
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 6 t/m 27 augustus 
Telefoon 040-2951030
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Gerwens
volksfeest
1, 2 en 3 
augustus

5.500 kilometer
Across Europa 
voor KiKa

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

NIEUW!
Adverteerders opgelet!
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met 
KLEUR 

in Rond de Linde.

’Jammer dat ik vakantie heb’

’Het denken over Nuenen 
is sinds 3 februari niet meer gestopt’
Door Gerrit van Ginkel

Bovengenoemde uitspraken tekende ik op afgelopen week, daags voor zijn 
vakantie, van Nuenens burgemeester Maarten Houben. Zij geven ook aan 
dat hij bijzonder energiek zijn taak opvat maar ook dat hij zich als een vis 
thuisvoelt in het Nuenense water.
 
En dat het Nuenense water niet altijd 
rimpelloos is kunnen we beiden meer-
malen concluderen tijdens ons ge-
sprek. Wat Maarten Houben bijzonder 
op- en meegevallen is, is de tomeloze 
inzet van het Nuenense ambtenaren-
corps. Hij noemt het van uitzonderlijk 
hoge kwaliteit, extreem loyaal en on-
gelooflijk kundig. Aan dit lijstje super-
latieven voegt hij nog toe dat iedereen 
bereid is te allen tijde extra inzet te 
leveren. ”Het is natuurlijk wel zo dat 
wij als kleine gemeente met onze 130 
ambtenaren niet alle kennis in huis 
hebben en dus wel eens kennis in 
moeten huren”. Daarmee komt hij te-
rug op aarde en onderschrijft de nood-
zaak voor samenwerking met andere 
gemeenten.

Vergelijkingen met grote buur Eind-
hoven, waar Houben eerder gemeen-
teraadslid was voor het CDA, zijn 
moeilijk te vinden. Eindhoven heeft 
3000 ambtenaren en 45 raadsleden.  
’Het dualisme (besturen door de raad 
op hoofdlijnen, red.) is in de grotere 
gemeente wat meer ingeburgerd dan 
in de dorpen’, is een conclusie die wij 
beiden kunnen trekken.

Bestuurscultuur
Dat brengt ons onvermijdelijk bij de 
bestuurscultuur met name die in Nue-
nen. Maarten laveert erg voozichtig 
door de slangenkuil die de Nuenense 
politiek ongetwijfeld is. ”Je moet niet 
vergeten dat een burgemeester slechts 
een voorzitter van de raad is en die 
raad moet leiden tijdens de raadsver-
gaderingen. Daarnaast is de burge-
meester ook  de voorzitter van het 
College van Burgemeester en Wet-
houders en die zijn weer verantwoor-
delijk voor het gevoerde beleid”. Wat 
hij wel wil opmerken is dat hij niet al-
tijd ziet dat het algemeen belang voor 

alles gaat. “Wat we nu nodig hebben is 
dat de financiële malaise opgelost 
wordt. Daarvoor is vooral daadkracht 
nodig. De raad moet gaan voor het     
algemeen belang van de gemeente  
Nuenen en haar inwoners. Daarvoor 
moeten op dit moment impopulaire 
maatregelen genomen worden. Het op 
elkaar katten en de zwarte piet toespe-
len lossen niets op”.

De gesprekken die met de raadsleden 
afzonderlijk onlangs hebben plaats ge-
vonden en waaraan de meeste gehoor 
gegeven hebben, worden gezamenlijk 
voortgezet op 17 en 18 augustus. We 
komen opnieuw bij elkaar om te kij-
ken wat ons bindt. ”De heer Hans-
Martin Don en Mevrouw Aline 
Zwierstra zullen, als onhankelijke der-
de waarschijnlijk aanwezig zijn voor 
ondersteuning, en ons begeleiden 
naar een situatie waarin we met elkaar 
en eensgezind weer besluiten gaan ne-
men die goed zijn voor Nuenen en 
voor de Nuenense burgers. 
De gehele raad moet er echt door-
drongen van zijn dat samenwerken op 
dit moment het beste is voor deze ge-
meente.

We moeten van de situatie af dat als 
een lid van de oppositie ademt om iets 
te gaan zeggen, de coalitie al in de   
gordijnen vliegt om hem of haar van 
repliek te dienen”, aldus een gepassio-
neerde Maarten Houben.

Om de positie van de wethouder wat 
zichtbaarder te maken en de functie 
nog meer inhoud te geven is besloten 
hen wat meer openbare verrichtingen 
te laten doen zoals openingen en re-
cepties bij bedrijven en uitreiken van 
onderscheidingen op de terreinen 
waarvoor zij de portefeuilles beheren.

Inspiratie
De ouders van de Nuenense burge-
meester spelen op de achtergrond nog 
een belangrijke rol. Ze zijn vooral een 
bron van inspiratie en een vraagbaak 
voor  allerlei situaties die in veel ge-
meenten hetzelfde zijn. Maarten’s 
moeder was 16 jaar burgemeester in 
Eersel en zijn vader is ook gepokt en 
gemazeld in de politiek door onder 
meer een fractievoorzitterschap voor 
het CDA in de Provinciale Staten.
Maarten Houben voorziet nog een 
flinke taak en een lange periode voor 
hem in Nuenen om te zorgen dat voor 
de korte en lange termijn de goede be-
slissingen genomen worden.

“De eerste zorg op dit moment zijn de 
financiële en economische problemen 
waarbij we zeker niet uit het oog moe-
ten verliezen dat het wonen, leven en 
recreëren daar niet los van gezien 
kunnen worden”, besluit Houben 
energiek

Burgemeester M. Houben tussen een delegatie van ontvangst bij het aanzeggen 
van de kermis door de Nuenense gilden.

Atelier Nuenen 
is on tour!
Diverse leden van Atelier Nuenen zijn 
on tour! Afgelopen week waren zij ac-
tief bezig met schilderen op Bloem & 
Tuin. Daarnaast hangen er in het Atri-
um van de Bibliotheek in Nuenen zo’n 
60 schilderijen van leden van het ate-
lier. De werken zijn geschilderd tijdens 
de buitenschilderweken van dit jaar en 
vorig jaar. De onderwerpen zijn : de 
(water)molens van Nuenen, het Van 
Goghkerkje, schilderen in de kassen 
van Jansen, schilderen op de kermis en 
de natuur van Eeneind en Nederwet-
ten. Meer info:  www.ateliernuenen.nl 
en op www.bibliotheekdommeldal.nl 

1.000.000ste 
bezoeker 

binnengehaald 
bij Bloem & Tuin
Afgelopen vrijdag passeerde            

de miljoenste bezoeker 
de kassa’s van Bloem & Tuin. 
Het was de heer en mevrouw 

Heeren uit Sprundel. 

Deze kregen een waardecheque van 
250 Euro aangeboden door Intratuin 

en een waardebon van 250,- euro 
aangeboden door Bloem & Tuin. 

Daarnaast ontvingen zij een 
mooie bos bloemen en 

een fles Champagne.
Van links naar rechts: Rinus Sanders (Intratuin), Mevr. Heeren, Dhr. Heeren en 
Nicole van der Maazen (organisator Bloem & Tuin).



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

Nuenen, 26 juli 2012

PUBLICATIE
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Broeksche Erven’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2012 het bestemmings-
plan ‘Broeksche Erven’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het oprichten van een land-
goed inclusief woning aan de Broekdijk 11 te Nuenen. 
Binnen het plan zullen de bestaande woning met bijgebouwen worden 
gesloopt en zal er een nieuw landhuis worden gebouwd. Tevens wordt 
er 20 ha aan natuur ingericht zowel binnen als buiten de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Gewijzigde vaststelling
Het bestemmingsplan is ambtshalve ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te 
vinden in het raadsbesluit, de daarbij behorende ‘Nota van zienswijzen’ 
en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan zelf. Het plan wordt 
gewijzigd vastgesteld omdat tijdens de inzagetermijn is geconstateerd 
dat het bestemmingsvlak Wonen niet de juiste vorm had. Het bestem-
mingsvlak is aangepast maar niet vergroot. Er zijn geen inspraakreac-
ties of zienswijzen aangaande het bestemmingsvlak ingediend.

Tervisielegging 
Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de 
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 27 juli 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 
2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
De balie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagavond van 14.30 tot 18.00 uur. Tegen betaling van leges kan 
een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. Het 
bestemmingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente 
Nuenen (www.nuenen.nl) en de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘Broeksche Erven’ kan op die website recht-
streeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPBroekscheErven-D001

Beroep 
Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende 
voornoemde termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze 
mogelijkheid kan gebruikmaken: 
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad 

naar voren heeft gebracht; 
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat 

is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren te brengen; 

• een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen 
de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aan-
gebracht. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den 
Haag. 

Voorlopige voorziening
Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags      
na afl oop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze 
termijn kan degene die beroep heeft ingesteld bij de Raad van State 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen, waardoor het 
besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Een 
dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdel-
ing bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA  Den Haag.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Ras of 
mevrouw E. Koolen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving. Zij 
zijn telefonisch te bereiken onder (040) 2631 545 of (040) 2631 547 
en per email: a.ras@nuenen.nl of e.koolen@nuenen.nl.

Nuenen, 26 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit

Regulier 13/07/2012 N-HZ-2012-0124 Schoutse Vennen Graven en vergraven  
    terrein en talud   
    Hooidonkse Beek,  
    aanplant groenelemen 
    ten en kappen bomen 

Regulier 23/07/2012 N-HZ-2012-0125 Jacob Catsstraat 44 Vergroten woning 

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.

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: Brassband De Vooruitgang voor het organiseren van de 
jaarlijkse bevrijdingstaptoe op het Vincent van Goghplein op 22 
september 2012;

• Aanvrager: Stichting Ezeltjesdag voor het organiseren van de jaar-
lijkse buurtbarbecue en een ezeltjesdag op 1 respectievelijk 2 sep-
tember 2012 op het terrein “Jo Arts”aan de Mulakkers;

• Aanvrager: Wandelsportvereniging Nuenen voor het organiseren 
van de jaarlijkse wandeltocht op 30 september 2012 vanaf het ter-
rein van Scouting Rudyard Kipling aan de Papenvoortse Heide 5B.

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 
ONTHEFFING EN
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

17/07/2012 N-HZ-2012-0098 Beekstraat 2 Bouwen Plaatsen 18/07/2012 
   Reclame  nieuwe 
    bedrijfsnaam 
19/07/2012 N-HZ-2012-0073 De Polder 3 Bouwen Plaatsen 20/07/2012 
    overkapping

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan HGB Bloemen en Planten is op eigen verzoek de standplaats-

vergunning ingetrokken voor het innemen van een standplaats op 
de zaterdag op het Vincent van Goghplein (verzenddatum 16 juli 
2012);

• aan wielervereniging TML Dommelstreek zijn vergunningen en ont-
heffi ngen verleend voor het organiseren van de 33e Van Gogh 
Ronde van Nuenen door het centrum van Nuenen resp. een Luikse 
markt op het Vincent van Goghplein op 19 augustus 2012 (verzend-
datum 19 juli 2012);

• aan buurtbewoners De Doorn is vergunning en ontheffi ng verleend 
voor het organiseren van een buurbarbecue op zaterdag 25 augus-
tus 2012 in de straat De Doorn ter hoogte van de huisnummers 31 
tot en met 82 even en oneven (verzenddatum 19 juli 2012);

• aan V.V. R.K.V.V. Nederwetten is een vergunning verleend voor het 
organiseren van het evenement paalzitten op 17 en 18 augustus 
2012 t.h.v. het terrein aan de Koppeldreef tijdens de kermis in Ne-
derwetten (verzenddatum 29 juli 2012);

• aan drumfanfare “Jong Leven” Gerwen zijn vergunningen en onthef-
fi ngen verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op het 
Heuvelplein inclusief het weggedeelte Heuvel in het verlengde van 
de Gerwenseweg op zondag 26 augustus 2012 (verzenddatum 24 
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-

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

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

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

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.

MISBRUIK ‘BLIKVANGERS’
In de gemeente Nuenen staan sinds geruime tijd blikvangers op di-
verse locaties. Deze blikvangers zijn bedoeld voor zwerfaval, zoals een 
blikje, petfl esje of lunchzakje. Het blijkt dat deze vangers (en gemeen-
telijke afvalbakken) gebruikt worden voor het dumpen van huishou-
delijk – of bedrijfsafval. Dit is verboden. De BOA’s (Buitengewoon 
opsporingsambtenaars) controleren hier streng op. Misbruikers ris-
keren bij dumping een boete van minimaal 85 euro.

Het verwijderen en storten van illegaal gedumpt afval kost de ge-
meente (dus daarmee ook de inwoners) veel geld. Daarom overweegt 
de gemeente de blikvangers te verwijderen.

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

PARKEREN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 31 en 32 extra toe op het thema 
parkeren en fi etsen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Parkeren mag alleen:
op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen par-
keerverbod van kracht is;
bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, niet 
daarbuiten;
op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeerverbod 
valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
op het trottoir;
in plantsoenen;
op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicapten-
parkeerkaart. 

Wist u dat:
voor het gehele centrum een parkeerverbodzone geldt? Dit houdt in 
dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zon-
der kaart in 2012 verhoogd is naar €340,-?

Fietsen
Fietsers moeten gebruik maken van de verplichte fi etspaden. Wanneer 
een verplicht fi etspad ontbreekt moeten zij de rijbaan gebruiken. Fiet-
sen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Park-
hof is niet toegestaan, omdat dit tot gevaarlijke situaties voor het 
winkelende publiek kan leiden. Voetgangerszones herkent u aan de ter 
plaatse aanwezige verkeersborden. 

Als u toch fi etst op het trottoir riskeert u een boete van € 45,- . Daar-
naast riskeert u, als u met de bromfi ets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 80,-. 

De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990
(RVV). De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde 
regelgeving over parkeren en fi etsen te bekeuren. Als u vragen heeft 
over dit artikel dan vragen stellen via het nummer 2631 631. Voor 
meldingen kunt u contact opnemen met het meldpunt van de ge-
meente Nuenen: 2631 699.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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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: 27 eN 28 JUlI: 
Huzarensalade, hele kilo ........... 3,98
Holl. opal pruimen hele kilo  ..... 2,98
komkommers, 2 stuks ................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 30 JUlI:

Holl. koolrabi, 2 stuks .............. 0,99
DINSDag 31 JUlI:

Holl. bospeen, per bos ............... 0,99
WOeNSDag 1 aUgUStUS:

rodekool, panklaar 1/2 kilo ........ 0,79
DONDerDag 2 aUgUStUS:

IJsbergsla, per krop .................... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 27 JUlI t/m 2 aUg.:

cantaloupe meloen, per stuk ... 0,99
Watermeloen,  hele kilo ............. 0,99
Hawaï 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 Gepaneerde 
   schnitzels  .................................5,95 
Wave
100 gram .................................................. 1,60
100 Gram Mortadella +
100 gr. runder tappenade .....3,75
Ham gehakt Wellington
per stuk  ............................................1,75
4 Varkens Oesters
met gratis saus  .............................5,95 
Kalfsentrecote
100 gram  .........................................2,95

kOOPJe

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

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Brood van de maand: Juli
Frans Wit

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

Actie geldig van 27 t/m 2 aug.:

€ 6,15

Bosvruchten-
taartje

Zonnepitten-
brood € 2,10

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

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

praxis nuenen
Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070

Aanbiedingen geldig van
maandag 23 t/m zaterdag 28 juli 2012.

Koop nu voor € 10,- de zomerkluspas 
en ontvang t/m 12 augustus 2012 

10% extra korting op alles, 
dus ook op alle aanbiedingen.

Voor actievoorwaarden zie praxis.nl



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 per FAX of E-MAIL opge-
geven, worden NIET GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt geen tegenbericht

LINDEBLAADJES

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

HoE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERHUREN 
BoxEN vooR 

TIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oERLEMANS kEUkENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

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

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

HoNDENUITLAAT-
SERvIcE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

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

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

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

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

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

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

verloren: Op 17 juli in of 
bij AH Kern Kwartier Nue-
nen goud kleurig horloge 
(erfstuk). Mocht u dit ge-
vonden hebben aub bellen 
naar 2833789.

Belangrijke mededeling voor 
zowel bedrijven als particulieren

Heeft u overlast van:
een wespennest?
muizen of ratten?

papiervisjes?
Voor al uw plaagdieroverlast bel met:
FD plaagdierpreventie Eindhoven

06-23868878 of 040-8423603

Eerste inspectie is kosteloos!
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Europa 
op weg naar zuinige auto’s
De Europese Commissie wil dat alle nieuwe auto’s in 2020 gemiddeld niet 
meer dan 95gr CO2/km uitstoten. Dat komt overeen met 1 op 27 rijden. De 
auto-industrie ligt op streek om deze doelen te halen, zelfs zonder elektri-
sche auto’s mee te tellen. De leasesector, die jaarlijks 40% van alle nieuwe 
auto’s op de weg zet, bewijst met Cleaner Car Contracts dat het kan. 

VNO-NCW: 
‘Stel energielabel wél verplicht’
Dat regeringspartijen VVD en CDA af willen van een verplicht energielabel 
voor woningen is een gemiste kans, vindt VNO-NCW. Samen met de Stich-
ting Natuur en Milieu steunt het bedrijfsleven het voorstel van minister 
Spies van Binnenlandse Zaken om zo’n label juist verplicht te maken. 
 

Tuinvlindertelling 
op 4 en 5 augustus
Op 4 en 5 augustus 2012 organiseert De Vlinderstichting voor de vierde 
keer de landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Neder-
land gespeurd worden naar vlinders in de tuin. Doe ook mee en kom er 
achter welke vlinders in uw tuin voorkomen!

Tijd voor Vitamine V! 

Tip 5 bij zomerkwaaltjes
 
Roodverbrand, gemene spierpijn of ineens snipverkouden: zo wordt je wel-
verdiende vakantie toch een stuk minder leuk. Gelukkig kun je er best iets 
aan doen. Geen paniek dankzij de tip-5 van het Vitamine Informatie Bureau. 
Van je ‘Vitamine V’ – met de V van Vakantie - wil je immers genieten! 
 
Zomerverkoudheid
De ene dag is het bloedheet en de an-
dere dag is het opeens veel koeler. Je 
lichaam heeft in de zomer vaak te ma-
ken met wisseling in temperatuur. 
Juist daardoor ben je vatbaarder voor 
virussen, zoals het verkoudheidsvirus. 
Zorg voor een goede basisweerstand. 
Doe de weerstandscheck op www.vi-
tamine-info.nl.
 
Minder eetlust
Door de warmte heb je vaak minder 
trek in eten. Neem een lichte maaltijd, 
maar zorg wel dat je alle vitamines en 
mineralen binnenkrijgt. Kies bijvoor-
beeld voor zomerfruit, dat is lekker 
licht en zit vol met vitamine C. Heb je 
het idee dat je te weinig binnen krijgt, 
dan kun je altijd tijdelijk kiezen voor 
een laag gedoseerde multivitaminen, 
ter aanvulling.
 
Verbranden
De zon zorgt ervoor dat we zelf via on-
ze huid vitamine D maken. Goed voor 
onze botten en tanden en voor onze 
weerstand. Helaas is er ook een ‘maar'. 
De huid kan verbranden door teveel 
zon, en dat willen we natuurlijk niet. 
Daarom: smeer je goed in en blijf bij 
voorkeur tussen 12 en 3 uur ’s middags 
uit de zon.
 

Spierpijn en spierkrampen
Een iets langer kanotochtje dan ver-
wacht of een slechte nacht op een lek 
luchtbed? Op vakantie worden veel 
mensen geplaagd door spierpijn. Niet 
altijd te voorkomen, maar wist je dat 
het magnesium, een mineraal, spier-
krampen wel kan verminderen? Vooral 
sporters kunnen hier baat bij hebben.
 
Hooikoorts
Hooikoorts veroorzaakt jeukende of 
tranende ogen, loopneuzen en niezen. 
En daar zit je nou net niet op te wach-
ten als je lekker buiten bent. Deze 
klachten ontstaan door allergische re-
actie van de slijmvliezen op stuifmeel 
uit de natuur. En laten deze stuifmeel 
producerende planten nou net tot bloei 
komen bij zonnig en droog weer. Ge-
lukkig zijn er goede medicijnen en hoef 
je niet constant met branderige rode 
ogen en een loopneus rond te lopen. 
Mogelijk spelen vitamine D en vitami-
ne E een rol bij het ontstaan van aller-
gie en het verlichten van de klachten. 
Aanvullend onderzoek is nodig om 
hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
 
Meer weten over vitamines en mine-
ralen? Bezoek de website van het Vita-
mine Informatie Bureau www.vitami-
ne-info.nl

Volkorenmarkt te Lichtaart (België) 
op zondag 5 augustus 2012 
 
Het Belgische dorp Lichtaart is niet alleen bekend voor het grote pretpark 
Bobbejaanland. Elk jaar op de eerste zondag van augustus heeft er  ook een 
van de grootste ambachten- en folkloremarkten van het land plaats. Een 
uitstapje over de grens loont dus zeker de moeite.  De Volkoremet is een fol-
klore- en oogstfeest, een totaalspektakel waar je van de ene voorstelling 
naar de andere kan wandelen. Schapen- of ganzendrijven, straattheater, 
roofvogelshow, volksdansen en vendelzwaaien, vlegeldorsen of landbouw-
oldtimers zie je er voortdurend in actie. En terwijl je van ene voorstelling 
naar de andere wandelt geniet je van  gezellige muziek , proef je van een 
streekproduct, of beluister en bewonder je  het vakmanschap 140 ambachts-
lieden. Blikvanger dit jaar is de grootste reizende beiaard ter wereld die elk 
uur bespeeld wordt door de Nederlandse beiaardier Rosemarie Seuntiëns.

Kleine vossen op vlinderstruik. De kleine vos werd in 2011 het meest geteld tijdens 
de tuinvlindertelling

Iedereen ziet wel eens vlinders in de 
tuin. Maar waarom zou je ze tellen? 
Door de vlinders in je tuin te tellen, 
kan je meten hoe het met de natuur in 
je omgeving gaat. En die cijfers zijn 
belangrijk, want dagvlinders reageren 
snel op het milieu en klimaatverande-
ring. 

Vlinders zeggen iets over de toestand 
van hun omgeving. Daar waar veel 
vlinders voorkomen, gaat het goed 
met de natuur. De Vlinderstichting 
verzamelt al jarenlang gegevens over 
vlinders, zodat ze nog beter be-
schermd kunnen worden. Ook gege-
vens uit de bebouwde kom horen 
daarbij. Met de tuinvlindertelling pro-
beren we, samen met u, zoveel moge-
lijk gegevens te verzamelen. Zodat 
ook onze tuinvlinders beter be-
schermd kunnen worden.

In 3 eenvoudige stappen doet u al mee 
aan de tuinvlindertelling:
1. Bereid u voor en download de zoek-

kaart. Op deze kaart vindt u alle 
vlinders die u in de tuin kunt ver-

wachten. Zo kunt u de soorten ge-
makkelijker herkennen!

2. Ga de tuin in en noteer in ongeveer 
een kwartier alle vlinders die u ziet. 
Daarvoor kunt u het telformulier 
downloaden.

3. Klaar met tellen? Geef dan uw waar-
nemingen door via www.vlinder-
mee.nl. Hier kunt u ook bekijken 
welke vlinders er allemaal al zijn 
doorgegeven.

Nog meer doen voor vlinders? Dat 
kan. Met een aantal eenvoudige maat-
regelen kunt u de tuin aantrekkelijk 
maken voor vlinders. Dat begint bij de 
planten. Download de vlinderplanten-
Top 50.

Meer informatie en gratis beeldma-
teriaal www.vlindermee.nl
De Vlinderstichting is een natuurbe-
schermingsorganisatie die zich inzet 
voor behoud   en herstel van de vlin-
ders en libellen in ons land. Vlinders 
en libellen zijn namelijk uitstekende 
graadmeters voor de kwaliteit van na-
tuur en landschap. 

Een gezellige waaier van erfgoedac-
tiviteiten gaat voor je open.
Geen saaie tentoonstelling over het 
verleden, maar levend erfgoed kan 
men er bewonderen in 140 stands.  
Ambachtslieden als de smid, de klom-
penmaker, de barbier, de sigarenma-
ker, de kantklosster, de schoenlapper, 
de tingieter, de houtdraaier,… demon-
streren het vakmanschap uit groot-
moeders tijd. Hobbyisten doen aan 
miniatuurbouw, maken juwelen, 
bloemstukjes of sierlijk patchwerk.

Liefhebbers van dans genieten van 
volks- stijl- , line- en countrydans. 
Muzikanten brengen met orgel of  
harmonica een vriendelijke noot op 
het hoekje van elke straat. Kortom dit 
is een dagje ouderwetse gezelligheid 
in een springlevend kleedje. Het eve-
nement is een initiatief van de Licht-
aartse Kloppers, maar je vindt er nog 
vele andere Lichtaartse verenigingen 
die de dienst verzorgen zodat nie-
mand er tekort zal komen in spijs en 
drank.

een oud model Mack Super-Liner. De 
combinatie weegt dertig ton en is 16 
meter lang.  Op 5 augustus wordt de 
beiaard elk uur gedurende een kwar-
tier bespeeld door de Nederlandse Ro-
semarie Seuntiëns. Ze brengt het pro-
gramma Roming bells, een zeer 
gevarieerd muziekprogramma van ba-
rok tot klassiek, van romantiek tot 
modern en van pop tot house. Met dit 
programma toert Rosemarie door 
binnen- en buitenland. Ze oogst met 
deze muziek voor jong en oud veel 
succes en het publiek reageert telkens 
met grote verbazing en veel enthousi-
asme.

Praktische informatie:
Datum : zondag 5 augustus van 11.00 
tot 18.15 uur. Plaats: Centrum van 
Lichtaart. Toegangsprijs :  3 euro (-12 
jaar gratis). Meer info: http://users.
skynet.be/kloppers of  Vic Peeters, 
Plaats 21, 2460 Lichtaart, T. 014-55 41 
75, vic.peeters@scarlet.be

Een betrouwbaar energielabel zal bur-
gers en bedrijven inzicht geven in het 
energieverbruik van hun pand én is 
ook de basis voor het nemen van eco-
nomisch rendabele maatregelen die 
leiden tot structurele energiebespa-
ring. Daarmee zijn economie en mili-
eu gebaat, stelt VNO-NCW. Wel moet 
voorkomen worden dat een verplicht 

In Nederland doen veel leasemaat-
schappijen mee met Cleaner Car 
Contracts, een initiatief van Natuur 
& Milieu. Daarmee laten zij zien dat 
het inkopen van zuinige auto’s niet 
alleen goed is voor milieu en kli-
maat, maar ook voor aanzienlijke 
kostenbesparingen zorgt.
Hoe zuiniger een auto is, hoe lager 
de brandstofkosten. En hoe meer de 
auto opbrengt in de tweedehands 
verkoop. Voor leasemaatschappijen 
en hun klanten is dit belangrijk, 
want hoe meer een auto opbrengt, 
hoe lager het leasetarief wordt.
Onderzoek van milieuorganisatie 
Transport & Environment (T&E) in 
Brussel bevestigt dat ook particu-
liere automobilisten veel kunnen 
besparen aan de pomp. 

De zuinige 1 op 27 auto’s van 2020 
zouden de automobilist zo’n €500 
per jaar kunnen schelen. Bovendien 
bespaart de economie vele miljar-
den doordat er minder olie nodig is 
om brandstof van te maken. Daar-
om pleiten Natuur & Milieu en T&E 
in Brussel voor meer ambitie in het 
voorstel van de Europese Commis-
sie: 80 gr CO2/km  in 2020, en 60 gr 
CO2/km in 2025.

Komend najaar praten het Europees 
Parlement en de Europese Raad ver-
der over het voorstel van de Euro-
pese Commissie. Natuur & Milieu 
vormt samen met leasemaatschap-
pijen en buitenlandse milieuorgani-

saties de Cleaner Car Coalitie, om te 
laten zien dat zuinige auto’s veel 
voordeel voor milieu én automobi-
list opleveren. 

Er op uit

De grootste reizende beiaard ter 
wereld
Met zijn 59 klokken die samen 11 ton 
wegen is De Paltz de grootste reizende 
beiaard ter wereld. Het hele gevaarte 
staat gemonteerd op een al even in-
drukwekkende Amerikaanse truck, 

energielabel alleen een papieren exer-
citie blijft, vinden ondernemers. 
 
Daarom zullen gebouweigenaren ge-
stimuleerd moeten worden ook daad-
werkelijk te investeren in energiebe-
sparing. Alleen een energielabel 
verplicht stellen, zoals minister Spies 
voorstelt, is dan niet voldoende. Veel 
burgers en ondernemers hebben mo-
menteel niet de ruimte om de substan-
tiële investeringen te doen. Daarom 
zal snel een gemakkelijke en goedkope 
financiering beschikbaar moeten ko-
men, vindt VNO-NCW. Dat is recent 
ook afgesproken in het Lenteakkoord.
  
Energiedienstverleners kunnen daarin 
een grote rol spelen, stellen onderne-
mers. Bijvoorbeeld door de investe-
ring te laten terugbetalen met de be-
sparing op de energierekening. Of 
door een zogenoemd Groenfonds te 
vormen waarin slimme financierings-
constructies kunnen worden uitge-
werkt. Een extra impuls voor eigena-
ren is een teruggaaf van de 
energiebelasting als een pand daad-
werkelijk energiezuiniger wordt ge-
maakt. Zo wordt een energielabel fi-
nancieel interessant.
  
Dat verplichtstelling van een ener-
gielabel ‘onnodig betuttelend en duur’ 
zou zijn zoals VVD en CDA stellen, is 
onjuist vindt VNO-NCW. Nu worden 
energiebesparende maatregelen vaak 
niet genomen omdat er gebrek aan in-
zicht is bij burgers en bedrijven in het 
potentieel en de concrete maatregelen 
die genomen moeten worden. Een 
verplicht energielabel zou dit oplos-
sen. 

ook op uw 
vakantie adres

Rond de Linde 
nu compleet 
digitaal op

ronddelinde.nl 

www.twitter.com/deronddelinde
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Uit d’n hoek…
Zondag

De zondagochtend begon met zonnestralen die binnen vielen in de slaapka-
mer. Rustig wakker worden en ontbijten wanneer het uitkomt. Vandaag geen 
haast. Wel even snel het grasgazonnetje gesproeid. Daarna koffie met de krant 
van zaterdag. Een bezoekje van en aan opa en oma. Het is op straat nog rusti-
ger als op een doordejaarse zondag, het is vakantie. Een wandeling door het 
centrum, in het Park lagen wat stelletjes die nog niet zo lang een stelletje wa-
ren, te kroelen. Laat in de middag viel de eerste familie binnen, net terug van 
vakantie.
 Na het avondeten , ik weet niet meer precies hoe laat, gezellig een 
potje zitten pesten met vrouw en dochter. De jongste ligt er dan al in. ’s Avonds 
op de bank, de tuindeuren open. De avondzon scheen aangenaam warm naar 
binnen. Op tv is Zomergasten met jeugdidool Henny Vrienten. Het is met dat 
programma altijd een verrassing of je blijft kijken of doorzapt. Met Vrienten en 
de nieuwe Vlaamse presentator bleef ik kijken. Zo rond half twaalf ging ik ook 
de trap op en naar bed.
 Het was een zondag zoals een zondag hoort te zijn.

Edwin Coolen

GESLAAGDEN
Geslaagd Voor    En gefeliciteerd door:
Paul Corver Master  of  Law & Technology aan  de Universiteit van Tilburg. Geert Jan en José Corver
Ronald Schrijver Master  of  Law & Technology aan  de Universiteit van Tilburg. Ad en  Annelies Schrijver  
Jeanette Raaijmakers De Rooi Pannen/ Gastvrouw niveau 2   Papa, mama, Arnold en Jan
Fabienne Stöger Master of Arts Universiteit van Tilburg    Papa en Mama, Christian, 
    Lauran&Linda en Ella en Oma  
Mathijs Corver Bedrijfseconomie aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Geert Jan en José Corver.

Holiday Fair 
bij de Heerlyckheid  
Op het landgoed van Heerlyckheid de Opwettense Watermolen in Nuenen 
aan de Opwettenseweg 203, wordt op zondag 29 juli a.s. een Holiday Fair 
georganiseerd tussen 11.00 – 17.00 uur. Tevens zal er een BBQ plaatsvinden 
op het terras en diverse activiteiten voor de kleintjes. Iedereen is van harte 
welkom om deze gezellige dag bij te wonen. Entree gratis.
Inmiddels viert Heerlyckheid de Op-
wettense Watermolen bijna haar 1e 
verjaardag. Men kijkt terug 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. U wordt uitgenodigd om 
(opnieuw) kennis te maken met de 
Heerlyckheid en de diverse mogelijk-
heden die het landgoed biedt. Een 
leuk dagje uit voor de ‘thuisblijvers’!

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 men de markt 
verplaatsen naar de sfeervolle Olie-
molen.
Tijdens de Holiday Fair zondag 29 juli 
is zowel voor jong en oud van alles te 
beleven. Zo kunt u een rondleiding 
krijgen op het landgoed terwijl uw 
kinderen zich vermaken op het lucht-
kussen of aan het tekenen zijn. 

Proef de Heerlyckheid
De Heerlyckheid heeft zowel haar 
lunch- als dinerkaart volledig ver-
nieuwd waarbij ze ‘back to basic’ gaan. 

Extra kienavonden 
Seniorenvereniging 
KBO Lieshout.
Correctie datum
In het bericht van vorige week is per 
abuis een van de drie datums voor 
het kienen onjuist vermeld. Hieron-
der volgt een nieuwe aankondiging 
met de juiste data.

De kienliefhebbers van Seniorenver-
eniging KBO/Lieshout hoeven in de 
zomervakantie deze activiteit niet te 
missen. Speciaal voor hen is het 
Dorpshuis in de vakantieperiode nog 
twee avonden open. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom.

Op dinsdag 31 juli en dinsdag 7 augus-
tus is vanaf 19.00 uur de zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout open, het kie-
nen  begint om 20.00 uur. Na afloop is 
er een loterij. Er zijn mooie prijzen te 
winnen.

U kunt vrijblijvend kennis maken met 
deze seniorenvereniging. In de vakan-
tieperiode is de Inloop nog op de dins-
dagen 31 juli en 7 augustus  van 14.00 
– 15.30 uur. 

Luikse markt in 
Lieshout
Op zondag 29 juli tussen 9.00 en 
16.30 uur, houdt de Werkgroep Res-
tauratiefonds weer een Luikse 
Markt op het Floreffeplein in Lies-
hout. De entree is gratis.

Kramen zijn te huur voor iedereen die 
spullen wil verkopen:  serviesgoed, 
kleding, schilderijen, zelf gemaakte 
kunstwerkjes, kleine meubeltjes, kam-
peerspullen, speelgoed of andere 
bruikbare spulletjes Voor info: 06-46 
159727 of 0495 588008 - www.org-
vac.nl of mail naar info@org-vac.nl . 

Agenda: 
* zondag 29 juli 2012 van 9.00 tot 16.30 
u Luikse Markt op het Floreffeplein in 
Lieshout t.b.v. de Werkgroep Restau-
ratiefonds. Gratis entree.
* zondag 12 augustus 2012 van 9.00 tot 
16.30 u op het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk, t.b.v. de Werkgroep 
Restauratiefonds. Gratis entree.
* zondag 2 sept 2012 van 9.00 tot 16.30 
u op het terrein bij de Dreef in Aarle-
Rixtel  t.b.v. de Laarbeekse Veteranen 
Vereniging. Gratis entree.

Succesvolle deelname Nuenenaren 
aan Nijmeegse Vierdaagse
 
Afgelopen week hebben 10 leden van Wandel Sport Vereniging Nuenen 
deelgenomen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Sommige voor de 1e keer, ande-
re voor de 14e. 

Op de foto links Tiny en Nelly van Breugel. Ze liepen voor de tweede keer mee.
Eerder liepen ze naar Santiago.

Een rustgevende omgeving bij de Heerlyckheid

9 leden hebben de wandeling succes-
vol volbracht. Francine moest helaas 
door een blessure na 2 dagen opgeven. 
De deelnemers waren: Helma, Annie, 
Carla, Nelly, Tiny, Mark, Fred, Roy en 
Hans. 

De vierdaagse is een begrip in wande-
lend Nederland, maar er zijn veel 
meer georganiseerde wandelingen 
met een groeiend aantal deelnemers. 

Het aanbod van georganiseerde wan-
delingen is te vinden op www.wandel.
nl
Men kan ook zelf wandelingen uitstip-
pelen met behulp van de uitgepijlde 
routes van het knooppuntennetwerk. 
Routekaarten zijn verkrijgbaar bij de 
VVV.
Voor meer info: www.wsvnuenen.dse.
nl of mail naar joke_wsv@hotmail.
com.

Eerlijke gerechten bereid met verse in-
grediënten voor een toegankelijke 
prijs. Voor ieder wat wils. Tijdens de 
Holiday Fair kunt u onder andere ken-

nis maken met het nieuwe BBQ-con-
cept. 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-
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.

Openingstijden 
Dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur. 
Zondag vanaf 10.00 uur. 
Voor meer informatie: www.opwet-
tensewatermolen.com

 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.
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Gerwens Volksfeest 
op 1, 2 en 3 augustus
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten organiseert alweer voor de 6e keer 
de kindervakantieweek in Gerwen met op vrijdag 3 augustus vanaf 19.00 
uur het Grote Gerwens Volksfeest. Dit jaar op het nieuwe terrein aan De 
Huikert in Gerwen.
Thema: “Gerwens Volksfeest”
180 kinderen gaan zich weer 3 dagen 
bezig houden met allerlei leuke activi-
teiten. Woensdag en donderdag heb-
ben de kinderen een lekker druk pro-
gramma. Op woensdag presenteren  
ze om 09.30 uur op het kerkplein de 
Openingsact met alle volkeren en de 
onthulling van het KinderVakantie-
Week-lied 2012. 
Aansluitend hebben ze een program-
ma met allerlei spelletjes en creatieve 
voorbereidingen voor de vrijdag-
avond. Ook gaan ze nog naar het bos 
voor de Bosspelen.
Alles is verwerkt in een boordevol 
programma met vele spelletjes rond-
om het thema ‘’Gerwens Volksfeest”. 
Zestien volkeren uit de hele wereld en 
uit de geschiedenis spelen en strijden 
op deze dagen met en tegen elkaar. Sa-
men bereiden zij het Grote Gerwens 
Volksfeest voor. Op vrijdagavond 3 
augustus vanaf 19.00 uur is het dan 
zover. 

Kom gerust op bezoek
Dit jaar is er op vrijdag geen optocht 
maar iedereen kan een kijkje komen 
nemen en de tenten bezoeken. Iedere 
groep opent zijn tent en laat u de sfeer 
proeven van de verschillende wereld-
volkeren zoals Indianen, Eskimo’s, 
Hippies, Arabieren, Boeren en Boe-
rinnen, Prinsen en Prinsessen, Flinsto-
nes, Farao’s enz. Zij bieden u allemaal 
een spelletje, een hapje of een knutsel-
werkje aan. Hiervoor zijn bij de entree 
strippenkaarten te koop voor € 3,-, de-

ze geven u 6 strippen om de diverse 
tenten te bezoeken en mee te doen aan 
de dingen die de kinderen de dagen 
daarvoor hebben bedacht.  Op het po-
dium zullen verschillende optredens 
plaatsvinden die de kinderen bij de 
workshops hebben voorbereid. Het 
zal weer een hele bijzondere en gezel-
lige avond worden op het nieuwe ter-
rein aan De Huikert in Gerwen (gele-
gen naast Jong Nederland Gerwen).

Bokkenollen 
Op donderdagavond vanaf 19.00 uur 
is er een activiteit voor iedereen vanaf 
12 jaar: Bokkenollen!!! Teams van 4 

Kindervoorstellingen in het 
Openluchttheater Mariahout
Het geheim van de Oude Kast
Op maandag 30 juli brengt De Trek-
wagen de voorstelling Het Geheim 
van de Oude Kast. De voorstelling is 
voor iedereen vanaf 3 jaar. 

De Trekwagen brengt een mix van 
poppentheater en toneel. Maar vooral 
een levendig en humoristisch feest-
programma waarbij zelfs een aantal 
kinderen mogen meespelen tijdens de 
voorstelling. Het Geheim van de Oude 
Kast gaat over Toon en meneer Drup-
pel, tenminste, zo noemt Toon de gek-
ke man die steeds maar binnendrup-
pelt in zijn winkel. Zo komt Toon 
natuurlijk nooit aan zijn werk toe. Me-
neer Druppel is blij dat hij Toon heeft 
gevonden, hij wil een kast van Toon 
kopen. 
Toon vindt het maar niets en zegt dat 
hij de kast niet verkoopt. Wanneer 
meneer Druppel de kast probeert te 
stelen komen de kinderen in actie. 
Meneer Druppel verklapt de kinderen 
dat er in de kast een geheim zit, maar 
hij weet niet wat. De kinderen vertel-
len het aan Toon. Hij onderzoekt de 
kast en haalt het geheim tevoorschijn. 
Samen met de kinderen wordt er een 
plan bedacht om voor altijd van die 
vervelende Meneer Druppel af te ko-
men.

Politieberichten
Overval op tankstation Smits van 
Oyenlaan, politie zoekt getuigen
Nuenen, 20-07-2012 • Donderdagavond rond 19.00 uur werd een tankstation 
aan de Smits van Oyenlaan overvallen. Twee mannen met een helm op betraden 
de winkel van het tankstation en bedreigden de 57-jarige medewerker. Een van 
de overvallers hield daarbij een vuurwapen gelijkend voorwerp vast. De pomp-
houder werd gedwongen het geld uit de kassa af te staan. De daders gingen er 
vervolgens met een scooter vandoor. Van de daders is het volgende signalement 
bekend.

De overvallers zijn ongeveer 1.80 m lang en betraden de winkel met een helm op. 
Dader 1 droeg een zwarte integraalhelm zonder vizier en had verder een paarse 
jas/vest met capuchon aan. De capuchon is aan de binnenzijde wit van kleur, 
mogelijk bont. Verder droeg de dader een licht blauwe jeans.
Dader 2 droeg een grijze integraalhelm met vizier. Hij had een grijze jas aan 
voorzien van zwarte delen zoals een deel van de mouwen, borst- en schouder-
stuk.
Vlak voor de overval reden de daders op een scooter, komende vanuit de richting 
N270. Ze reden tegen het verkeer in. Getuigen die de overvallers voor of na de 
overval hebben gezien of iets opvallends hebben gezien dat mogelijk te maken 
heeft met de overval, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844. 
Anoniem kan ook via 0800 - 7000.

Kindervakantieweek in Gerwen is een genot voor jong en oud. 

Veel 
automobilisten 
onwetend 
over risico’s 
airconditioning
700.000 autobezitters in Nederland 
zijn zich niet bewust van de nood-
zaak van periodiek onderhoud aan 
het aircosysteem in hun voertuig. 
Dit blijkt uit een onderzoek. Zonder 
regelmatige controle kunnen zich 
schimmels en bacteriën vormen, 
met gevaar voor de gezondheid  van 
dien.

Voorkom gezondheidsklachten of 
een hoge rekening
‘Voorkomen is beter dan genezen’ 
geldt in dit geval zowel figuurlijk als 
letterlijk. Bijna 12 procent van de eige-
naren van een auto met airco is in de 
veronderstelling dat het systeem nooit 
onderhoud nodig heeft, of alleen als 
het vies ruikt of lange tijd niet is ge-
bruikt. Niets is echter minder waar: de 
airconditioning moet minimaal twee-
jaarlijks, maar bij voorkeur elk jaar, 
onderhouden worden, zodat de vor-
ming van schimmels en bacteriën 
wordt voorkomen en de optimale wer-
king van het systeem gegarandeerd 
blijft.  

personen kunnen zich opgeven via 
bokkenollen-in-gerwen@hotmail.nl. 
Ook kunt u hier terecht voor vragen. 
Laat u verrassen!

Natuurlijk zijn er vele handen nodig 
om dit alles op poten te kunnen zetten 
en te laten slagen, gelukkig kan de 
stichting ook dit jaar weer rekenen op 
de hulp van bijna 100 vrijwilligers. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn!! 
Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten 
is de vele sponsoren erg dankbaar. De 
sponsoren maken het mogelijk om de 
Kindervakantieweek al 6 jaar succes-
vol te kunnen organiseren in Gerwen. 

U bent op alle dagen van harte wel-
kom om een kijkje te nemen op het 
Kindervakantieweekterrein De Hui-
kert in Gerwen. De koffie staat na-
tuurlijk klaar! Voor vragen: kinderva-
kantieweekgerwen@live.nl of neem 
een kijkje op de website en bekijk het 
volledige programma: www.jeugdacti-
viteitengerwen.nl ,

Het Amulet
Op donderdag 2 augustus brengt Hila-
ria het sprookje Het Amulet. De voor-
stelling is voor iedereen vanaf 5 jaar. 

‘Het Amulet’ is een door Hilaria ver-
zonnen sprookje dat zich afspeelt er-
gens tussen China en Japan. Er is wei-
nig tekst, veel muziek, prachtige 
kostuums en een mooi ‘ouderwets’ de-
cor. Het verhaal speelt zich af rond een 
klein dorpje aan de rand van een groot 
woud. Diep in dit woud woont een 
wijze oude kluizenaar Lee Lu Tsji. De 
dorpelingen hebben groot respect 
voor hem. Hij bezit een eeuwenoud 
Amulet, waarvan men beweert dat het 
magische krachten bezit. Op een dag 
verschijnt er een mysterieuze vreem-
deling en dan gebeurt er een aantal 
vreselijke dingen...

Iedere maandag en donderdag tijdens 
de basisschoolvakantie zijn er om 
14.30 uur kindervoorstellingen in het 
openluchttheater in Mariahout. 
Kaartjes kosten € 4,- en zijn verkrijg-
baar via de www.oltm.nl, bij Erik Bar-
ten Tuin- en Parkmachines of aan de 
theaterkassa.

Speel mee met Het geheim van de Ou-
de Kast Bezit de Amulet magische krachten?

Ingezonden brieven

Verstuurd vanaf mijn iPad

Vakantie
Door Elwien Bibbe

Natuurlijk heb ik mijn iPad bij. Sinds kort heb ik er ook boeken op. Eerst 
had ik er 3. Nu heb ik mijn eigen bibliotheek met meer dan 3000 titels. 
Eigenlijk kan ik mijn abonnement op de bibliotheek nu wel opzeggen. Maar 
de bieb is ook ‘ a place to meet’. Ik moet daar nog even over nadenken.

De. eerste vakantiedag zit ik aan zee met mijn tablet op schoot. Tot mijn 
verbazing gaat het lezen goed. Ook al 
lach ik mij zelf in de spiegeling toe. 
Kijk ik soms bedenkelijk en zie ik mijn 
haren wapperen in de wind.

Ik lig op een kiezelstrand. Met grote 
kiezels. Als ik mijn tablet even neer-
leg, slaat mijn boek niet dicht en waai-
en de bladzijden ook niet alle kanten 
op. Misschien een leuk idee voor de 
Ebook makers.

Hoe wil je je boek lezen:
Optie aan het strand met windkracht 
5 of op een berg met windkracht 5.
Op de eerste waait er een vracht zand 
tussen de bladzijden. Op de berg niet. 
Daar scheurt op blz 76 een pagina. En 
die zie je dan geanimeerd wegwaaien.
Optie zeilboot. Koffie over pagina 12, 
pas bij pagina 67 slaan de pagina’s 
weer lekker om! Je blijft heel lang kof-
fievlekken zien.
Het boek is oud en muf. Bij pagina 13 
zie je de eerste kleine ovenvisjes weg-
schieten. Dit blijft zich voordoen. Hoe 
hard je ook met je tablet schudt. Het 
wordt pas griezelig met een hele grote.
En zo blijft lezen toch nog een beetje 
ouderwets.

Hij is met niets te vergelijken,
De mens is mooi, met al zijn streken
Ik raak op hem niet uitgekeken,
‘k zou eeuwenlang naar mensen kunnen kijken

Zijn menselijke benadering van het leven met alle vreugde , maar ook alle ver-
driet, is voor velen zo herkenbaar, dat ze met een stille glimlach van ontroering of 
instemming samen met Toon kunnen zeggen; Ik heb het leven lief.
Afgelopen woensdag 27 juni, werden wij door de KPN Mooiste Contact Fonds& 
Viert het Leven uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een muzikale middag in Het 
Klooster in Nuenen.
Een hele middag vol liedjes en versjes van Toon Hermans. Gezongen door Philip 
Paar, ondersteund door een zesmans orkest.  Wij waren met velen aanwezig. Stil 
genoten, maar ook met z’n allen flink meegezongen met de nummers van Toon 
Hermans, ach wie kent ze niet.
We werden gastvrij ontvangen met koffie en een cup cake. Daarna heerlijk genoten 
van de show. Na afloop nog gezellig een hapje en een drankje. Kaasje, worstje en 
ook een schaal vol bitterballen ging rond.   Er waren vele medewerkers van de KPN 
op de been, om al onze mensen te begeleiden. Onze dank daarvoor. Zonder hen 
was het absoluut onmogelijk geweest.
Toon zong over 24 rozen…… die middag waren het er veel meer. Iedereen die gast 
was kreeg een mooie rode roos, samen met een prachtige foto, waarop de gast 
stond met zijn of haar vrijwilliger van de KPN.
De roos is inmiddels verwelkt, maar de foto wordt nog regelmatig in de hand geno-
men, en wordt er met een tevreden gevoel teruggekeken op een bijzondere mid-
dag…
En uiteraard een gevoel van dankbaarheid… KPN Mooiste Contact Fonds & Viert 
het leven…. Bedankt voor een geweldige middag… Hopelijk mogen we snel weer 
eens samenwerken..

Linda Deckers, team dagbesteding en welzijn, 
Archipel Akkers, Nuenen



Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Master Collection. 
Rijke uitstraling, oog voor 
detail en buitengewoon 
goed slaapcomfort 
ontmoeten elkaar!

k Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of  
 kortingen. Geldig van 1 juli t/m 30 september 2012.  
 Vraag naar de voorwaarden.

Bijvoorbeeld:
Master M2000 (80/90 x 200/210 cm).
Normaal v.a. € 850,-
Nu tijdelijk v.a. € 637,50.

op een Master 

matras

25% 
korting

Opwettenseweg 81 
Nuenen 

Tel. 040 - 284 00 13
www.tijdvoorkwaliteit.nl

www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051  w
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Maaltijdloempia EXTRA GROOT
Diepvriesspecialist, 
1 schaal à 2 stuks, 3,59 voor 2,59

Kabeljauwhaasjes
Diepvriesspecialist, 
1 kg. 11,95

Suprisebox
(diverse soorten ijsjes)
Playa, 20 stuks. 3,95

Rainbowfruits (stoplichtijs)
Dedert, 8 stuks. 1,19

uw snack- en barbecue specialist

 7,99

2 schalen
 3,99

 2,99

 0,79

Cornet vanille met écht roomijs

Diepvriesspecialist, 10 stuks. 5,49

Ambachtelijk roomijs diverse smaken 
o.a. pistache, mokka en aardbeien
IJsfabriek, 1 ltr. 2,75

Kip- of varkenssaté
Diepvriesspecialist, 27 stokjes.

Dikke of dunne frites 
Lutosa, 1 kg. 1,89

Mexicano of pikante gehaktstaaf
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 3,95/3,39

Hamburgers
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 1,99

Belgische frites
Lutosa, 2 kg. 3,49

BBQ pakket excellent
Diepvriesspecialist, 4-5 pers. 17,95

Diverse visspiezen o.a. pangasius en tonijn
Per 3 stuks op schaal

tegen inlevering van 10 spaarpunten GRATIS RUNDVLEES- 
OF GOULASHKROKET SCHAAL À 5 STUKS

SPAARKAART AANBIEDING

Rundvleeskroket
Diepvriesspecialist, 16 stuks. 3,99 

 0,25 
per stuk

 3,99

 1,99

 7,99

 0,99

 1,99

 1,49

 1,99

 14,99

v.a.  2,49
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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   

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

weekenddiensten
Zondag 29 juli, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 29 juli, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag  29 juli, 09.30 uur: An en Mien 
de Greef; Carel van den Brekel; Mia 
van den Akker-de Rooij; Rob van den 
Akker; Suzanne Raymakers-van den 
Akker; Paula Hobbelen-Verhoeckx; 
Harrie Vinke.
Zondag  29 juli, 11.00 uur: Ben en 
Adrie van de Wielen-Karremans; Ma-
riet de Greef-Arts; Jan en Doortje Pas-
man-Hendriks, (vanwege verjaardag 
Doortje); Thieu Gijzen; Fransje Ahuis-
Philippa; Paul Perrée; Overl. Ouders 
van de Plas-Brenders; Overl. familie 
van Ballegooyen-van Vroonhoven.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 29 juli zal dhr. P. Molenaar 
onze gastpredikant zijn. Aanvang: 
10.00 uur. Hij is voor ons geen onbe-
kende. 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 10.00-12.00 uur hebben 
we Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 29 juli, 9.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: Freek 
Groot.

Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-van Duijnhoven; Levende en 

overleden van het St. Annagilde.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.n

Zondag 29 juli, 11:00 uur: Eucharistie-
viering, met volkszang, voorganger: 
pastor Kuijpers.

Misintenties
Adriaan van den Bogaard; Bert van 
der Maat; Janus van de Water; Sjef Sa-
ris (vanwege verjaardag); Overleden 
ouders Leonard en Miet Donkers-
Sloots en Willy Donkers; Frans en An-
na de Groot-Vrijaldenhoven en zoon 
Henk; Bijzondere intentie uit dank-
baarheid.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 26 juli: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 27 juli: 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 juli: 08.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 29 juli: 9e zondag na Pinkste-
ren, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 30 juli: geen Heilige Mis.
Dinsdag 31 juli: 18.30 uur Heilige Mis.
Woensdag 1 augustus: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

Van de Noordkaap naar Athene 

5.500 Kilometer Across 
Europe voor KiKa
Door Elwien Bibbe

Michiel Hoefnagels (23) uit Nuenen en studerend in Rotterdam begint op 1 
augustus samen met 5 medestudenten aan een ambitieuze fietstocht: ze fietsen 
in 30 dagen van de Noordkaap naar Athene. Dit zijn 5500 kilometer en dat 
betekent ongeveer 200 kilometer per dag. Dat doen ze voor een goed doel: 
KiKa. Michiel, Robert, Bart, Hendrik en zijn broertje Ted hopen hiermee 
100.000 euro op te halen. Met dit bedrag kan een onderzoek naar lymfatische 
leukemie bekostigd worden. Afgelopen week flyerden de studenten in Nuenen.
5500 Kilometer is anderhalf keer de 
afstand van de Tour de France. En dat 
kan natuurlijk niet zonder een gede-
gen fysieke voorbereiding. Naast de 
reguliere trainingsritten, reed de ploeg 
ook mee in diverse klassiekers zoals de 
Ronde van Vlaanderen en de Amstel 
Gold Race.
Al een heel jaar zijn ze bezig met de 
voorbereiding. Niet allen met trainen 
maar ook met het zoeken naar spon-
soren, het maken van een website en 
het ontwikkelen van een app. Ook 
hielden ze al eerdere wervingsacties 
voor KiKa. Zo organiseerden ze al een 
wielerronde voor studenten. Daar de-
den ruim 250 studenten aan mee. Op-
brengst bijna 8000 euro en organiseer-
den ze 2 golfwedstrijden. Er is al 
70.000 euro opgehaald en het moeten 
er met Across Europe 100.000 wor-
den.

App: Across Europe Live 
Naast de 6 renners gaat er ook een be-
geleidingsteam en een cameraploeg 
mee. De groep bestaat in totaal uit 15 
studenten. Het project is in de loop 
van het project meer en meer ge-
groeid. De cameraploeg gaat de hele 
tocht vast leggen. De renners zijn te 
volgen via de door de studenten zelf 
ontwikkelde App: Across Europe Live. 
(Nu of binnenkort te downloaden via 
de website). Iedere dag zal er een 2mi-
nutenfilmp je te zien zijn met alle be-
langrijke belevenissen. En wordt er 
gewerkt aan een documentaire.

Niet alleen maar doneren, maar ook 
meedoen.
Mensen die de app downloaden, kun-
nen meedoen aan het Across Europe 
spel. Voorspel hoe lang het team zal 
doen over het doorkruisen van een 
land en maak kans op een van de vele 
prijzen. Ook voor de juiste inschatting 
van de totale fietstijd zijn mooie prij-
zen te winnen.

Michiel is de minst ervaren renner. 
Zijn fietservaring is 0,0. De trainings-
ritten niet meegerekend. Zijn fiets-
kwaliteiten vat hij samen met het 
woord: stoemper. Het meest kijkt hij 
op tegen: vals plat, heuvels en bergen. 

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 
26 juli 14.30 uur Kindervoorstelling Doornroosje  Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.toneelverenigingmariahout.nl 
27 juli 20.00 uur PvGE Midzomercontactavond  Laco Strandbad Nuenen 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 Archipel Jo van Dijkhof www.archipelzorggroep.nl  
29 juli 20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath www.schafrath.nl  
29 juli   Holiday Fair  Heerlyckheid de Opwettense Watermolen landgoed van Heerlyckheid de Opwettense Watermolen www.opwettensewatermolen.com  
30 juli 14.30 uur Kindervoorstelling Het geheim van de Oude Kast De Trekwagen Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  
1+2+3 aug  Kindervakantieweek Gerwen Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen Huikert in Gerwen www.jeugdactiviteitengerwen.nl  
2 aug 14.30 uur Kindervoorstelling Het Amulet De Trekwagen Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  
2 aug 19.00 uur Bokkenollen Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen Huikert in Gerwen bokkenollen-in-gerwen@hotmail.nl 
3 aug 19.30 uur informatieavond fietsnavigatie Cycle Trend Duivendijk 5c www.cycletrend.nl  
7-8 20.00 uur Kienen  KBO Lieshout Dorpshuis in Lieshout   
7-8-9 aug  EMK voetbaldagen EMK parkeerterrein van EMK aan het Wettenseind www.emkvoetbaldagen.nl  
9 aug 14.30 uur Kindervoorstelling Doornroosje  Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.toneelverenigingmariahout.nl

Liederentafel
Zondagavond 29 juli 

is er weer een Liederentafel 
in café Schafrath, 

aanvang 20.30 uur.

Zijn motto is: “Na klimmen komt da-
len”. 
En waarom Across Europe: “Omdat 
Across Europe voor mij het onmoge-
lijke representeert. Ik werd eerst ge-
polst voor een rol als begeleider en be-
dacht me toen vrij snel dat ik deel van 
deze tocht wilde uitmaken, maar dan 
wel als fietser! Ik had een sportieve 
uitdaging als deze nooit voor mogelijk 
gehouden, terwijl kanker bij kinderen 
ook onmogelijk zou moeten zijn.”

Veel meer is te lezen op www. across-
europe.nl.

Michiel Hoefnagels  5500 km voor KiKa

Lange fietstocht in Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert voor alle inwoners van 
Gerwen, jong en oud, met regelmaat diverse activiteiten. Vele daarvan zijn 
bekend en vinden wekelijks plaats op vaste tijden, zoals de inloop en de 
wekelijkse fietstocht op vrijdagochtend. Maar af en toe is er iets speciaals. 

Dat is aanstaande vrijdag weer het ge-
val. Dan is er opnieuw een lange fiets-
tocht gepland, waarvoor al door me-
nigeen is aangekondigd, dat er animo 
voor bestaat. Deze keer is er een tocht 
uitgezet door Jaring Siemersma. Wie 
mee wil fietsen, kan zich vrijdag mel-
den tussen 9.15 en 9.30 uur bij den 
Heuvel. Onderweg worden enkele 
stops gemaakt voor koffie lunch en 
een frisdrankje. Aangeraden wordt 
om voor onderweg zelf wat fruit, wa-
ter of dergelijke mee te nemen. 
Zin om mee te doen? Kom dan tegen 
9.30 uur naar d’n Heuvel. Mocht er 
twijfel bestaan aan het doorgaan door 
weersomstandigheden, bel dan even 
met 06 41102625 (het nummer van 
WLG).

Op dat nummer kunt U overigens ook 
terecht voor info over andere activitei-
ten en hulpdiensten, (zoals vervoer, 
klussen, hulp bij mantelzorg, formu-
lieren en administratie) die door de 
Werkgroep aangeboden worden. 

Een eerdere fietstocht van Leefbaar Gerwen

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Rond de Linde
gemaakt 

door Nuenenaren 
voor 

Nuenenaren
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

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

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

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

STAPEL 
KORTINGEN

1 STUK 40%
2 STUKS 50% 

V.A. 3 STUKS 60%

NU VEEL SUPERKOOPJES
MET 75% KORTING

OPRUIMING
1 artikel 30% korting

vanaf 
2 stuks 50% korting*

* Met uitzondering van basics, accessoires en nieuwe collectie.

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl
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