het Brabants Historisch Informatiecentrum een 
aantal  fotokopieën naar aanleiding van nader onderzoek naar correspon-
dentie tussen  De Jonge van Zwijnsbergen uit  Helvoirt en de vader van 
Vincent van Gogh. 
Zowel De Jonge van Zwijnsbergen als 
ook de vader van Vincent waren be-
stuurslid van de protestante Maat-
schappij van Welstand.
Deze maatschappij was opgericht 
mede door de grootvader van Vincent 
en ondersteunde  financieel – ook in 
Nuenen – de exploitatie van boerde-
rijen van gemeenteleden om daarmee 
het protestantisme in Brabant – na het 
herstel van de kerkelijke hiërarchie -  
ingeburgerd te krijgen.  
Toen zij deze kopieën begin 2012 nog 
eens goed bestudeerde ontdekte zij 
dat één van die briefkopieën wel eens 
een door Vincent van Gogh geschre-
ven briefje kon zijn. Nader onderzoek 
wees uit dat het inderdaad een door 
Vincent in 1872 geschreven briefje 
was aan de onderwijzer en boekenver-
zamelaar Hendrik Verzijl , rond de ja-
ren 1870 kostganger bij genoemde 
familie.
Om aan de ontdekking van dit briefje 
aandacht te schenken – je vindt niet 
zomaar een briefje van Vincent – werd 
het briefje ter beschikking gesteld om 
in de Van Goghgemeenten Zundert, 

Etten-Leur-Tilburg en Nuenen enkele 
dagen ten toon te stellen.
Toen het briefje enkele dagen in Nue-
nen te zien was bracht Fieke Pabst van 
het Van Goghmuseum graag een be-
zoek aan het Vincentre om zelf ook 
met eigen ogen dit echte Van Gogh-
briefje te kunnen bekijken.

Fieke Pabst bekijkt het briefje in het Vincentre

Boeken voor 
boekenmarkt 
Weverkeshof 
Op 1 en 2 september houdt Wever-
keshof haar jaarlijkse boekenmarkt. 
De opbrengst gaat geheel naar de 
eigen dorpsboerderij. Duizenden 
boeken, romans, natuurboeken, 
reisgidsen, hobbyboeken en veel 
meer liggen voor u klaar. 

Natuurlijk kan Weverkeshof nog meer 
boeken gebruiken. Inleveren kan ie-
dere dag tijdens de openingstijden van 
Weverkeshof. 

Doordeweeks van 9.30-12.00 uur en 
van 14.00-17.00 uur en tijdens het 
weekeinde van 09.30-17.00 uur. Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5.



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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Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	C.V.	de	Wetters	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	

vlooienmarkt in MFA Nederwetten op zondag 30 september 2012;
•	 Aanvrager:	Blaaskapel	Tsjonge	jonge	voor	het	organiseren	van	een	

blaaskapel-festival op zondag 2 september 2012 in een tent aan 
de Huikert 35;

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	bevrij-
dingsherdenking op 22 september 2012 ter hoogte van het oor-
logsmonument op de hoek Europalaan/Vallestap.

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

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

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 

12/07/	 N-HZ-2012-	 Weverstraat	80	 Bouwen	 Plaatsen	erker	 13/07/	
2012 0074  RO  2012 

12/07/ N-HZ-2012- Vincent van Bouwen  Veranderen en 13/07/ 
2012	 0056	 Goghstraat	76	 RO		 uitbreiden	kantoorpand	 2012	
 
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•	 aan	het	Comité	Fietsen	voor	Muziek	zijn	toestemming,	vergunning	
en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse fiets-
tocht “Fietsen voor Muziek”, waarbij de start en finish plaatsvindt 
aan het Laar t.h.v. garage Janssen (verzenddatum 11 juli 2012);

•	 aan	de	heer	Clermonts	zijn	toestemming,	vergunningen	en	onthef-
fingen verleend voor het plaatsen van een tent met terras en der-
gelijke t.g.v. Nederwetten “kermis” op het terrein aan de Koppel-
dreef in de periode van 17 tot en met 20 augustus 2012 (verzend-
datum 12 juli 2012);

•	 aan	V.O.F.	Hoefnagels	zijn	vergunning	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van de “kermis” in Nederwetten in de peri-
ode van 17 tot en met 20 augustus 2012 op het terrein aan de 
Koppeldreef (verzenddatum 12 juli 2012);

•	 aan	Wandelsportvereniging	OLAT	is	medewerking	verleend	voor	
de	doorkomst	van	de	Kempische	Wandeldagen	op	4	en	5	augustus	
2012 door Nuenen (verzenddatum 12 juli 2012);

•	 aan	Hockey	Club	Nuenen	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	over-
nachten van 2 teams tijdens het Rabo Voorbereidingstoernooi in 
de periode van 17 tot en met 19 augustus 2012 op het terrein aan 
Lissevoort 8 (verzenddatum 16 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, 19 juli 2012

PUBLICATIE
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Beemel 17 en 19 Nuenen’
In	de	bekendmaking	van	donderdag	12	juli	2012	(StCrt.	2012,	14231)	
werd voor dit ontwerpbestemmingsplan een verkeerde deeplink ver-
meld. Hieronder vindt u de juiste deeplink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenBeemel17en19-C001

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.

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.

MILIEUSTRAAT
Sinds 1 april 2012 is het alleen mogelijk om met uw pinpas te betalen 
op de milieustraat.

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 10/07/ N-HZ-2012- De Vroente 132 Oprichten dakopbouw  
 2012 0116 

Regulier 11/07/ N-HZ-2012- Kerkstraat 10 Oprichten nieuw paviljoen met  
 2012 0117  berging en buitenruimten  
 
Regulier 12/07/ N-HZ-2012- Eeuw Uitbreiden gemeenschapshuis 
 2012 0119 Driessestraat 1 

Regulier	 13/07/	 N-HZ-2012-	 Wederikdreef	2	 Plaatsen	noodgebouw	ten		
 2012 0120  behoeve van 4 klaslokalen  
 
Regulier 13/07/ N-HZ-2012- Voirt 2B en 2D Verbouwen winkelpand  
 2012 0121 

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

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.
•  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.

•
•
•

•
•

•

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/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenBeemel17en19-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	(040-2631648)	van	de	afdeling	
Ontwikkeling.

Nuenen, 19 juli 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Toewijzing gemeentelijke monumenten
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de 
gemeente Nuenen heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om een monument aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2012 
besloten aan te wijzen als gemeentelijk monument:
•	 Berg	57,	
•	 Berg	62,	
•	 Berg	65,	
•	 Berg	84,	
•	 Boord	30,	
•	 Houtrijk	4-6,	
•	 Kerkhoef	12,	
•	 Papenvoort	15	en	15	a,	
•	 Papenvoort	17,	
•	 Ruiterweg	2,	
•	 Vorsterdijk	10,	
•	 Vorsterdijk	14,	
•	 Wettenseind	1.

De datum van bekendmaking is 12 juli 2012.

Inzien:
Vanaf donderdag 12 juli 2012 tot en met vrijdag 21 september 2012 
liggen de stukken – tijdens openingstijden – voor een ieder ter inzage 
bij:	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	
Nuenen) en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.
In verband met de vakantieperiode is de reguliere reactietermijn van 
6 weken, verruimd naar 10 weken.

Tegen	de	aanwijzing	staat	bezwaar	of	beroep	open.

Nuenen, 19 juli 2012

PUBLICATIE
Toewijzing gemeentelijke monumenten
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de 
gemeente Nuenen heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om een monument aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2012 
zich voorgenomen:
•	 Heuvel	5,	te	Gerwen
•	 Opwettenseweg	132,	te	Nuenen
aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De datum van bekendmaking is 12 juli 2012.

Inzien:
Vanaf donderdag 12 juli 2012 tot en met vrijdag 24 augustus 2012 
liggen de stukken – tijdens openingstijden – voor een ieder ter inzage 
bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	
Nuenen) en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Belanghebbenden	kunnen	een	zienswijze	indienen.	Tegen	de	aanwijzing	
staat uiteindelijk bezwaar of beroep open.

Nuenen, 19 juli 2012

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



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: 20 eN 21 JUlI: 
Veldsla, 100 gram ........................ 0,99
Bosui, per bos ............................... 0,79
Trostomaten, 1/2 kilo .................. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 23 JUlI:

kropsla, 2 kroppen ................... 0,99
DINSDag 24 JUlI:

Babyleaf, per zakje ...................... 1,35
WOeNSDag 25 JUlI:

Zomer rodekool, 1/2 kilo .......... 0,79
DONDerDag 26 JUlI:

gekookte mais, per pak ............. 1,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 20 JUlI T/m 26 JUlI:

ananas, per stuk .......................... 0,99
Bamipakket, 1/2 kilo ................... 0,99
Zomerfris Salade, 250 gram ..... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Super vers - Dik belegd
“De broodjes van uw slager”

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

4 Gemarineerde Speklappen
4 Hamburgers
samen ........................................................5,95 
Wave
100 gram .................................................. 1,60
Bij 100 gram Serrano Ham
100 gr. Kip-Kerriesalade GRATIS
Berliner Bal
“Gekruid gehakt in Bladerdeeg”
per stuk  ............................................1,50 
Kalfs Oesters
100 gram  .........................................2,95 
Rundergehakt
1 kilo  ..................................................5,50

kOOPJe

kOOPJe

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

SPecIal

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Brood van de maand: Juli
Frans Wit

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

OpruiminG!

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

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

pyjama’s, Dusters 
en nachthemden

1/2 priJS!
Luxe slips/strings

1/2 priJS! 
Hemdjes
100% Katoen, 
maten 38 t/m 50
van: 13,95  14,95 voor: 9,95

Aanbiedingen 
BH’s en Badpakken

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

Actie geldig van 20 t/m 26 juli:

€ 5,50

Appel-
fleurtje

Croissants
4 stuks
voor € 3,00



Kiezen voor een Toyota Aygo is altijd een verstandige beslissing. En tijdelijk nog verstandiger, 
want met maar liefst 1000 euro korting is er al een Aygo vanaf € 6.990,-. De Toyota Aygo 
is heel zuinig en je betaalt ook nog eens geen wegenbelasting. Kijk op www.toyota.nl

Nu met € 1.000,- korting! Toyota Aygo al vanaf

€ 6.990,-

Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km.

Afgebeeld de Aygo Dynamic Orange 5-deurs vanaf € 10.120,- (incl. € 1.000,- korting, BTW, excl. kosten rijklaar maken en vewijderingsbijdrage). 
Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

PARKSTRAAT 20A - NUENEN 
TEL. 040 - 283 54 42

GESLOTEN
i.v.m. vakantie

van 23 juli t/m 6 augustus

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

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

Een wijze les voor jongeren….

De oudere dame verontschuldigde zich en legde uit: 
“Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was.” 
Daarop antwoordde de caissière: “Ja, en dat is nou juist 
óns probleem vandaag de dag. Jullie generatie maakte 
zich niet druk om het sparen van het milieu voor de toe-
komstige generaties!”

De caissière had volkomen gelijk. Ónze generatie had 
dat groene gedoe niet in ónze dagen. Toen hadden we 
melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen. Die 
flessen brachten we leeg en omgespoeld terug naar de 
winkel. De winkel stuurde ze terug naar de fabriek. In de 
fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw 
gevuld. Ónze generatie deed aan echte recycling. Maar 
wij deden niet aan dat groene gedoe.

Wij liepen trappen omdat we niet over roltrappen en lif-
ten beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de super-
markt en hesen ons niet iedere keer in een 300 
PK-machine als we twee blokken verderop moesten zijn.
Maar de caissière had volkomen gelijk: Wij hadden dat 
groene gedoe niet in onze tijd.

Babyluiers gingen in de kookwas omdat wegwerpluiers 
niet bestonden. We droogden onze kleren aan de waslijn 
en niet in een energieverslindende machine die continue 
2000 Watt verbruikt. Wind- en zonne-energie droogden 
onze kleren echt.. Maar de jongedame had volkomen ge-
lijk: Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.

In ónze tijd hadden we, misschien, één televisie of radio 
in huis en niet, zoals tegenwoordig, één op elke kamer. 
De televisie had een klein schermpje, ter grootte van een 
zakdoek, en niet een scherm ter grootte van de gehele 
muur. In de keuken werden gerechten gemengd en ge-
roerd met de hand omdat we geen elektrische apparaten 
hadden die dat werk ons (letterlijk) uit handen namen.

In onze tijd gebruikten we geen apparaat met een benzi-
nemotor om het gazon te maaien. We gebruikten een 
maaier die geduwd moest worden en functioneerde op 
menselijke kracht. We waren fit, minder dik en hadden 
geen diabetes-2. Wij sportten door te werken. Wij hoef-
den niet naar een fitnessclub om te rennen op ronddraai-
ende loopbanden die elektrisch worden aangedreven. 
Maar de caissière had volkomen gelijk: Wij hadden dat 
groene gedoe destijds niet.

Mensen namen de bus en/of de trein. Kinderen liepen of 
fietsten naar school in plaats van hun moeder als 
24-uurs-taxi te gebruiken.
Wij hadden één stopcontact per kamer en niet een heel 
arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een 
dozijn apparaten van stroom te voorzien.

Wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om 
een signaal op te vangen van een satelliet die 2.000 mijl 
verderop in het heelal hing, zodat we contact konden 
leggen met anderen. Bijvoorbeeld om uit te vinden waar 
zich de dichtstbijzijnde pizzatent bevindt, maar die we 
niet bereikten omdat we al bellend met onze GSM de te-
genligger niet zagen aankomen . . . .

Maar de caissière had volkomen gelijk: Wij hadden niets 
met dat groene gedoe..

Bij het verlaten van de supermarkt stelde een jonge 
caissière aan een oudere vrouw voor dat deze voort-
aan haar eigen boodschappentas maar mee moest 
brengen in plaats van een plastic tas te kopen. “Plas-
tic tassen zijn niet goed voor het milieu”, zo meldde 
de jongedame.
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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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

13 juli t/m 22 juli 2012

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijk-

heid, bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan 

mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa 

 

Bert van der Maat
echtgenoot van

Jo van der Maat-van Deursen
 

Bert overleed op 14 juli 2012 in de leeftijd van 80 jaar.

 

    Jo van der Maat-van Deursen

    Kinderen en kleinkinderen

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Bert op woensdag 18 

juli van 19.00 tot 19.45 uur en donderdag 19 juli van 19.00 

tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van DELA, Anthony Fok-

kerweg 150 te Eindhoven. 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 

juli om 11.00 uur in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Ger-

wen. Aansluitend zal Bert begraven worden op de parochie-

begraafplaats. 

Samenkomst vanaf 10.30 uur in de kerk, waar gelegenheid 

is tot schriftelijk condoleren. 

Bedankt voor uw massale steun en medeleven bij het overlijden 
van mijn man, ons pap en opa 

Piet Renders
Wij blijven hem herinneren om wie hij was en om wat hij heeft 
betekend voor ons en voor heel veel mensen.

Hartelijk dank!

Nederwetten 2012   M. Renders-Bressers, 
     kinderen en kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten 
Zondag 22 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 22 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 22 juli, 09.30 uur: geen inten-
ties.
Zondag 22 juli,11.00 uur: Jac Geven; 
Ans Moors-Westerveld; Riek van 
Santvoort-van den Heuvel; Miriam 
Raessens; Piet en Theo Keeris; Dorie 
Hiemstra-Keeris; Liny van der Leegte-
Gerritse; Jan Wernaart;

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Lenie 
Rombouts, Dennenlaan 21 en Jac Ha-
mers, Velakker 6. Wij wensen familie 
en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

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 opgegeven misintenties 
worden verplaatst naar zondag 11.00 
uur. Mocht u een andere datum of tijd 
wensen, dan kunt u contact opnemen 
met het parochiesecretariaat, tele-
foonnummer 2831210.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 22 juli is de vierde vakantie-
dienst. Aanvang: 10.00 uur. Voorgan-
ger is onze kerkelijk werker dhr. P. 
Flach. Vanwege de schoolvakanties 
zijn er in deze periode geen speciale 
diensten voor de kinderen en de jon-
geren. Wegens herstelwerkzaamhe-
den aan de Sportlaan is de Regenboog 
moeilijk bereikbaar. Houdt u daar re-
kening mee als u met de auto komt. 

Ook het fietspad vanaf de Van 
Goghstraat is opgebroken. Elke don-
derdag 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 contact met ande-
ren. U bent van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22  juli, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering met volkszang, voorganger 
pastor St. Kuijpers.

Misintenties 
Ilse Renders; Piet Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 22 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering met volkszang, voorganger 
pastor F. Groot.

Misintenties
Adriaan van den Bogaard; Nettie de 
Groot; Fam. Cuypers; Johannes en Jo-
hanna Raaijmakers-Rooijakkers; Peter 
Raaijmakers; Wilhelmus en Elisabeth 
Rooijakkers-Bastiaans; Bastiaan Rooij-
akkers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Geen aanlevering ontvangen.

   
Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website  
Maand juli 09.00 zo.    19.00 woe. Wandelen maand juli WSV Nuenen Gemeentehuis, vijver www.dse.nl/~wsvnuenen 
Maand augustus 09.00 zo.   19.00 woe. Wandelen maand augustus WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind, EMK 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 
19 juli 14.30 uur  Theater Stuiter Openluchttheater in Mariahout Openluchttheater in Mariahout www.oltm.nl  
13 / 22 juli  19e Bloem & Tuin Bloem & Tuin Landgoed Gulbergen www.bloem-en-tuin.nl  
23 juli 14.30 uur Sjluuk & Co Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  
24 juli  20.00 uur Kienen  KBO Lieshout Dorpshuis in Lieshout   
26 juli 14.30 uur Kindervoorstelling Doornroosje   Openluchttheater Mariahout www.toneelverenigingmariahout.nl 
 
27 juli 20.00 uur PvGE Midzomercontactavond  Laco Strandbad Nuenen http://www.pvge-nuenen.nl/  
28 juli 20.30 uur Single Party 35+  Laco Strandbad Nuenen www.singleactiviteiten.ning.com  
29 juli 09.00-16.30 uur Luikse Markt   Floreffeplein Lieshout www.org-vac.nl  
29 juli  14.00 uur Muziekmiddag  Jo van Dijkhof   
29 juli 20.00 uur Liederentafel  Café Schafrath   
1+2+3 aug  Kindervakantieweek Gerwen  Huikert in Gerwen www.jeugdactiviteitengerwen.nl  
2 aug 19.00 uur Bokkenollen Kindervakantieweek Gerwen Huikert in Gerwen bokkenollen-in-gerwen@hotmail.n

Norgje, de ezel, is overleden 

Dierenleed op Weverkeshof
Norgje, de ezel, is overleden en is 26 jaren oud geworden. Dat er dieren 
doodgaan op een boerderij hoort tot de regelmatig terugkerende zaken op 
een boerderij. Maar als de oudste bewoonster uit de grote dierengroep 
overlijdt, grijpt dat toch wel aan. 
Ze kwam 25 jaar geleden op Wever-
keshof als een van de eerste dieren 
toen de kinderboerderij gebouwd was. 
Er moest een naam bedacht worden 
en omdat ze uit het Drentse plaatsje 
Norg kwam, werd besloten om ze 
Norgje te noemen. Jaren geleden heeft 
ze opgetreden bij het Kerstwintercir-
cus in de stadschouwburg in Eindho-
ven en bij het Kerstspel op de Triangel 
in Nuenen. Ook tijdens de ezeltjesda-
gen op Eeneind  was zij tot voor enkele 
jaren, jaarlijks van de partij.

De laatste tijd sukkelde ze toch wel 
met haar gezondheid, een tijdje gele-
den is ze een paar keer uitgeschoven 

en gevallen, met veel pijn aan het 
schouderblad. Het afgelopen weekend 
heeft de dierenarts haar injecties ge-
geven om de pijn te verlichten, helaas 
hebben die niet mogen baten. 

In overleg met de dierenarts is beslo-
ten Norgje te laten inslapen. Voor de 
dierenverzorgers is dit een enorm ge-
mis, maar ook voor de bezoekers, 
klein en groot die haar gebalk nu moe-
ten missen. Omdat ezels groepsdieren 
zijn zal het bestuur en dierenverzor-
ging op zoek moeten voor een nieuw 
kamaraadje voor Janette, de overge-
bleven ezel. Voor meer informatie: 
www.weverkeshof.nl.

Veel volwassen kinderen zullen Norgje herinneren als rij-ezeltje op de paden van 
Weverkeshof tijdens lustrumfeesten. 

Zuidoost-Brabant heeft meer 
nieuwe ondernemers dan elders
Zuidoost-Brabant heeft meer nieuwe ondernemers dan de rest van Neder-
land. De houding van de bevolking tegenover ondernemerschap is ook dui-
delijk positiever: in Zuidoost-Brabant vindt men vaker dan elders in Neder-
land dat een nieuw bedrijf veel succes en status oplevert. Dit blijkt uit 
onderzoek van Panteia/EIM.
Het aandeel ondernemers in de be-
roepsbevolking van Zuidoost-Brabant 
verschilt weinig van de rest van Ne-
derland (11%). Opvallend is het rela-
tief hoge aantal nieuwe ondernemers 
en de verwachtingen die de bevolking 
heeft: in deze regio ziet men iets meer 
goede kansen voor het starten van een 
bedrijf dan in heel Zuidoost-Neder-
land en de rest van Nederland. Het 
aandeel mensen dat pas is gestart of 
bezig is met de start van een bedrijf is 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

relatief hoog: circa 7% van de volwas-
sen bevolking in deze regio is betrok-
ken bij nieuwe ondernemerschapacti-
viteiten.



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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

Stel uw eigen droombed samen... 
en ontvang tot € 750,- voordeel!

Bepaal zelf uw voordeel:

Compleet boxspringbed met 
gestoffeerde matrassen en 
een topdekmatras?

óf compleet boxspringbed 
met traditionele matrassen?

€ 500,- 
voordeel!❋

€ 750,- 
voordeel!❋

uw voordeel
tot

€ 750,-

* Een compleet boxspringbed bestaat uit: 2 boxsprings, 
 2 matrassen (traditioneel of meegestoffeerd), een
 hoofdbord, pootjes en optioneel een topdekmatras. 
 Acties gelden niet in combinatie met andere acties/ 
 kortingen. Actie geldt van 1 juli t/m 30 september  
 2012. Vraag naar de voorwaarden.

Opwettenseweg 81 
Nuenen 

Tel. 040 - 284 00 13
www.tijdvoorkwaliteit.nl
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Nuenens Belang helpt het 
Pleincollege
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week Nuenens Belang.

Vele ouders in Nuenen-Oost  herinne-
ren zich de tijd dat zij met hun kinde-
ren dagelijks van Nuenen-Oost op en 
neer moesten pendelen naar de basis-
school De Rietpluim en Nieuwe Linde 
aan de Refeling in Nuenen-Zuid. Door 
weer en wind. Dat viel niet mee. Het 
wachten was op nieuwbouw,maar dat 
duurde allemaal te lang. Jacques 
Leemans van Nuenens Belang kwam 
toen op het lumineuze idee om nood-
lokalen, ook wel semi-permanente lo-
kalen te huren. Dat  was goedkoop en 
een bouwvergunning was binnen 3 
maanden te regelen. De nood was 
hoog dus er moest  iets snel geregeld 
worden.
Een vergelijking met de huidige situa-
tie bij het Pleincollege is gauw ge-
maakt. Ook nu doet zich een noodsi-
tuatie voor. De school heeft een 
ruimteprobleem en kan niet wachten 
tot nieuwbouw klaar is. Wethouder de 
Witte maakte onlangs Jacques Lee-
mans nog een compliment over zijn 
idee van toen van noodlokalen. Te-
recht want het spreekwoord luidt niet 
voor niks : van de nood een deugd ma-
ken.
Het college van B.en W. heeft dit idee 
opgepikt en op 10 mei j.l. ingestemd 
met de aanvraag voor 4 noodlokalen 
bij Plein College Nuenen bij de locatie 
aan de Sportlaan. Rector Jan Wiertz is 
verheugd dat hij honderd nieuwe leer-
lingen zonder problemen kan verwel-
komen. Begin augustus worden de   
noodlokalen op het terrein geplaatst. 

Zo is dankzij Nuenens Belang het   
ruimteprobleem nog voor het nieuwe 
schooljaar opgelost. Kijk ook op de 
website van Nuenens Belang en klik 
op you tube bezoek van NB aan PCN.
Joost Vereijken burgerrraadslid. mo-
biel: 06 1845 9790

Kindervoorstelling door Toneelvereniging Mariahout

Doornroosje in Mariahout
Toneelvereniging Mariahout speelt ‘Doornroosje’, een spannend verhaal vol 
humor. Over liefde, verliefd zijn, dromen en wachten. Wachten op een kus 
van de ware prins.

Krijgt Doornroosje de kus van de prins?

De koning en de koningin geven een 
feest. Een gigantisch feest. Met bal-
lonnen, taart, gouden paarden en 
prachtige muziek. Hun lang gekoes-
terde wens is uitgekomen: ze hebben 
een dochter gekregen. Ze heet Roos. 
Haar haren stralen als de zon. Haar 
ogen zo blauw als watervallen. Ieder-
een uit het hele koninkrijk is uitgeno-
digd. De koning en de koningin zou-
den het erg leuk vinden als je ook 
komt. Je mag alleen niets zeggen tegen 
de gemene heks Draconia, zij heeft 

geen uitnodiging ontvangen. Zij staat 
er namelijk om bekend elk feestje te 
verpesten. En als zij er achter komt dat 
er een feest is waar zij niet bij mag zijn, 
zal er een ramp gebeuren… Dus: 
Mondje dicht! 

Je kunt het zelf komen zien op; don-
derdag 26 juli en 9 augustus om 14.30 
uur en op zaterdag 11 augustus om 
19.00 uur in Openluchttheater Maria-
hout. Meer informatie vind je op 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Stichting Vrienden van De Akkers weer actief

Bewoners van De Akkers in Intratuin
Vorige week bezochten bewoners van zorgcentrum De Akkers Tuincentrum Intratuin in Nuenen. Deze activiteit is 
gerealiseerd door de Stichting Vrienden van De Akkers met medewerking van diverse vrijwilligers.

Wederom was dit uitstapje een schot 
in de roos, dit bleek uit de enthousias-
te verhalen die de bewoners vertelden 
over het bezoek. “Zo veel bloemen en 
zo veel kleuren.” Heerlijk voor hen, die 
veel planten herkenden en de namen 
zelfs wisten. De rondgang door het 
mooie en grote tuincentrum werd on-
derbroken om te genieten van een 
drankje en heerlijk gebakje aangebo-
den door Banbouw. 

Enkele jaren geleden ging de stichting 
Vrienden van De Akkers met de be-
woners naar “Bloem en Tuin”. De 
steeds onzekere weersomstandighe-
den zijn de reden dat dit uitstapje niet 
meer wordt georganiseerd. John en 
Nicole Geven van Bloem en Tuin heb-
ben toch nog een aantal vrijkaarten 
gegeven. Deze kaarten zijn nu be-
schikbaar gesteld aan andere bewo-
ners, die zelfstandig met bijvoorbeeld 
familie naar Bloem en Tuin kunnen 
gaan.

Wilt u meer informatie over de stich-
ting dan kunt u contact opnemen met 
G. Schijven 2831593.

Molen de Roosdonck bevindt zich op dit moment midden in een gele bloemenzee. 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om rondom de molen te wandelen. Het pad be-
gint langs de Gerwense weg en via een bruggetje over de Hooidonkse Beek kom je 
dan uit bij het arboretum bij de gemeentevijver.

Bewoners van zorgcentrum De Akkers genieten van de bloemen, planten en snuis-
terijen in Intratuin.

Nieuw kralenwinkeltje 
op vertrouwde plaats
Op de bovenverdieping van de bekende stoffenzaak van Jo Klomp in het 
centrum van Nuenen, vestigt zich per 1 augustus a.s. een nieuw winkeltje, 
Kralen en Mineralen. 
Op de zolderetage van het Gemeente-
monument opent Marieke Veeger een 
creatieve winkel waar gewerkt kan 
worden aan een eigen sieraad of men 
kan er een handgemaakt sieraad kant 
en klaar kopen. Er staat een grote tafel 
waar de klanten in alle rust kunnen 
werken aan hun sieraad en in de      
avonduren zullen er vanaf september 
cursussen gegeven worden in diverse 
technieken. Op zaterdagmiddag wor-
den er kindercursussen en/of kinder-
partijtjes gegeven voor kinderen vanaf 
ca. 8 jaar. 
Loopt u eens binnen en maak kennis 
met het assortiment, de eerste 100 
klanten ontvangen bij een minimale 
besteding van € 15,- een handgemaakt 
glazen hart waarbij een lint uit de win-
kel van Jo Klomp uitgezocht mag wor-
den.
U bent van harte welkom van dinsdag 
t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur en 
op zaterdag van  09.00 tot 14.00 uur.
Kralen en Mineralen, Park 17, 1 hg, 
5671 GB  Nuenen.Tel.: 040 284 75 44.

Marieke Veeger-Butôt opent haar 
nieuwe kralenwinkeltje.

Pastoor 
Tucuru 
ontvangt Rond 
de Linde
Padre Marco Tullio van de parochie 
van Tucuru (Guatemala) is verrast 
met het artikel over het bezoek van de 
Nuenense delegatie aan zijn parochie. 
De groep heeft een bezoek gebracht 
aan drie dorpen die vallen onder zijn 
parochie San Miguel. Via moeilijk be-
gaanbare wegen werden enkele kleine 
Maya gemeenschappen bezocht.  

Nuenens Belang burgeraadslid Joost Vereijken voor het Pleincollege.

13 juli t/m 22 juli 2012

Boeken voor 
boekenmarkt 
Weverkeshof 
Op 1 en 2 september houdt Weverkes-
hof haar jaarlijkse boekenmarkt. De 
opbrengst gaat geheel naar de eigen 
dorpsboerderij. Duizenden boeken, ro-
mans, natuurboeken, reisgidsen, hob-
byboeken en veel meer liggen voor u 
klaar. Natuurlijk kan Weverkeshof nog 
meer boeken gebruiken. Inleveren kan 
iedere dag tijdens de openingstijden 
van Weverkeshof. Doordeweeks van 
9.30-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur 
en tijdens het weekeinde van 09.30-
17.00 uur. Jhr. Hugo van Berckellaan 5.
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www.expert.nl/winkels
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LCD-TV 37BV701.

• Full HD
• HDMI en USB mediaspeler
• Geschikt voor Digitenne• Geschikt voor Digitenne

SENSEO HD7810/60.

• 1 of 2 kopjes tegelijk
• Auto uit
• Ultiem gemak
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Fracomina - Sapp - PH&T - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen 
Tel.: 06 - 22 11 80 46 

OP ALLE KLEDING 

50% KORTING m.u.v. nieuwe collectie

TASSEN

-50%

SJAALS 

-50%

SCHOENEN

-50%
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Test moet jongeren wijzen op gebreken met geldomgang

Edgie.nl test 
geldvaardigheden jongeren
Op www.edgie.nl kunnen jongeren vanaf vandaag hun geldvaardigheden 
testen. De MoneySkills test moet jongeren wijzen op hun kennis, kunde en 
onkunde op het gebied van geldomgang. De test is een initiatief van de 
Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB ) die daartoe opdracht heeft gekre-
gen van jongeren. 
Stichting Weet Wat Je Besteedt is een 
onafhankelijke stichting met als part-
ners KPMG, Nibud, PGGM, SNS RE-
AAL, Ballsmedia, Emakina, Micro-
soft, SNS REAAL Fonds en Wijzer in 
Geldzaken. WWJB richt zich op het 
vergroten van de financiële zelfred-
zaamheid bij jongeren van 12 tot 25 
jaar. WWJB is daarvoor continu in ge-
sprek met jongeren (zowel offline als 
online) en ontwikkelt samen met hen 
innovatieve initiatieven die bijdragen 
aan hun financiële inzicht en weer-
baarheid

Thea Hazel-Stals, directeur van de 
stichting: “Ik hoop dat deze test net zo 
massaal wordt ingevuld als onze vori-
ge test (210.000). Geld uitgeven is na-
tuurlijk niet zo moeilijk. En hoe je aan 
geld moet komen om alles te betalen, 
dat weten jongeren ook wel. Er komt 

Stg. Open Monumentendag introduceert Open Monument van de Maand

Bijzondere monumenten openen 
hun deuren gratis voor publiek
 
De Open Monumentendag is met jaarlijks een bezoekersaantal van circa 
900.000 een van de drukstbezochte culturele evenementen van Nederland. 
Om mensen vaker de gelegenheid te geven een bijzonder monument te 
bezoeken introduceert de Stichting Open Monumentendag dit jaar het 
Open Monument van de Maand. In aanloop naar de Open Monumentendag 
in september presenteert de Stichting elke maand het Open Monument van 
de Maand. Dit monument is tijdens de betreffende maand minimaal één 
keer gratis toegankelijk voor publiek en sluit aan bij het thema van de Open 
Monumentendag 2012: ‘Groen van Toen’.  

5 Augustus – Huis Verwolde (Laren 
Gld.)
Het Open Monument van de Maand 
augustus is het Larense Huis Verwol-
de. Het huis uit 1776 is een ware parel 
in het Geldersche landschap en ademt 
nog altijd de baroneske sfeer uit van 
de familie Van der Borch die er sinds 
de achttiende eeuw heeft gewoond. 
De inrichting tijdens de Tweede We-
reldoorlog als sanatorium voor TBC-
patiënten bleek de redding van dit 
huis; de Duitsers bleven er om deze 
reden ver vandaan. Om de voedsel-
schaarste in deze periode het hoofd te 
bieden, werd de Franse tuin –inmid-
dels in ere hersteld- tijdelijk omge-
ploegd tot moestuin. Op 5 augustus en 
8 september is het monument van 
12.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken. 
 
8/9 September – Chateau St. Ger-
lach (Valkenburg)
Midden in het Geuldal ligt Château St. 
Gerlach, het Open Monument van de 
Maand september. Ooit niet meer dan 
de verblijfplaats van kluizenaar Gerla-
chus, nu een indrukwekkend vijfster-
ren hotel. Na de heiligverklaring van 
de kluizenaar in 1201 werd zijn graf 
een drukbezocht bedevaartsoord. Om 
onderdak te bieden aan de vele pel-
grims bouwde de heer van Valken-
burg, Gosewijn IV, een klooster in 
Houthem. Sindsdien heeft het kloos-
ter veel meegemaakt. De troepen van 
Lodewijk van Nassau verwoestten in 
1574 de kloostergebouwen en niet 
veel later brandde het klooster tot 
twee keer toe af. Na de Franse inval 
eind 1700 werd het klooster verbouwd 
tot een château. Tijdens een bezoek 

kan men genieten van de schitterende 
tuin en een kijkje nemen in de kerk 
van St. Gerlach met fraaie fresco’s. 
Geopend op Open Monumentendag 
op 8 en 9 september van 10.00 tot 
17.00 uur.

Olifant Sibu uit Dierenrijk 
voorspelt het weer 
De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan over de weersvoorspellingen 
die veelal niet blijken te kloppen. In de meeste gevallen is de weersvoorspel-
ling slechter dan het uiteindelijke weerbeeld. 
Dierenrijk Europa in Nuenen is dat 
beu en heeft nu haar eigen weervoor-
speller. Olifant Sibu, een van de drie 
Aziatische olifanten van het park, 
voorspelt al twee weken het weer en 
maakte tot op heden nog geen enkele 
fout. Middels een eigen weerstation 
voorspelt de reus dagelijks of het die 
dag een zonnige dag gaat worden of 
dat het gaat regenen. 

Waar de Aziatische olifant zijn keuze 
op baseert, is de verzorgers niet geheel 
duidelijk. Maar dat zijn voorspellin-
gen kloppen is door alle bezoekers te 
zien. Het ‘weerstation’ van Sibu be-
staat uit twee rubberen ballen. De ene 
bal staat symbool voor goed weer, de 
andere voor slecht(er) weer. Sibu 
maakt zijn voorspelling duidelijk door 
tegen één van de twee ballen aan te 

schoppen. “Het in ongelofelijk, maar 
waar Helga van Leur er af en toe naast 
zit, heeft Sibu nog geen fouten ge-
maakt”, aldus Hoofd Dierverzorging 
Kris Jansen.  
 
De aankomende weken plaatst Die-
renrijk de voorspelling van Sibu op 
haar website zodat de bezoekers van 
tevoren kunnen zien wat voor weer 
het die dag gaat worden in Dierenrijk.

De dierverzorgers van Sibu hebben 
namens de olifant alle weermannen in 
Nederland aangeschreven. Zij worden 
uitgenodigd om de kneepjes van het 
vak van Sibu te leren én kregen als ex-
tra stimulans een zonnebril met die-
renprint meegestuurd. Sibu hoopt dat 
de weermannen het weer daarmee iets 
rooskleuriger gaan inzien.

Alternatieven voor kerosine
Luchtvaartmaatschappijen zijn op zoek naar alternatieven voor kerosine. 
Kerosine, gemaakt van ruwe olie, zorgt voor veel CO2-uitstoot en is daar-
mee verantwoordelijk voor klimaatverandering. 
Daarnaast wordt ruwe olie steeds 
moeilijker te winnen en daardoor 
duurder. Volgens de luchtvaartindus-
trie is biokerosine de oplossing. Dit is 
kerosine gemaakt van plantaardig of 
dierlijk materiaal, hernieuwbaar zoals 
dat heet. Hoe mooi dit ook klinkt, een 
echte oplossing is het allerminst. 

Milieudefensie heeft 18 juni een ad-
vertentie in Trouw geplaatst ter gele-
genheid van de vlucht van staatsse-
cretaris Atsma op 19 juni naar de top 
Rio+20 in Brazilië. Zijn vlucht wordt 
uitgevoerd door KLM met een toestel 
dat voor 50 procent op biokerosine 
vliegt, gemaakt uit gebruikt frituur-
vet. Met een experimentele vlucht op 
gebruikt frituurvet is op zich niet zo-
veel mis. Het probleem is dat KLM 
met deze vlucht het vliegen op bioke-
rosine promoot als oplossing voor de 
CO2-uitstoot van het vliegverkeer. 
Milieudefensie heeft hiertegen de vol-
gende bezwaren. 

De Duitse luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa startte in 2011 met een 
proef met biokerosine. Viermaal per 
dag vloog de luchtvaartmaatschappij 
tussen Hamburg en Frankfurt op een 
mix van gewone kerosine en biokero-
sine. Voor de proefvluchten gebruikte 
Lufthansa o.a. jatropha afkomstig uit 

Indonesie. In het district Grobogan 
op Centraal Java zijn de boeren hier-
voor overgestapt van het verbouwen 
van maïs en andere voedselgewassen 
op jatropha, een niet eetbare plant. 
De boeren en het milieu zijn nu de 
dupe. 

Over de gehele wereld wordt steeds 
meer landbouwgrond gebruikt voor 
het verbouwen van de grondstoffen 
voor biobrandstoffen, zoals biokero-
sine. In de zuidelijke landen groeit het 
aantal hectares snel. Bekend zijn de 
palmolieplantages. Maar ook minder 
bekende gewassen als jatropha wor-
den verbouwd om in het Westen ge-
bruikt te worden als grondstof voor 
bio-energie. De productie van voedsel 
komt hiermee in het gedrang. 
Niet alleen de luchtvaartsector is ge-
interesseerd in biobrandstoffen. Ook 
andere transportsectoren, de indus-
trie en energiebedrijven hebben veel 
belangstelling voor deze plantaardige 
grondstoffen. De snel groeiende vraag 
naar biobrandstoffen zorgt ervoor dat 
in landen als Indonesië oerwouden 
worden gekapt en gebieden die voor-
heen werden gebruikt voor het ver-
bouwen van voedsel nu gebruikt wor-
den om palmolie en jatropha te 
verbouwen. De natuur en de lokale 
bevolking zijn het slachtoffer.

De vraag van het Westen naar land-
bouwgrond voor biobrandstoffen 
zorgt in veel gebieden voor conflicten 
over landgebruik. Er is steeds minder 
land beschikbaar om voedsel op te 
verbouwen. Op Centraal Java verbou-
wen boeren in opdracht van het Ne-
derlandse bedrijf Waterland jatropha 
voor onder andere de Duitse lucht-
vaartmaatschappij Lufthansa. Bekijk 
hier wat de ervaringen zijn van de lo-
kale bevolking. Boeren worden met 
valse beloftes aangespoord om ge-
wassen als jatropha te verbouwen. Ja-
tropha werd ook wel de gouden boom 

genoemd. Na verloop van tijd blijken 
de inkomsten echter tegen te vallen. 
Boeren verdienen nu de helft of zelfs 
maar een derde van wat ze voorheen 
verdienden. Daarnaast moeten de 
boeren nu duur voedsel kopen, dat ze 
vroeger zelf verbouwden.

De Europese luchtvaartsector wil in 
2020 twee miljoen ton biokerosine ge-
bruiken. Dit is 3 procent van de totale 
hoeveelheid kerosine die naar ver-
wachting in dat jaar in Europa ge-
bruikt zal worden. Friends of the Ea-
rth Europe heeft uitgerekend dat 
daarvoor 3,5 miljoen hectare land no-
dig is, dat is een gebied zo groot als 
België. Dit is enkel het landbeslag 
voor de luchtvaartindustrie. Hierbo-
ven op komen alle andere sectoren die 
ook steeds meer bio-energie willen 
gebruiken. De luchtvaartindustrie 
denkt in biokerosine de oplossing te 
hebben gevonden in het tegengaan 
van klimaatverandering. Dat is ook 
hard nodig want wereldwijd is de 
luchtvaartsector een snel groeiende 
sector. Met de groei van de sector 
stijgt ook de hoeveelheid CO2 die 
wordt uitgestoten. De bijdrage van 
het vliegverkeer aan klimaatverande-
ring is nu al vijf procent en zal de ko-
mende decennia verder groeien. Maar 
biokerosine is niet de oplossing. 
Biokerosine spaart het klimaat niet. 
Volgens onderzoek kan de CO2 uit-
stoot van biokerosine minder zijn dan 
die van conventionele kerosine, maar 
het kan ook veel meer zijn. Daarnaast 
zijn de andere broeikasgassen die vrij-
komen bij het verbranden van bioke-
rosine gelijk aan die van de conventio-
nele kerosine.

Desondanks stimuleert de Europese 
Unie het gebruik van biokerosine 
door het gebruik er van niet te belas-
ten. Sinds begin 2012 moeten lucht-
vaartmaatschappijen in Europa beta-
len voor de CO2 die ze uitstoten. Dit 
geldt, ondanks de CO2-uitstoot, niet 
voor biobrandstoffen. Het gebruik 
van biokerosine heeft naast klimaat-
verandering nog een aantal andere 
negatieve gevolgen, zoals het enorme 
landgebruik en voedselconcurrentie. Sibu de olifant uit Dierenrijk Europa voorspelt het weer zonder fouten.

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

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

•	 Lezersbereik	is	83%

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

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

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

•	 Zowel	de	redactie	als	de	advertentieafdeling	zijn	telefonisch	
goed	toegankelijk

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

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

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

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

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

Wij	staan	voor	u	klaar.

echter meer kijken bij verstandig om-
gaan met geld, zoals je administratie 
bijhouden of sparen voor onverwach-
te uitgaven. Wij hebben de belangrijk-
ste vaardigheden op een rijtje gezet 
zodat jongeren die direct kunnen tes-
ten. Waar nodig helpen we de jonge-
ren met praktische tips om hun com-
petenties te verbeteren. Wij hopen dat 
onze test ervoor zorgt dat alle jonge-
ren een positieve impuls krijgen om 
hun financiële vaardigheden te ver-
groten “ Voor meer informatie: www.
wwjb.org of www.edgie.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Rond de Linde 

nu compleet 

digitaal op

www.

ronddelinde.nl 

Nieuwe haring 
voor bewoners   
van De Akkers
Op woensdagavond 4 juli jl. hebben de 
bewoners van Akkers kunnen genie-
ten van verse Hollandse Nieuwe, die 
door Corrie's Visstekje in Nuenen ge-
serveerd en beschikbaar gesteld werd. 
Mede door de muziek  van Fia van de 
Kerkhof ontstond er een gezellige 
avond waar de bewoners met dank-
baarheid aan terug denken.
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Uit d’n hoek…
BRT

Opeens was de naam Walter Capiau nog in het nieuws. Het bleek dat hij vroeger 
iets stouts met jongetjes had gedaan.
 Die naam had ik lang niet gehoord. Walter Capiau was die vrolijke pre-
sentator op de BRT, met het kaartspelletje Hoger, lager. Verder had je Merlina met 
Pol en de parafix van Napoleon (tip top in orde). En voetbalcommentator Rik de 
Saedeleer. 
Hij noemde Gerald Vanenburg ‘Zwanenburg’ tijdens de halve finale ECI 1988 van 
PSV in en tegen Madrid. Jo Röpcke was de Vlaamse Simon van Collem met Premi-
ère. Het klussende tandemduo Jacobus en Corneel, Carolientje en Kapitein Snor-
rebaard. Weerman Armand Pien presenteerde het weer met het krijtje in zijn 
hand. Bij Omroep Brabant, toen nog alleen radio, gaf Paul van Zummeren Vlaam-
se weekendtips. De tragische John Massis kon met z’n tanden een vliegtuig te-
genhouden. En dat in een tijd dat een tv nog maar zes of tien voorkeurzenders 
had. Inmiddels heet de BRT VRT en is BRT 2 Ketnet en Canvas geworden.
 Wat een naam kan oproepen. Leuke herinneringen aan die zachte Vla-
mingen. Schijn bedriegt.

Edwin Coolen

Ingezonden brieven
Gemeente Nuenen werkt niet mee 
aan Gehandicaptenbeleid Nuenen c.a.
Op 31 december 2011 (oudjaar)heb ik ’s middags rond 15.00 uur op de Kap-
meeuwhof in Nuenen oliebollen opgehaald bij een kennis van mij. Ik ben echter 
een longpatient (COPD)  en kan hooguit 10 mtr. lopen. Ik had mijn auto zodanig 
geparkeerd, dat er niemand last van had en dat ik niemand hinderde, want er is 
een parkeerverbod in de Kapmeeuwhof. Ik ben ongeveer 20 minuten binnen ge-
weest. Na 2 maanden (27-2-2012) kreeg ik van het Centraal Justitieel Incassobu-
reau een acceptgiro van € 76,00 voor een overtreding van het parkeerverbod. De 
dienstdoende agenten hebben alleen mijn kenteken genoteerd en geen parkeerbon 
achter mijn ruitenwisser geplaatst. Hadden zij wel een parkeerbon achter de rui-
tenwissers geplaatst, dan hadden zij mijn invalide-parkeerkaart op het dashbord 
van de auto zien liggen. Ik heb ook een bezwaarschrift ingediend bij het Incassobu-
reau. Dit bezwaarschrift is op 13.06.2012 afgewezen.
Conclusie ; Overheid en Gemeentes  hebben weinig respect voor problemen, waar 
gehandicapten regelmatig mee te maken hebben/krijgen.

Hans de Vries, Willem van de Wakkerstraat 4, 5671 DJ Nuenen

Langs de Nieuwe Dijk richting Stad van Gerwen kleurt de kant van de weg paars. 
Tussen de weg en het maïsveld staat een brede border met een mengeling van 
paarse veldbloemen vol in bloei. Voor wie ’s avonds nog een rondje wil fietsen een 
mooie bestemming. En dan via het kanaal en Nederwetten weer terug naar het 
Nuenense Park nog even een terrasje pakken. Over een paar jaar kun je zo niet 
meer fietsen. Want dan is de ruit om Eindhoven klaar en ligt daar een 4baansweg. 
Maar een terrasje pakken kan natuurlijk altijd. (foto: Elwien Bibbe)

Holiday Fair 
bij de Opwettense Watermolen  
Op het landgoed van Heerlyckheid de Opwettense Watermolen, aan de 
Opwettenseweg 203 in Nuenen, wordt op zondag 29 juli a.s. een Holiday 
Fair georganiseerd tussen 11.00 – 17.00 uur. Tevens zal er een barbecue 
plaatsvinden op het terras en diverse activiteiten voor de kleintjes. Iedereen 
is van harte welkom en de entree gratis. Een leuk dagje uit voor de ‘thuisblij-
vers’!
Inmiddels viert Heerlyckheid de Op-
wettense Watermolen bijna haar 1e 
verjaardag. Men kan terugzien op een 
succesvol eerste jaar waarin de Heer-
lyckheid maar liefst 50.000 bezoekers 
heeft mogen verwelkomen op het ter-
ras, in het Grand Café of tijdens een 
van de vele bruiloften, feesten of ver-
gaderingen. 

Aan de oevers van de Dommel zal een 
markt plaatsvinden waarbij uiteenlo-
pende artikelen worden verkocht te-
gen spotprijzen. Denk hierbij aan de-
coratiestukken, meubelstukken, 
lampen, kinderspullen, schilderijen, 
serviesgoed, glaswerk en nog veel 
meer. Bij slecht weer zal de markt ver-
plaatst worden naar de sfeervolle olie-
molen.

Voor jong en oud
Bij de Heerlyckheid is er plaats voor 
gasten in alle leeftijdscategorieën die 
ieder op hun eigen manier genieten. 
Zo is er tijdens de Holiday Fair zondag 
29 juli zowel voor jong en oud van al-
les te beleven. Zo kunt u een rondlei-
ding krijgen op het landgoed terwijl 
uw kinderen zich vermaken op het 
luchtkussen of aan het tekenen zijn. 
De Heerlyckheid heeft zowel haar 
lunch- als dinerkaart volledig ver-
nieuwd waarbij men ‘back to basic’ 
gaat. Eerlijke gerechten bereid met 

derland! Voor slechts € 25,- kunt u on-
beperkt gerechten van de BBQ 
nuttigen, aangevuld met diverse sala-
des, brood, frieten en sauzen. Voor 
kinderen t/m 12 jaar geldt een geredu-
ceerd tarief van € 10,- en kinderen tot 
4 jaar mogen gratis mee genieten.

De korenmolen op het terrein is nog 
volledig in tact en er wordt nog steeds 
spelt (tarwesoort) vermalen. Elke zon-
dag, dus ook op 29 juli, is het mogelijk 
om een kijkje te nemen in de koren-
molen en te zien op welke manier het 
spelt vermalen wordt. De aanwezige 
molenaar geeft u graag uitleg en leidt 
u rond in deze authentieke molen. 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 
vanaf 11.00 uur, zondag vanaf 10.00 
uur.
Voor meer informatie: www.opwet-
tensewatermolen.com

verse ingrediënten voor een toeganke-
lijke prijs. Voor ieder wat wils. Tijdens 
de Holiday Fair kunt u onder andere 
kennis maken met het nieuwe BBQ-
concept. Vanaf 29 juli zal elke zondag, 
bij droog weer, op het terras een BBQ 
staan waar de kok de lekkerste vlees-, 
vis- en groentegerechten ter plekke 
voor u bereidt. Met als absolute speci-
aliteit de lekkerste spareribs van Ne-

Het is goed toeven bij de Heerlyckheid Wilt u gediplomeerd 
hulpverlener worden?
Rode Kruis Eindhoven e.o. is actief op velerlei gebied. Een van de dingen die het 
Rode Kruis doet is mensen opleiden tot EHBO’ers.

In 4 zaterdagen wordt u gediplomeerd 
hulpverlener. U leert praktische vaar-
digheden, er wordt theorie aangebo-
den en ook reanimatie en het bedie-
nen van de AED wordt geoefend. 
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt 
het examen afgenomen en als dat goed 
verloopt heeft u het Oranje Kruis EH-
BO-diploma.

Met dit diploma op zak hoeft u niet 
meer hulpeloos toe te kijken als ie-
mand in uw omgeving een ongeluk(je) 
krijgt. Ook kunt u als vrijwilliger op 
EHBO-posten staan bij allerlei evene-
menten waar het Rode Kruis de EH-
BO verzorgt.

Een nieuwe cursus gaat op 1 sep-
tember van start!
Wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met het Rode Kruis         
Eindhoven e.o.  U kunt een mail stu-
ren naar opleidingennoodhulp@rode-
kruiseindhoven.nl 

Vincents Dorp aan de Dommel 
gaat niet door
Het evenement Vincents Dorp aan de Dommel is wegens gebrek aan vol-
doende financiele middelen afgelast.
Het op 2 en 3 september geplande 
evenement, op het terrein van de Op-
wettense Watermolen,  dat in het te-
ken zou staan van Vincent van Gogh 
in relatie met zijn inspiratie met de 
Dommel, kan van de agenda’s gehaald 
worden.
Het gemeentebestuur verzocht de 
stuurgroep van Vincent’s Dorp in het 
dorp van twee  geleden, een soortge-
lijk succesvol evenement om de twee 
jaar te organiseren. Het zou een wel-
kome aanvulling zijn op de reeds be-
kende evenementen die in het teken 
staan van onze wereldberoemde in-
woner van destijds, Vincent van Gogh 
en het fantastische Vincentre dat in-
ternationaal grote bekendheid begint 
te krijgen .
De subsidie aanvrage die bij het ge-
meentebestuur werd neergelegd , 
werd in eerste instantie welwillend 
ontvangen, echter de financiele posi-
tie van onze gemeente resulteerde wat 
later in een afwijzing . Ook het be-
drijfsleven houdt nu de hand op de 
knip wegens de economische omstan-

digheden. Desondanks kwamen er di-
verse toezeggingen , zowel in geld als 
in natura. De totale begrootte kosten 
werden echter  voor  slechts 50% inge-
dekt door sponsoring. Daardoor werd 
het onverantwoord om  een financieel 
risico te lopen en dus werd besloten 
om het evenement af te lassen.

De teleurstelling onder de vele hon-
derden deelnemers was erg groot 
toen de stuurgroep het niet doorgaan 
van het evenement bekend maakte. 
Zij waren al volop in de weer om een 
mooi programma neer te zetten . Ook 
de directie van de Opwettense Water-
molen vond het erg jammer , maar be-
greep de beslissing volkomen. Zij 
overwegen , om alsnog op die datum 
iets te organiseren , onder regie van 
henzelf. De plannen worden voorlo-
pig in de ijskast gezet en er wordt ge-
wacht op betere tijden, zodat alsnog 
de mogelijkheid ontstaat om in Nue-
nen weer iets moois te organiseren.
Namens de stuurgroep, Cor Mole-
naar, voorzitter. 

Buurtbus zoekt 
vrijwilligers 
De Hermes buurtbus Nuenen-Best 
Lijn 460, is per direct weer opzoek 
naar vrijwilligers: chauffeurs (man/
vrouw). Mocht u interesse hebben, 
kunt u tot en met 1 september contact 
opnemen met Buurtbusvereniging 
Nuenen-Best middels telefoonnum-
mer 06-10488892.

Reünie Edah 2012
De Edah is voor veel mensen uit       
de regio Helmond, Deurne, Bakel, 
Gemert en ook in de rest van het 
land nog steeds een begrip. Ook al is 
het bedrijf na 98 jaar vanaf 2007/08 
opgehouden met bestaan. 

Voor C. Claassens en Henk van Meer-
wijk reden om een reünie te organise-
ren voor alle ex-werknemers van de 
Edah. Iedereen die een hart voor de 
Edah heeft, is welkom. Van winkelbe-
dienden tot medewerkers op kantoor, 
expeditie, magazijn, D.C.,inpak(st)ers, 
noem maar op. De reünie is gepland 
op 30 september van 14.00 tot 18.00 
uur in het Edah Museum, Oostende 
167 in Helmond. De toegangsprijs 
voor het museum is € 2.50. Koffie, 
thee en koek is gratis. Aanmelden via 
info@edahmuseum.nl. 

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
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Een praatje 
is gauw gemaakt 
Door Elwien Bibbe 

Het is veel drukker op de eerste dag van Bloem & Tuin dan ik dacht. Ik ben 
er om een uur of drie. De eerste mensen die ik aanspreek zijn er al vanaf 11 
uur. De zangerige taal verraadt het zuiden. De man in het gezelschap draagt 
een plant op de arm. Maar niet vanaf 11 uur. Geduldig loopt hij mee: groene 
punten scoren, grapt hij!
Ik loop langs prachtig paarsbloeiende 
meer dan manshoge bougainvillea's. 
Ik vraag de experts waarom het met de 
mijne nu voor de tweede keer op rij 
niks geworden is. Dit jaar stond ie echt 
niet te vroeg buiten, pas na 1 juni, 
maar daarna stond ie toch gewoon 
weer te verpieteren. Ik moest hem 
meer eten geven, veel tegen de plant 
praten en hij mocht ook niet in de re-
gen! Nou, ja!

Het ziet er naar uit dat de bougainvil-
lea hetzelfde lot beschoren zal zijn als 
mijn Agapanthus, de blauwe Afri-
kaanse lelie. Ooit verliefd op gewor-
den in een tuin in Engeland. Maar ook 
die wil het bij mij niet doen. Mijn tuin 
houdt van ooievaarsbek en phlox en 

scharnierkruid. En de Zonnehoed wil 
alleen maar in de voortuin groeien!

Het langste praat ik met een echtpaar 
uit België. Zij loopt rond met een een-
voudig uitziend gras. En haar man met 
armen vol tattoes. Ze heeft al zo’n 
gras, maar dan een met gele streepjes 
op het blad. Deze heeft witte. Ze tuint 
nu al zo’n 10 jaar, begonnen met een 
paar planten van de buren. En het ga-
zon wordt met het jaar kleiner! Ze 
maakt me enthousiast. 

We wisselen onze ervaringen met 
planten uit. En ik verlaat Bloem & 
Tuin met een zak vol knollen. Met de 
belofte van de knollenvrouw dat de 
bloemen over 4 weken zullen bloeien!

Mountainbiken én wandelen 
op Gulbergen in het laatste 
weekend van september
De eerste editie van Gulbergen24 vorig jaar leverde al een gedenkwaardig 
mountainbike-evenement op. Dit jaar krijgt het een extra dimensie met een 
bijzonder voorprogramma: op vrijdagavond 28 september wordt een avond-
wandeling georganiseerd met afstanden van 8 en 16 kilometer. Daarbij 
wordt voor een groot deel het parcours gevolgd dat op zaterdag zal dienen 
voor de mountainbikers. Ook voor wandelaars is er nu dus een sportief, 
recreatief gebeuren: De Dak van Brabant Wandeltocht.
Binnen Wandelsportvereniging OLAT 
is al zo vaak verzucht: “Als we daar on-
ze routes eens overheen konden lei-
den, wat zou dat dan een unieke kans 
zijn om wandelaars ook hier te laten 
genieten van mooie vergezichten”. En 
die kans is er nu. Om de route te verrij-
ken worden her en der natuurpaden 
toegevoegd. Naar gelang de gekozen 
afstand zullen de wandelaars één of 
twee keer het promodorp passeren en 
daarbij ook de Gulberg aandoen, 
hoogtepunt en het hoogste punt van 
Brabant, 60 meter boven NAP. Wande-
laars kunnen daar letterlijk stilstaan bij 
het uitzicht over de omgeving. Omdat 
Gulbergen op afstand omringd wordt 
door Eindhoven, Helmond, Mierlo, 
Geldrop en Nuenen bestaat de unieke 
mogelijkheid om favoriete plaatsen zo-
wel bij daglicht als bij avondscheme-
ring met vele lichtpuntjes in de verte te 
verkennen.

Deze gelegenheidssamenwerking tus-
sen Stichting Mountainbike Promoti-
on Nuenen (SMPN) en OLAT gaat 
aantonen dat mountainbikers en wan-
delaars op een harmonieuze manier 
hun sport bedrijven. Wandelaars en 
mountainbikers treffen elkaar vaker op 
gebaande en ongebaande paden in de 
vrije natuur. Hun wijze van sportbeoe-
fening is verschillend en zou zelfs wel 
eens fricties kunnen opleveren. Maar 
beide groepen genieten van hun om-
geving en beoefenen de sport op alle 
tijden en onder allerlei omstandighe-
den. Hoog tijd voor een vriendschap-
pelijke toenadering vond SMPN. Zo 
kon het gebeuren dat SMPN en de 
wandelsportvereniging OLAT elkaar 
vonden bij de presentatie van de nieu-
we editie van Gulbergen24. 
Toeschouwers en deelnemers kunnen 
twee dagen genieten van de sport, 
maar zeker ook van het randgebeuren 
dat SMPN organiseert. Met clinics, 
demonstraties, muziek, een promo-
dorp, gezellige horeca en een geweldi-
ge sfeer is Gulbergen24 veel meer dan 
een race, namelijk een mountain-
bikespektakel waar gezelligheid en 
sportiviteit voorop staan.

Aanmelden wandeling
28 september.
De start is bij het promodorp, bereik-
baar via de Collse Hoefdijk - Tienden. 
De wandelaars kopen een startkaart à 
€ 3,00 bij medewerkers van OLAT. 
Deze kaart dient eveneens als contro-

lekaart bij enkele centrale posten. 
Starten vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur 
voor de afstand van 16 km en vanaf 
18.30 uur tot uiterlijk 20.00 uur voor 
de wandeling van 8 km. 

Aanmelden Gulbergen24
29 september.
Teams en individuele fietsers gaan een 
parcours van 8 kilometer te lijf. Ze 
doen dat gedurende 6 of zelfs 24 uur. 
De inschrijving van de ‘6-uurs indivi-
dueel’ is inmiddels helemaal vol. Wel 
is er nog plaats voor teams en de 
’24-uurs’. De start is om 13.00 uur. Er 
worden zo’n 160 mountainbikers ver-
wacht. De finish van de ‘6 uurs’ is om 
19.00 uur en die van de Gulbergen24 
op zondag om 13.00. Aanmelden via 
www.gulbergen24.nl

Informatieavond 
bij Cycle Trend 
Nuenen over fiets 
navigatiesystemen
Op vrijdagavond 3 augustus verzorgt 
fabrikant BRYTON om 19.30 uur 
een presentatie over fietsnavigatie-
systemen samen met het innovatieve 
fietsaccessoiresmerk LEZYNE. 

Alles wat u wilt weten over beide pro-
ducten komt tijdens deze avond aan 
bod. Alle gelegenheid dus tot het stel-
len van vragen en het ervaren van na-
vigatie. 
Op het gebied van nieuwe innovaties 
of weldoordachte producten is de pre-
sentatie van LEZYNE een echte aan-
rader. Hoe het bedrijf ontstaan is en 
waarom hun producten toch elke keer 
iets nieuws brengen zal in een korte 
presentatie toegelicht worden.  Cycle 
Trend Nuenen, p/a Duivendijk 5c. 
tel.040-2906419. www.cycletrend.nl 

Kinderen met en zonder 
handicap moeten samen 
kunnen spelen
De NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) startte op 
13 juli een campagne voor toegankelijke speeltuinen. Onder het motto 
‘Voor sommige kinderen betekent Samen Spelen zoveel meer…’ is deze cam-
pagne gelanceerd. De meeste speeltuinen in Nederland zijn niet toeganke-
lijk voor kinderen met een handicap. Speeltuin De Kievit in Nuenen is 
gelukkig wel rolstoeltoegankelijk.

Eenzaam
Kinderen met een beperking vechten 
er iedere dag voor om mee te kunnen 
doen. Ze moeten bijvoorbeeld vaak 
opboksen tegen vooroordelen. Ook 
komen ze moeilijk in contact met niet-
gehandicapte kinderen uit de buurt 
doordat ze meestal naar een speciale 
school gaan. En in de speeltuin, dé 
plek waar kinderen samen spelen, 
kunnen gehandicapte kinderen vaak 
niet terecht. Want verreweg de meeste 
speeltuinen in Nederland zijn voor 
hen ontoegankelijk.

25 speeltuinen
NSGK wil in 2012 minstens 25 speel-
tuinen toegankelijk maken. Daar kun-
nen kinderen met een handicap 
vriendjes en vriendinnetjes ontmoe-
ten én ontdekken ze wat ze met hun 
handicap wel kunnen. Zo krijgen ze 
meer zelfvertrouwen, een positiever 
zelfbeeld en leren hun buurtgenootjes 
‘gewoon’ met ze om te gaan. Dat kan 

NSGK alleen dankzij de steun van do-
nateurs en vrijwilligers, want de stich-
ting is onafhankelijk en ontvangt geen 
overheidssubsidie. Daarom vraagt 
NSGK vanaf 13 juli aan alle Nederlan-

ders om te doneren voor toegankelijke 
speeltuinen.

Media
Tijdens de campagne is een radiospot, 
ingesproken door Tooske Ragas, te 
horen op verschillende radiozenders. 
Daarnaast worden er posters opge-
hangen en advertenties geplaatst in di-
verse kranten. Dat gebeurt allemaal 
gratis of met korting, zodat NSGK te-
gen lage kosten veel mensen kan be-
reiken. De stichting hoopt op veel do-
naties. Want alle kinderen verdienen 
een jeugd waarin ze onbeperkt samen 
kunnen spelen, zelfvertrouwen op 
kunnen doen en vriendschappen kun-
nen sluiten.  Voor meer informatie: 
www.nsgk.nl en www.speeltuin-de-
kievit.nl.

NSGK voert campagne voor toegankelijke speeltuinen. Speeltuin De Kievit in Nu-
enen is al rolstoeltoegankelijk en beschikt ook over een mindervalidentoilet.Gratis Bridgeles

Ook dit jaar worden per eind sep-
tember 2012 weer gratis bridgeles-
sen gegeven, uitsluitend overdag, 
onder NBB-gediplomeerde leiding, 
in een rookvrije en gezellige omge-
ving, zonder dat men verplicht is lid 
te worden van een club. 

Omdat nog niet iedereen kan brid-
gen..... 
De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast 
ontvangen de cursisten veel, gratis oe-
fenmateriaal, alsmede de uitgewerkte 
spellen van de desbetreffende week 
terwijl gemiste lessen evt. kunnen 
worden ingehaald op andere tijden.

En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een prettige manier met 
en onder mensen wil verkeren, wie 
wat tijd wil investeren voor straks, la-
ter en nóg later, kan voor informatie 
bellen:2831187. De ervaring leert: niet 
te lang wachten. Ook diegenen die 
over een bescheiden bridgekennis be-
schikken, maar op herhaling willen of 
hun speelvaardigheid wensen te ver-
hogen, kunnen op dit nummer te-
recht.

Openluchttheater Mariahout

Kindervoorstellingen
Sjluuk & Co
Op maandag 23 juli om 14.30 uur zeg-
gen Sjuulk & Co “Sssssssssssshht”. Co 
is jarig: hij wordt alweer 404 jaar oud. 
Als Co even weg is, verschijnt zijn neef 
Karel, die op verjaardag bezoek komt. 
Hij vindt onder een doek de speel-
goedmachine, die Co in zijn bezit 
heeft en waar al het speelgoed van de 
wereld mee gemaakt wordt.  Als Co 
merkt dat de speelgoedmachine stuk 
is, moeten ze samen naar een oplos-
sing gaan zoeken. Dat kunnen ze niet 
alleen. Hiervoor hebben ze jullie hulp 
nodig. Zal het Sjluuk & Co lukken de 
speelgoedmachine weer aan de praat 
te krijgen? We hopen dat jullie Sjluuk 
en Co komen helpen!

Doornroosje
Donderdag 26 juli en 9 augustus om 
14.30 en zaterdag 11 augustus om 
19.00 uur speelt Toneelvereniging 
Mariahout het sprookje Doornroosje. 
De koning en de koningin kunnen 
geen kinderen krijgen. En dat is ver-
schrikkelijk. Alle knappe koppen uit 
het koninkrijk buigen zich over dit 
probleem, maar niemand heeft een 
oplossing. Totdat de brutale dokter Oz 
verschijnt met zijn uitzonderlijke 
ideeën. Negen maanden later wordt 
baby Roos geboren, het mooiste meis-
je van het land. De koning en de ko-
ningin zijn zielsgelukkig en organise-
ren een groot feest. Iedereen is 
uitgenodigd om hun prachtige doch-
ter te bewonderen. Iedereen, behalve 
de slechte fee Draconia. En dat is niet 
erg slim van het koninklijk paar, want 
Draconia is zo boos dat ze een vloek 
uitspreekt over de kleine baby. Ze zal 
zich prikken aan een spinnenwiel als 
ze zestien is en ze zal die prik niet 
overleven. Gelukkig kan één van de 

goede feeën de wens een beetje veran-
deren; Roos zal geprikt worden en 
daarna slapen, tot de prins van haar 
dromen haar wakker kust. Maar is er 
wel een prins van haar dromen? En zal 
hij haar komen kussen?
Het beroemde verhaal werd speciaal 
voor Toneelvereniging Mariahout be-
werkt door Michelle van Daalhoff, die 
tevens de regie in handen heeft.
Bovengenoemde voorstellingen zijn 
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kaartjes kosten €4, - en zijn verkrijg-
baar via www.oltm.nl of aan de thea-
terkassa.

Sjluuk & Co

Bibliotheek Nuenen
Expositie Arne 
Mulders en Cecile 
Smeets
Twee Nuenense beeldhouwers, Arne 
Mulders en Cecile Smeets exposeren 
in juli en augustus in de bibliotheek in 
Nuenen. Voor Arne Mulders is het 
werken in steen pure ontspanning. 
Eenvoud en basisvormen bieden voor 
haar vaak iets veelzeggends. Een steen 
biedt zelf al veel door zijn kleur en 
structuur. Het is voor Arne de kunst 
om uit de steen het beeld te halen. Ce-
cile Smeets begon 7 jaar geleden met 
beeldhouwen. Figuratieve beelden 
hebben haar voorkeur. Ook zij laat 
zich leiden door kleur, structuur en 
vorm van de steen. Stap voor stap ont-
staan zo haar beelden.
Deze duo-verkoopexpositie is tot eind 
augustus gratis toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.

KBO Lieshout 
geeft extra 
kienavonden
Speciaal voor de kienliefhebbers is 
het Dorpshuis in Lieshout in de 
vakantieperiode drie avonden open. 
De kieners van Seniorenvereniging 
KBO Lieshout hoeven in de zomer-
vakantie daarom de kienavonden 
niet te missen. Ook niet-leden zijn 
op deze avonden van harte welkom.

Op dinsdag 24 juli, dinsdag 7 augustus 
en dinsdag 14 augustus is vanaf 19.00 
uur de zaal van het Dorpshuis in Lies-
hout open, het kienen begint om 20.00 
uur. Na afloop is er een loterij. Er zijn 
mooie prijzen te winnen.

Bent u ouder dan vijftig jaar en wilt u 
wel eens wat meer weten over de 
KBO? Loop gewoon eens vrijblijvend 
binnen bij de Inloop in het Dorpshuis 
en maak kennis met een actieve senio-
renvereniging. In de vakantieperiode 
is de Inloop op de dinsdagen 24 en 31 
juli en 7 augustus van 14.00 uur tot 
15.30 uur geopend.



OPRUIMING!
MULTIPLANK 
RUSTIEK FRANS EIKEN
15 mm dik, 
18 cm breed,
4 mm toplaag, 
onbehandeld, 
met v-groef, 
rondom mes en groef.

NU

9,95
 m2

INCL. BTW

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

van 18,95

WEG ERMEE

NU

35,95
 m2

INCL. BTW

van 49,95

LAMEL PARKET 
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik, 
toplaag 4 mm, met v-groef, 
gerookt wit of 
gerookt naturel geolied.

NU

29,95
 m2

INCL. BTW

WEG
ERMEE!

ZOTTE ZOMER

v
WEG ERMEE

van 43,95

WEG ERMEE

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

van 39,95

INTRODUCTIEPRIJS

26,95
 m2

INCL. BTW

WEG ERMEE

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN 
LAMINAAT!
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!
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N trap, zonder breken en/of beschadigen.
trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

- per  treedee

a. 400,-
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STUNTPRIJS!

645,-*

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

--

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

auto-gevel-en lichtreclame

zon-en inkijk-werende glasfolies

promotiekleding

textieltransfer druk

advertentieopmaak

drukwerkbegeleiding

voor 
partic

ulier
en

 en bed
rijv

enT t
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Tekst
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Auto Service Verbroekken

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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
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