
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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.
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in Rond de Linde.

Guatemala-groep is weer thuis

‘Nuenense steun 
 werpt vruchten af’
De Nuenense delegatie van de zusterband parochie Nuenen - Tucurú, is 
weer terug van hun reis naar Guatemala. Al eerder heeft u in Rond de Linde 
over hun ervaringen kunnen lezen. Hierbij hun afsluitend verslag over pro-
jecten die ook door Nuenenaren worden gesteund.
Johan Ebberink, deelnemer aan de reis 
naar Guatemala: ‘Het geweldige is dat 
wij als groep zonder meer konden 
constateren dat die projecten tastbare 
resultaten opleveren. Het was ontroe-
rend om uit de monden van de men-
sen zelf de enthousiaste verhalen te 
horen en om te zien hoe dankbaar ze 
zijn. De delegatie wil dan ook heel 
graag die dank weer doorgeven aan u’.

Vrouweneducatie
Ebberink: ‘Meer dan tachtig vrouwen 
in Tucurú haalden hun basisschooldi-
ploma en een aantal studeert zelfs ver-
der. Naast lezen, schrijven, rekenen 
e.d. krijgen ze cursus in land- en tuin-
bouw, economie en sociale en maat-
schappelijke ontwikkeling. 
De Nederlandse ontwikkelingsorgani-
satie Solidaridad stopt eind van dit 
jaar met de financiële steun aan dit 
project. Voor een groot deel is dat niet 
erg omdat vele vrouwen hun opleiding 
voltooid hebben en hun kennis al toe-
passen in verbetering van hun dorps-
gemeenschappen. 
Maar voor een klein groepje zoeken 
we nog naar een klein fonds voor het 
afmaken van hun school. Ook zou het 
mooi zijn als we extra fondsen zouden 
kunnen vinden om enkele vrouwen in 
staat te stellen een hogere opleiding te 
gaan volgen.’

Project Koffie Coöperatie Finca Paija
‘Na een jarenlange procedure heeft 
een groep landloze boeren eindelijk 
een verlaten koffieplantage in eigen-
dom kunnen krijgen als coöperatie. 
Dat kost deze Maya families veel opof-
feringen. Voordat zo’n finca weer eco-
nomisch rendabel draait, moeten de 
mannen jarenlang werken alleen voor 
de afbetaling en investeringen in ma-
chines, zaaigoed en planten. Gelukkig 
hebben de vrouwen geleerd wat extra 
geld te verdienen in tuinbouw- en an-
dere producten en in zelfvoorziening 
van bijvoorbeeld maïs en vis.  Ze wer-
ken hard, het is voor de toekomst van 
hun kinderen zeggen ze. Ze zijn bere-
trots dat ze het zover gebracht hebben 
en danken in de toespraakjes vele ma-
len de begeleiders van Solidaridad. In-
middels is men zover dat de mensen 
zonder de permanente technische on-

dersteuning zelfstandig verder kun-
nen. Onze delegatie brengt hierbij 
graag de dank door aan de Oud-Prin-
sen die dit koffieproject met hun 
fondswervende activiteiten mogelijk 
gemaakt hebben’, aldus Johan.

Zelfbewustzijn
‘De Nederlandse antropoloog Ruud 
van Akkeren geeft cursussen over Ma-
ya-spiritualiteit aan de indiaanse be-
volking van Tucurú en omgeving. Veel 
Mayarituelen zijn al eeuwenoud, maar 
de bevolking kent haar eigen geschie-
denis en cultuur nauwelijks. De cur-
sussen geeft hen een sterk 
zelfbewustzijn. Dat hebben we ter 
plekke kunnen zien. Een deel van het 
geld uit Nuenen is naar dit project ge-
gaan. Men vroeg ons echter naar mo-
gelijkheden voor nog meer cursussen. 
Ook hiervoor willen we geld inzame-
len.’

Weefgetouw
‘De voorzitter van de Wereldwinkel 
Nuenen is met onze delegatie meege-
gaan, juist ook om te zien hoe gewerkt 
wordt met de door de Wereldwinkel 

De vader van Doña Inés is tijdens de burgeroorlog verdwenen en haar broer is aan 
de gevolgen van marteling overleden. Haar verdriet deelt ze met veel andere na-
bestaanden uit Santa Lucía. In het onlangs gepresenteerde gedenkboek worden de 
verdwenen geliefden herdacht en geëerd.

Nuenen gefinancierde naaimachines 
en weefgetouwen. En ja hoor, ze waren 
en zijn nog steeds heel nuttig. Het is 
een volwaardig kledingatelier gewor-
den. Direct na de burgeroorlog had 
een groepje vrouwen van wie de man 
vermoord of verdwenen was zich ver-
enigd om zo met elkaar te overleven, 
zowel geestelijk als lichamelijk.’

Archief Guatemala Komitee
‘Het archief van het Guatemala Komi-
tee Nederland is enkele jaren geleden 
overgebracht naar CIRMA, een on-
derzoeksbureau in Antigua, Guate-
mala. 
Het secretariaat van het Guatemala 
Komitee was gevestigd in Nuenen. 
Het betreft een uniek archief dat vele 
documenten bevat die nergens meer 
bewaard waren gebleven. Het is mo-
menteel één van de meest geraad-
pleegde archieven. Er zijn organisaties 
die met behulp van dit Nederlandse 
archief hun eigen geschiedenis heb-
ben kunnen schrijven. 
Ook zijn sommige documenten uit dit 
archief gebruikt als bewijsmateriaal in 
rechtszaken tegen mensenrechten-

schendingen. Met CIRMA zijn afspra-
ken gemaakt over het digitaliseren van 
videobanden en foto´s die nog in Nu-
enen liggen. Ook hiervoor is nog geld 
nodig.

Onze groep heeft verder een indiaan-
se boerenleider gesproken die van Ne-
derlandse particulieren, waaronder 
enkele mensen uit Nuenen, steun ont-
vangt om zijn twee oudste kinderen in 
staat te stellen een universitaire oplei-
ding te laten volgen. En dan natuurlijk 
nog de publicatie van een gedenkboek 
van een groot aantal verdwenen en 
vermoorde mensen in Santa Lucia tij-
dens de burgeroorlog. Dit boek is er 
gekomen mede dankzij het initiatief 
van Nuenenaar Mario Coolen, die in 
Santa Lucía heeft gewerkt. Voor de 
nabestaanden is dit boek van zeer gro-
te betekenis en een troost omdat er 
eindelijk erkenning is voor hun ver-
driet’, vertelt Johan Ebberink.

Voor meer informatie zie www.paro-
chienuenen.nl of benader het secreta-
riaat in de pastorie van de Clemenskerk 
in Nuenen.

Weekendje 
weg voor mantelzorgers
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of 
andere naaste kan erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de mantel-
zorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contac-
ten of vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg 
los te kunnen laten. Even afstand nemen, even nieuwe energie opdoen, 
even wat tijd voor jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in      
samenwerking met OpKracht een        
ontspanningsweekend op 7, 8 en  9 
september in Hotel Boschoord in 
Oisterwijk. 

Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kun-
nen mantelzorgers genieten van een 
prachtige omgeving, heerlijk verzorg-
de maaltijden en lekker veel vrije tijd.  
Er worden ook drie groepsbijeenkom-
sten georganiseerd waarin mantelzor-
gers tips krijgen om de zorg beter vol 
te houden. Alles is erop gericht hen 
even uit de dagelijkse zorgsituatie te 
halen, zodat ze bij thuiskomst met 
hernieuwde energie de zorgtaak weer 
op zich kunnen nemen.

Ex-deelnemers spreken over “fantas-

tisch fijne dagen”, “tot in de puntjes 
verzorgd”, “fijne gesprekken met lotge-
noten” en “heerlijk om zelf eens aan-
dacht te krijgen”.

Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is 
exclusief voor leden van PuntExtra. 
Wanneer iemand per direct lid wordt, 
kan hij/zij ook deelnemen aan het 
weekend. Als tegemoetkoming in de 
kosten van het weekend wordt een ei-
gen bijdrage van € 90,- gevraagd. Dit is 
een all-in prijs, alleen drankjes zijn 
voor eigen rekening. 

Deelname geschiedt op volgorde van 
inschrijving. Aanmelden kan tot 10 
augustus. Reageer snel en bel met 
PuntExtra: 2 308 538. Meer informatie 
is ook te vinden op www.puntextra.nl 

Zomeravond-
concert in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 augustus is er in het Van 
Gogh Kerkje een zomeravondconcert. 
Op deze avond zal Paul Weijmans im-
proviseren op de piano. Het karakter 
van de muziek is verstillend, ofwel ge-
woon lekker wegdromen en luisteren. 
Het concertje is in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19:30 uur. Toegang gra-
tis, na afloop collecte voor de Wilde 
Ganzen.
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‘Het is als het ontwerpen van 
schitterende sieraden’
Dat is een uitspraak van twee docenten, tevens edelsmeden bij Kunstencen-
trum CAN. In dit artikel vindt u een klein portret van deze twee creatieve 
geesten: Karin van den Broek en Addy van de Ven. Beiden geven ze les bij 
Kunstencentrum CAN. Dit artikel wordt geplaatst in het kader van het 40 
jarig bestaan van Stichting CAN.  Wilt u het hele interview lezen? Dan ver-
wijzen wij graag naar www.stichtingcan.nl

Na de zomervakantie heeft het edel-
smeedatelier van het CAN een flinke 
facelift ondergaan. Komend jaar heeft 
het CAN onder andere ingezet op het 
professionaliseren van dit vakatelier.
Welke verbeteringen worden er aan-
gebracht voor de nieuwe cursussen?  
“Dit keer worden er volwaardige en 
professionele werkplekken gereali-
seerd waar nog beter en goed verant-
woord dan in het verleden aan het 
edelsmeedvak gewerkt kan gaan wor-
den. Bij edelsmeden werken we met 
maximaal 10 mensen in het atelier. In 
september zal iedere cursist tijdens de 
lessen kunnen beschikken over een ei-
gen edelsmidwerkbank met de moge-
lijkheid om daar ook te solderen.” 

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste 
dingen die de cursisten bij kunsten-
centrum CAN leren ten aanzien van 
edelsmeden ?
“Sieraden zijn heel persoonlijk. Bijna 
altijd krijgt iemand sieraden van ie-
mand anders en daarachter zit dan 
ook meestal nog een reden. Dit maakt 
het heel persoonlijk. Nog persoonlij-
ker wordt het wanneer je een sieraad 

Ingezonden brieven
Postbezorging 
Zo langzamerhand begint de postbezorging lachwekkende vormen aan te nemen.
Vier weken geleden vond een buurtgenoot een bankpoststuk, aan mij geadres-
seerd, gewoon op straat. 
Ik vond rond die tijd drie poststukken weer ergens anders in Nuenens dreven. 
Gister weer een bankpoststuk voor mij in andermans bus gestopt.
Tja, leve de marktwerking, leve de ‘moet-kunnen’-mentaliteit.

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen

Uit d’n hoek…
Ziek

Het hoge woord is eruit. Dure medicijnen voor niet-rendabele ziektes worden 
in de toekomst niet meer vergoed. Als het aan het College voor Zorgverzeke-
ringen ligt tenminste. Die vinden de medicijnen tegen de ziekte van Pompe en 
de ziekte van Fabry te duur in verhouding tot de genezende werking.
 Nou vertrouw ik die farmaceutische industrie ook voor geen meter, 
met onheilspellende namen als Genzyme en Shire. Of GlaxoSmithKline. Klinkt 
als een geheime organisatie uit een James Bond film die op wereldheerschap-
pij uit is.
 Het hek is van de dam. Te dure behandelingen en te dure medicijnen. 
Mensen worden verlies- en winstrekeningen, alles en iedereen uitgedrukt in 
economische termen. Wie is er nou ziek? De mensen of de maatschappij?
 Ik ben benieuwd of die dure mensen van het College voor Zorgverze-
keringen zelf aan de ziekte van Pompe of Fabry lijden.

Edwin Coolen

Vakantie  ’Oord” Nuenen
Een prachtige ervaring, zomaar...om de hoek.

De hoek rond onze molen, met nog wel twee volle velden.
Vol van bloemen allerlei, geuren, zon, wolken en wind, 

grotere en kleine dieren.
Languit liggen op het versgemaaide hooi.
Lekker dwalen, ‘s ochtends en ‘s avonds 

over de groene paden.
Genietend, de zintuigen weer volgezogen.

Wat wil een mens nog meer...
Dank, dank, aan de gulle gevers en de harde werkers.

Volgend jaar weer??
Ik blijf er voor thuis!

 
Gerry Siebers, De Hovenier 2, Nuenen

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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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.

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 26/07/2012 N-HZ-2012-0126 Berg 23B Verbouwen 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.

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 

24/07/ N-HZ-2012- Dwerspad 20 Bouwen Aanpassen kantoorruimte 25/07/ 
2012 0096    2012

24/07/ N-HZ-2012- Hoek Hool- Bouwen Plaatsen herinnering met 25/07/ 
2012 0115 Laar  profi el schaapsherder 2012 
    Evert de Vries met
    informatiebord, 3   
    schaapjes en herdershondje

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Drumfanfare Jong Leven Gerwen zijn toestemming, vergun-

ning en ontheffi ngen verleend voor het organiseren van een vlooi-

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 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•
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•  Drink per dag twee liter water.
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•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
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•  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. 
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 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.
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•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
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•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
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•  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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enmarkt op zondag 26 augustus 2012 op het “Heuvelplein”inclusief 
het weggedeelte Heuvel in het verlengde van de Gerwenseweg, 
gelegen aan het Heuvelplein (verzenddatum 24 juli 2012);

• aan Stichting Scouting Panta Rhei zijn vergunningen en onthef-
fi ngen verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op 8 
en 9 september 2012 op het terrein bij het scoutinggebouw aan 
de Pastoorsmast 12 (verzenddatum  juli 2012);

• aan Backstage Chevy Club zijn vergunningen en ontheffi ng verleend 
voor het organiseren van een American Car Meeting in het weekend 
van 7 tot en met 9 september 2012 op het terrein van strandbad 
Nuenen (verzenddatum 25 juli 2012);

• aan Grace Robinson Evenementen is een vergunning verleend voor 
het houden van Open dagen Albert Heijn bij fam. Van de Heuvel 
aan de Collse Hoefdijk 40 op 25 en 26 augustus 2012 (verzend-
datum 25 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, 2 augustus 2012

zelf leert ontwerpen en dan ook nog 
leert maken. Dat lijkt allemaal vrese-
lijk moeilijk en die gedachten is niet 
helemaal onterecht. Als het eenvoudig 
zou zijn zou iedereen het aan de keu-
kentafel kunnen gaan doen.”
 
Wat vind je belangrijker voor de cur-
sisten: sieraden maken of 'het vak' le-
ren?
 “Voorop staat dat de cursus altijd ple-
zier en voldoening voor de cursisten 

moet opleveren. Je moet er elke week 
weer naar uitkijken om er naar toe te 
kunnen gaan. Als er te weinig uitda-
ging in de cursus is dan gaat het snel 
vervelen. Er zal een wisselwerking 
zijn met de vakdocent.”
 
Wat is voor jou het belangrijkste doel 
dat je met je lessen wilt bereiken?
“Dat mensen met plezier een sieraad 
maken en daarbij de juiste technie-
ken toepassen.
Om dit goed te kunnen doen heb je 
een gezellige ontspannen sfeer no-
dig. Iedereen moet lekker rustig en 
ontspannen kunnen werken. Goed 
gereedschap en een veilig en sfeervol 
atelier. 
Het doel is bereikt wanneer een cur-
sist zijn of haar idee heeft weten te 
realiseren door het zelf maken van 
een oogstrelend sieraad.” 
Voor het gehele interview of meer 
informatie over het CAN, zie www.
stichtingcan.nl



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

  

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 3 EN 4 AUGUSTUS: 
Babyleaf, per zakje ...................... 1,35
Ruccola, per zakje ....................... 1,25
Radijsjes, 2 bosjes ...................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 6 AUGUSTUS:

Snijbonen, panklaar, 1/2 kilo ....... 1,49
DINSDAG 7 AUGUSTUS:

Chinesekool, panklaar, 1/2 kilo .... 0,99
WOENSDAG 8 AUGUSTUS:

Rodekool, panklaar, 1/2 kilo........ 0,79
DONDERDAG 9 AUGUSTUS:

Gekookte bietjes, 1/2 kilo ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 3 T/M 9 AUGUSTUS:

Kiyomi, 8 stuks ............................ 1,99
Nw.Oogst Delbart, hele kilo ...... 1,99
Mexico salade, 250 gram .......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Lekker, mager
 en vlug klaar!!! Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Shoarma Pakket 
500 gr. vlees, bakje saus en 5 broodjes ..5,95 
Bos Asperge
100 gram ...................................... 1,75
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Filet Martino ...........2,75
Carpaccio Misto
100 gram ...................................... 2,10
Gevulde Paprika
100 gram ...................................... 1,15 

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!

KOOPJE

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

  

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

SPECIAL

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

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

Actie geldig van 3 t/m 9 aug.:

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! 

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

Maaiers vakantieperiode Rond de Linde.indd   1 6/18/2012   2:17:08 PM

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

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

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

NIEUW SCHOOLJAAR!!
Bij aankoop van € 15,-

schoolspullen, Textmarker 
groen en een set Bruynzeel 
stiften kado!! Leuk toch hè!!
HOGE BRAKE 66, 5672 GM NUENEN • TEL. 040-2913301 • WWW.RISJAMO.NL

Kleine room-
boter cake
Duits rond 
meergranen 
brood

€ 2,55

€ 2,10



Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

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!

 

Luisteren is een belevenis! 
Vrijwilligerswerk bij Sensoor ook

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven

Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. 
Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken 

vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden 
kijk op www.sensoor.nl/brabant of bel 

040 - 212 55 66 voor een informatiepakket.
Aanmelden voor de nieuwe basistraining 

kan tot 31 augustus 2012.

TM

Koop in augustus voor 
€ 20,00

aan schoolspullen 
en je krijgt een 

cadeaubon van € 5,00 

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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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 5 augustus, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 5 augustus, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 5 augustus, 09.30 uur: Ineke 
Hilberink; Ben Gosselink.
Zondag 5 augustus 11.00 uur: Tiny 
Steenbekkers; Miet Sanders; Ria van 
Gerwen-Tas; Iet Gevers-Donkers; 
Geer van den Nieuwenhof; Gerrit van 
Bree; Miriam Raessens; Toos Lijten-
van Kessel; Marinus Donkers,(vanwege 
sterfdag); Petronella Donkers-Daams; 
Overleden ouders Toon en Gon Ha-
braken-Smulders; Machiel van Stok-
kum; Tinus van Gils en Han; Jo van 
Streepen-Janssen; Dorothé van den 
Reek; Joke Schepers-Cremers en Paul 
Schepers; Jan Mathijsse; Henk Bollen; 
Frans en Trina van Kemenade-van 
Maasakkers; Overleden ouders van de 
Pas-Donkers; Joke Donkers-Pas; Rie-
kie de Groof-Joosten; John Delahaye.

Mededelingen
Op zondag 29 juli werd in onze paro-
chie gedoopt: Sue-Ann Botterweck. 
Wij wensen de familie van harte profi-
ciat en veel geluk:

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

De dienst van deze zondag is een zo-
genaamde Stiltedienst. Aanvang: 
10.00 uur en onze voorganger is ds. C. 
Crouwel. 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, waar u kunt binnenlo-
pen voor een kop koffie of thee en een 
gezellig contact met anderen. U bent 
van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 5 augustus, 9.30 uur: Woord- 
& Communiedienst, volkszang, voor-

ganger: Leden van de Werkgroep.

Misintenties: Harrie en Lena Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 5 augustus, 11.00 uur: Woord- 
en Communie-dienst, volkszang, 
voorganger: leden van de werkgroep 

Misintenties: Netty de Groot (vanwe-
ge sterfdag); Bert van der Maat.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 2 augustus: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 3 augustus: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Zaterdag 4 augustus: 08.30 uur Heilige 
Mis, daarna uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 5 augustus: 10e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 6 augustus: geen Heilige 
Mis.
Dinsdag 7 augustus: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 8 augustus: 07.15 uur Hei-
lige Mis.

 
     

Datum tijdstip activiteit organisatie plaats website

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 

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  

4+5 aug  Tuinvlindertelling De Vlinderstichting  www.vlindermee.nl  

5 aug 19.30 uur Zomeravondconcert  Van Gogh Kerkje Papenvoort Nuenen   

7-8 aug 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 

11 aug 13.30 uur Brandweerfestijn Speeltuin De Kievit Speeltuin De Kievit www.speeltuin-dekievit.nl 

11 aug 19.00 uur Kindervoorstelling Doornroosje  Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.toneelverenigingmariahout.nl 

12 aug 14,00 uur De Combo So Nice Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl

Kindervoorstellingen in het Openluchttheater Mariahout

40x Dimitri van Toren
Zaterdag 18 augustus om 20.30 uur komt Dimitri van Toren naar het open-
luchttheater in Mariahout. Dimitri van Toren komt dit jaar alweer voor de 
40ste keer, een ongelofelijke prestatie en de moeite waard om zijn mooie 
liedjes te komen beluisteren. 

Dimitri van Toren, een sympathieke 
Brabantse troubadour, startte zijn car-
rière in de groep ‘The Headlines’. In 
die tijd begon Dimitri met het schrij-
ven van eigen liedjes. Vanaf de jaren 
‘60 brengt hij met zijn markante stem 
zijn liedjes ten gehore. Dimitri van To-
ren staat bekend om zijn opvallende, 
herkenbare teksten.
Kaarten kosten € 15,- en zijn verkrijg-
baar via www.oltm.nl of  aan de kassa 
van het theater.

Doornroosje
Donderdag 9 augustus om 14.30 uur 
en zaterdag 11 augustus om 19.00 uur 
kun je in het Openluchttheater Maria-
hout gaan kijken naar Doornroosje. 
Wat is er mooier dan met prachtig 
weer in het prachtige theater naar een 
sprookje te gaan kijken. Het beroemde 
verhaal werd speciaal voor Toneelver-
eniging Mariahout bewerkt door Mi-

chelle van Daalhoff, die tevens de re-
gie in handen heeft.

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 veranderen; Roos 
zal geprikt worden en daarna slapen, 
tot de prins van haar dromen haar 
wakker kust.

 
Maar is er wel een prins van haar dro-
men? En zal hij haar komen kussen? 
Doornroosje is een voorstelling voor 
jong en oud, vanaf 4 jaar.
Kaarten kosten € 4,- en zijn verkrijg-
baar via www.oltm.nl of  aan de kassa 
van het theater.

Vier generaties mannen
Danique van Dun uit Nuenen zorgde voor de 4e generatie mannen binnen de 
familie Ter Haar. Haar zoon, Mason (Hendrikus, Godelieve) ter Haar is op 25-7-
2012 om 23.01 uur geboren. Het is een flinke jongen en de familie is super trots! 

Al vele dagen was het onrustig in Nue-
nen. Er zou weer een nieuw inwoner-
tje bij komen. Altijd een geweldige ge-
beurtenis, meestal niet iets om in de 
krant te zetten. Toch was hier wel wat 
meer aan de hand. Deze baby zou na-
melijk de 4e generatie gaan worden. 
En dat is wel uniek, zeker als het om 
vier mannen gaat. 
Overgroot Opa Leo 89 jaar, Opa Hen-
nie 60 jaar en vader Mikel 33 jaar heb-
ben geduld moeten hebben want pas 2 
weken na de geplande datum, op 25 
juli 2012, is de 4e generatie geboren. 
Het is maar liefst een 10 ponder ge-
worden met de unieke naam Mason. 
Een heerlijk Brabants welvaren met 
een glimlach op zijn gezichtje van oor 
tot oor. Moeder en kind kern gezond, 
dus een feestje is op zijn plaats. We 
wensen Danique, Mikel en de “kleine” 
Mason heel veel geluk in Nuenen. 

Vier generaties mannen op een rij. Vlnr: overgroot-opa Leo ter Haar, opa Hennie 
ter Haar, papa Mikel ter Haar en kleine Mason ter Haar.

Hartelijk dank voor de steun en het medeleven 

vanuit de Gerwense gemeenschap en de vele vrienden en familie 

bij het overlijden van ons pap, 

Bert van der Maat
Vooral de vele kaartjes die u stuurde zijn een blijvende herinnering aan 

de vriendschap en hartelijkheid die hij iedereen om zich heen toedroeg.

Gerwen 2012                    Familie van der Maat

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



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 

roNde prijs wekeN
Alle kleding varieert nu van € 10,- tot € 40,- 

(m.u.v. nieuwe collectie)

ook alle sjaals, schoenen en tassen nu met 50% korting

E 10,- E 30,-E 20,-
E 15,- E 40,-

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

Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

SLA NU UW SLAG! KWALITEITSMEUBELS TEGEN BODEMPRIJZEN!

LAATSTE 
WEKEN

De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Meubels & Meer
bij

TOTALE LEEGVERKOOP!!

UBELS TEGEN BODEMPRIJZ

BANKEN, 
STOELEN, 
TAFELS, 
KASTEN 

EN MEER! 

BIJVOORBEELD

TEAK KAST
BLANK 150X180CM

VAN 2100,-   VOOR 600,-
getoonde afbeelding kan verkocht zijn

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

(XL)PRINTEN

DRUKKEN

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

Grazende ooievaars op Vaarle

Groen is trendy
Het maken van groene keuzes is de afgelopen 40 jaar aantrekkelijker gewor-
den, vinden acht van de tien Nederlanders.  Tweederde vindt groen doen 
zelfs trendy. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van 
Natuur & Milieu dat deze maand zijn veertigste verjaardag viert. De geiten-
wollen sok lijkt hiermee definitief aan de wilgen gehangen. 

Wel vindt ruim de helft van de Neder-
landers groene keuzes (nog steeds) fi-
nancieel onaantrekkelijk. Hier valt de 
komende verkiezingen nog veel te 
winnen.
Nederlanders zien het belang in van 
een schoon milieu. De overgrote 
meerderheid (87%) vindt een schoon 
milieu noodzakelijk voor het voortbe-
staan van onze samenleving. De mees-
te zorgen maken de Nederlanders zich 
over luchtvervuiling (43%) en het ver-
dwijnen van de natuur (eveneens 
43%).
De helft van de Nederlanders vindt 
dat de overheid het meest verant-
woordelijk is voor het oplossen van 
natuur- en milieuproblemen. Het be-
drijfsleven en de burger zelf worden 
door respectievelijk 21% en 18% hier-
voor het meest verantwoordelijk ge-
acht.
 
Maak groene keuze financieel aan-
trekkelijk
Met het oog op de verkiezingen is het 
interessant dat een ruime meerder-
heid (60%) van de Nederlanders het 
een goed idee vindt om de belasting 
op milieuvervuiling te verhogen ten 
gunste van een lagere loon- en winst-
belasting. Dat betekent draagvlak voor 
belastingvergroening en een kans 

voor politieke partijen die hier serieus 
werk van willen maken.
Nog iets meer mensen (69%) vinden 
dat de nieuwe regering de huidige sub-
sidies en belastingvoordelen voor fos-
siele en milieubelastende  industrieën 
moet afschaffen, een maatregel waar 
milieuorganisaties al langer voor plei-
ten.   Nederland subsidieert fossiele 
energie met jaarlijks 5,6 miljard euro 
(onderzoek Ecofys en CE Delft, 2011)
 
Zonnepanelen beste kans voor 
groen gedrag
Nederlanders zijn zich ervan bewust 
dat zij door hun keuzes en aankopen 
ook zelf een bijdrage kunnen leveren 
aan een schonere en duurzame wereld 
(78%). De beste kans voor groen ge-
drag zit in zonnepanelen. In vergelij-
king met andere groene oplossingen, 
zoals windenergie, elektrisch rijden of 
duurzamer eten,  hebben zonnepane-
len de meeste potentiële gebrui-
kers:  82% staat hier positief tegenover, 
43% zou het zelf willen toepassen en 
6% doet het al. De ruimte tussen ‘posi-
tieve houding’ en ‘zelf al doen’ is hier 
het grootst. De nieuwe subsidierege-
ling voor zonnestroom moet een flink 
deel van deze potentie kunnen verzil-
veren.
Opvallend is dat energiebesparing als 
groene oplossing het hoogste scoort 
bij zowel ‘willen’ als ‘doen’ (87% wil het 
en 60% doet het). De slogan ‘Beter 
voor het milieu én beter voor de por-
temonnee’ (of omgekeerd) lijkt bij de 
Nederlander goed te landen.
 
Ahold groenste AEX-genoteerd 
bedrijf
Van de AEX-genoteerde bedrijven 
wordt Ahold het meest geassocieerd 
met milieuvriendelijk ondernemer-
schap.  De top 5 bestaat verder uit Phi-
lips, Unilever, Heineken en PostNL.

Jolande Sap van GroenLinks wordt ge-
zien als groenste politicus, gevolgd 
door Marianne Thieme op 2, Diederik 
Samsom op 3, Emile Roemer op 4 en 
Henk Bleker op 5.
De top 5 van groenste BN-ersis Wub-
bo Ockels, Floortje Dessing, Georgina 
Verbaan, Midas Dekkers en nog een 
keer Jolande Sap.
 
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door 
Motivaction in opdracht van Natuur 
& Milieu.   Aan het onderzoek deed 
een representatieve steekproef mee 
van 1.246 Nederlanders tussen 16 en 
70 jaar. Het veldwerk vond plaats van 
8 tot en met 14 mei.
Motivaction is een onafhankelijk on-
derzoeksbureau, lid van de MOA en 
maakt deel uit van de Research Keur-
merkgroep.
Het onderzoek is verricht naar aanlei-
ding van de veertigste verjaardag van 
Natuur & Milieu.
Zie de jubileumuitgave  40 jaar Natuur 
& Milieu: Van zure regen naar flexita-
riër

Grote Pensioenfondsen 
beleggen mondjesmaat 
energiebewust
De grote pensioenfondsen in Nederland geven slechts mondjesmaat gehoor 
aan de wensen van hun deelnemers om klimaat- en energiebewust te beleg-
gen. Zo wil ruim de helft van de Nederlanders hun pensioen (deels) beleg-
gen in windmolens en zonnepanelen. Op dit moment investeren pensioen-
fondsen echter gemiddeld nog geen half procent van hun vermogen recht-
streeks in duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van Profundo en van 
Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu.  
 
De Nederlandse pensioenfondsen be-
leggen gezamenlijk 750 miljard euro 
wereldwijd. Onder de grootste fond-
sen zijn echter geen  klimaatvriende-
lijke toppers te vinden, zo blijkt uit het 
onderzoek van Profundo. De belang-
rijkste reden: de fondsen voeren geen 
samenhangend klimaatvriendelijk be-
leggingsbeleid. Sommige pensioen-
fondsen zijn op een aantal klimaaton-
derwerpen koploper   maar op alle 
andere klimaatonderwerpen achter-
blijver. Zo loopt BPL (Bedrijfspensi-
oenfonds voor de Landbouw) voorop 
bij investeringen in relatief schone be-
drijven, maar loopt het juist achter als 
het gaat om beleggingen in producen-
ten van vervuilende teerzandolie en 
steenkool en rechtstreekse investerin-
gen in duurzame energie.
Ook het grootste pensioenfonds in 
Nederland, ABP, maakt geen conse-
quente klimaatvriendelijke keuzes. 
Het is opvallend dat ABP meer geld 
belegt in aandelen van producenten 
van vervuilende teerzandolie en 
steenkolen (totaal 1,1 miljard euro) 
dan rechtstreeks in duurzame energie 
(750 miljoen).  ABP scoort ten opzich-
te van de andere pensioenfondsen bo-
vendien middelmatig als het gaat om 
aandelenbeleggingen in relatief scho-
ne elektriciteitsbedrijven.
PGB (grafische bedrijven) is koploper 
als het gaat om rechtstreekse investe-
ringen in duurzame energie. Het gaat 
dan echter nog maar om 1,45% van het 
belegde vermogen. PMT (metaal en 
techniek) scoort het minst vaak als 
achterblijver. Samen met het Pensi-
oenfonds Vervoer is PMT koploper 
wat betreft het afzien van (aandelen)
beleggingen in teerzandolie.
 
Onderzoek Motivaction: pensioen-
fondsen moeten veilig én duurzaam 
beleggen

Ruim vier van de vijf Nederlanders 
vinden dat pensioenfondsen zo veilig 
mogelijk moeten beleggen en meer 
oog moeten hebben voor de langere 
termijn, zo blijkt uit het Motivaction 
onderzoek.  Opvallend is dat mensen 
maatschappelijk verantwoord beleg-
gen belangrijker vinden dan een maxi-
maal rendement (70% versus 43%).
Nederlanders   vinden het belangrijk 
dat hun pensioen klimaat- en energie-
bewust wordt belegd. Ongeveer de 
helft wil dat hun pensioengeld (deels) 
wordt belegd in duurzame energie, 
elektrische auto’s of duurzaam gepro-
duceerd voedsel. Meer dan de helft 
(57%) wil geen beleggingen die ten 
koste gaan van klimaat, milieu en na-
tuur. Beleggingen die leiden tot het 
kappen van regenwoud zijn duidelijk 
een no go area: driekwart wil dit niet.
Andere cijfers:
- 62% van de Nederlanders wil meer 

zeggenschap over de manier waarop 
zijn pensioen wordt belegd;

- 86% vindt dat de pensioenfondsen 
meer oog moeten hebben voor de 
langere termijn;

- 69% wil zelf kiezen bij welk pensi-
oenfonds men zich aansluit (op dit 
moment is er geen keuzevrijheid).

 
Duurzaam beleggen loont
De afgelopen jaren is veel onderzoek 
gedaan naar het rendement op duur-
zaam beleggen. De conclusie is helder: 
duurzaam beleggen levert minstens 
zoveel rendement op als traditioneel 
beleggen. In sommige gevallen is het 
rendement zelfs hoger omdat duur-
zaam opererende bedrijven doorgaans 
een lager risicoprofiel hebben.
Door klimaat- en energiebewust te be-
leggen wenden  pensioenfondsen hun 
aanzienlijke vermogen aan om te in-
vesteren in een duurzame economie. 
Hierdoor voorkomen ze dat de pensi-

oenen van Nederlanders in de toe-
komst bedreigd worden door hoge 
olieprijzen of een klimaatcrisis. Als we 
in een leefbare wereld van onze oude 
dag willen genieten, moeten we het 
geld nu goed laten werken.
 
Over de onderzoe ken
Aan het onderzoek Benchmark Pensi-
oenfondsen en Klimaat door Profun-
do namen negen van de twintig groot-
ste pensioenfondsen deel. Samen zijn 
deze negen pensioenfondsen goed 
voor tweederde van het totaal belegd 
vermogen van alle Nederlandse pensi-
oenfondsen.  In het onderzoek is naar 
acht indicatoren gekeken, waaronder 
investeringen in relatief schone be-
drijven, het afzien van beleggingen in 
sterk vervuilende brandstoffen en het 
stemgedrag op vergaderingen van 
aandeelhouders. Motivaction heeft 
onder een steekproef van 518 Neder-
landers tussen 18 en 65 jaar onder-
zocht wat zij belangrijk   vinden aan 
hun pensioen en wat zij vinden van 
klimaat- en   milieuvriendelijk beleg-
gen. Het onderzoek is representatief 
voor leeftijd, geslacht, opleiding en re-
gio. Motivaction is lid van de MOA en 
maakt deel uit van de Research Keur-
merkgroep.  

Fietsverkeersplein

Nieuw in Nuenen: Als je vanuit de Lissevoort het Broek in gaat een verkeersplein 
speciaal voor fietsers.  Met een overdaad aan verkeersborden.

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, 
romans, natuurboeken, reisgidsen, 
hobbyboeken en veel meer liggen voor 
u klaar. Natuurlijk kan Weverkeshof 
nog meer boeken gebruiken. Inleve-
ren kan iedere dag tijdens de ope-
ningstijden van Weverkeshof. Door-
deweeks van 9.30-12.00 uur en van 
14.00-17.00 uur en tijdens het week-
einde van 09.30-17.00 uur. Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5.



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

kINDERTELEkINDERTELEfOON VOOR zz.O.-B.O.-BRABANT
IedereIedere dagdag van 14.00 tot 20.00 uur.uur. Tel.Tel. 0800-04322
(gratis).(gratis).______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

”PLuSmINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmelHulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmelHulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel.tel. 06-39243420, postbus 62,62, 56705670 AB Nuenen
of e-mail: plusminus@onsnet.nuof e-mail: plusminus@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

STICHTINg LEERgELDELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 ABAB NuenenNuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nuleergeld@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

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

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

VOEDSELBANkk N Nk Nkk Nk uuENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-28316755671 CC Nuenen, tel. 040-2831675____________________________________________________________________________

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

VAN DER STAPPENSTAPPEN uITVAARTVERITVAARTVERzORORgINg
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nlinfo@vdstappen.nl • www.vdstappen.nlwww.vdstappen.nl______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

BIBLIOTHEEk Dk DOOmmmmELDAL NuENENENEN
VincentVincent van Goghplein 97,97, tel.tel. 2833097.
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 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-wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheekLeeszaal open tijdens openingstijden bibliotheekLeeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

VRIjWILLIWILLIgERSHERSHuLP VOOR THuISSTERVENDENISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraaghulpaanvraag tel. 040-2864199
(St. Annaziekenhuis)Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar.bereikbaar.______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

OPEN Hu HuIS ”D ”DE REgENBOOg”
Sportlaan 5. Elke donderdagdonderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. Ook tijdens de vakanties. ____________________________________________________________________________

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

AA - EAA - EINDHOVEN E.O. 
ZelfhulpgroepenZelfhulpgroepen voorvoor mensen met alcoholproblemen,
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.____________________________________________________________________________

BLOEDALOEDAfNANAmmEE
Bloedafnamedienst Regio Eindhoven:Eindhoven:
Ma. t/m vr. in de Akkers (M. Begemannstr.)Begemannstr.) 8.30-10.458.30-10.45
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

zuIDzORIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, verOrganisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, verOrganisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
VoorVoor allealle diensten dag enen nachtnacht bereikbaar:bereikbaar:
Postbus 2160,2160, 55005500 BDBD Veldhoven, 040-2308408.040-2308408.
•	 Bureau Zuidzorg Nuenen, KloosterstraatKloosterstraat 15.
•	 Servicepunt•	 Servicepunt Zuidzorg, KloosterstraatKloosterstraat 15.
	 Vooraanvraag/verhuur	 Vooraanvraag/verhuur verpleegartikelen,verpleegartikelen,

personenalarmering, maaltijdservice en alle andere personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
dienstverlening. 

•	 Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173,170-173,
	 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoopverkoop vanvan

verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open•	 Open op werkdagen van 08.3008.30 - 12.3012.30 uur____________________________________________________________________________

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

Ro
nd

 d
e 

Li
nd

e
 o

p 
in
te

rn
et

:

ww
w.

ron
dd

eli
nd

e.n
l

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Te Huur: Eengezinswo-
ning vanaf september, 
minmaal 3 maanden. 3 
slaapkamers, zolderkamer, 
volledig gemeubileerd, lin-
nengoed, bestek etc. Info 
06-81367380.

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!

Gezocht: Betrouwbare 
zorgverleenster voor nacht-
zorg bij dame op leeftijd 
in Nuenen. Inlichtingen 
bel 040-2518891 of email 
vilips@gmail.com.

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.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking:

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Vind jij het leuk om 
een jong volwassen meis-
je naar Alverno, speciale 
dansschool, te brengen. 
Reacties, marioncavan-
derlinden@gmail.com.Tel. 
06-53785237.

AANLEG NIEUW GAZON 
Eventueel met beregening. 
Ook aanleg van kunstgras. 
www.lapagondatuinen.nl   
of bel voor een vrijblijven-
de afspraak telefoon 06-
19702668.

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.

ZOMERAANBIEDING: 
Shantalamassage voor ont-
spanning van lichaam en 
geest. 3x 30 min. € 70,- Tel. 
7870848. www.fysiothe-
rapiehetkoetshuis.nl

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

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

FRAmBOzEN & RODE BESSEN
UIT EIgEN kWEkERIJ

IEDERE DAg: 
vERSE 

AARDBEIEN
vaN de volle groNd

IEDERE DA

aardbeiplaNteN te koop
1 dag van te voren reserveren
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Wielersport

 Vacaturebank vrijwilligers
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
     
——————————————————————————————————————————————————————————————
De Akkers   onderst. brood- en warme maaltijd op verpleegafd. Affiniteit met dementerenden za + zo 11.45-14.00 u.
 pianist(e) voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpsboerderij Weverkeshof vrijwilligers voor ondersteuning van de tuinploeg en het terreinonderhoud maandagmorgen en in overleg
 algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Amnesty International afd. Nuenen werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v. onderhoud groen/sportpark + vrijw. cameraman/-vrouw (analyse trainingen) in overleg 
——————————————————————————————————————————————————————————————
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid met administratieve achtergrond (b.v.k. vrouw i.v.m. samenst. best.) in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
St. Culturele Activiteiten Nuenen medew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie-atelier + teken/schilder/model-atelier    ca. 2 u. p. wk.
 medew. algemeen beheer en webmaster 
——————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof Spoed: vrijwilliger Gasterij voor o.a. serveren van drankjes tijdens bridgeavonden di en/of do 19.30-23.30 u.
 i.o. kortere tijden mogelijk
——————————————————————————————————————————————————————————————
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Parochie Nuenen lid Doopwerkgroep en Vormselwerkgroep. Organisatorische taken in overleg
——————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen coörd. bezorging nieuwsbrieven (6x p. jr.) en bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
——————————————————————————————————————————————————————————————
Buurtbusvereniging chauffeurs Buurtbus (lijn 460) met geldig rijbewijs BE i.o. 3 u. per 2 weken  
——————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Nuenenaar ontvangt gladiolen

Marc Sinnema liep voor de 5e keer de Nijmeegse Vierdaagse uit. Hij liep 4 x 50 km. 
Chapeau! 

RKVV 
Nederwetten 
oefent
Zondag 5 augustus speelt Nederwet-
ten 1 een oefenwedstrijd tegen Lierop 
1 op sportpark de Koppel in Neder-
wetten. Aanvang: 11.00 uur.

Geen Inloop    
in Gerwen    
a.s. maandag
Komende maandag 6 augustus kan er 
geen inloop plaatsvinden. D’n Heuvel 
is dan gesloten i.v.m. werkzaamheden.
Er is geen andere mogelijkheid dan de 
bijeenkomst op te schorten en in gro-
ten getale de week daarna, weer pre-
sent te zijn. De Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen rekent op uw begrip.
Info 06-41102625

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

Nuenense wielrenner 
Steven Kruijswijk over Tour: 
dit smaakt naar meer
Aan zijn eerste Tour houdt de Nuenense Raboprof Steven Kruijswijk 
gemengde gevoelens over. Hij haalde na drie weken Parijs, terwijl de Rabo-
bankploeg toch al binnen een week met nog maar vier renners in koers zat. 
Zijn ploegmaten waren betrokken bij diverse valpartijen en ook Steven 
kwam in aanraking met het Franse asfalt. 
“We hebben een andere Tour gereden 
dan we vooraf op gehoopt hadden. 
Maar als je kijkt naar wat er allemaal 
gebeurd is, kunnen we uiteindelijk 
toch tevreden zijn. Met een etappeze-
ge hebben we er het maximale uitge-
haald.” Aan het woord is Steven 
Kruijswijk, die ook concludeert: “Dit 
smaakt naar meer. Deze eerste Tour is 
goed voor mijn ontwikkeling en dit 
was wat mij betreft zeker niet mijn 
laatste Tour”.

Nuenenaar 2e landgenoot en 3e jon-
gerenklassement
De 25-jarige Steven Kruijswijk kwam 
in Parijs aan als 33ste in het eindklas-
sement (en 2e Nederlander na Laurens 
ten Dam op de 28ste plaats) en als 3e 
in het jongerenklassement. In de 14e 

etappe Limoux-Foix reed Steven veel-
vuldig in beeld, zeker bij de beklim-
ming van de Mur de Péguere. Hij 
maakte samen met ploeggenoot Luis 
Leon Sanchez deel uit van een kop-
groep, die ruim een kwartier voor-
sprong nam op het peloton. Steven: 
“We zaten met de halve ploeg in de 
kopgroep en ik heb aardig wat klim-
werk kunnen verrichten om Luis in 
een goede positie te brengen. Mooi 
dat Luis het in de finale afmaakte en 
de etappe won.” Steven kwam in Foix 
als 10e over de meet en dat was met-
een ook zijn beste etappeklassering.

Niveau Tour stuk hoger
Een vergelijking met de twee andere 
grote rondes, de Giro in Italië en de 
Vuelta in Spanje is moeilijk te maken 
en Steven zegt in dit kader: “Het ni-
veau in de Tour is gewoon een stuk 
hoger dan in de Giro of Vuelta. In 
Spanje en Italië kan een onbekende 
renner wel eens een etappe winnen, 
maar dat gebeurt in de Tour niet. In de 
Tour is het vanaf de start tot aan de fi-
nish attent zijn en hard rijden, bij die 
andere rondes wordt er ook wel rustig 
gereden en gaat het pas in de finale op 
zijn hardst”. En Steven Kruijswijk heeft 
alle drie deze grote rondes gereden en 
de Giro zelfs al twee keer.

Steven gewild in criteriums
Aan de Tour de France namen dit jaar 
198 renners deel met daarbij 18 Ne-
derlanders. In het Rabobankteam van 
negen renners zaten zes Nederlan-
ders. Tien landgenoten haalden Parijs 
en die renners zijn gewild bij de wie-
lercriteriums na de Tour. Zo stond 
Steven in Stiphout op de 3e podium-
trede naast de sprinters André Greipel 
en Peter Sagan. Deze week staat de 
Nuenense prof aan de start bij de 
Draai van de Kaai (Roosendaal, 30 juli) 
en de Mijl van Mares (Maarheeze, 3 
augustus).
Daarna gaat Steven Kruijswijk weer 
een Tour rijden, nu in de Verenigde 
Staten, want hij is opgenomen in de 
Rabobankploeg die van 7 t/m 12 au-
gustus deelneemt aan de Tour of Utah. 
En deze Tour telt vele klimkilometers. 
Steven zit ook in de selectie voor twee 

Grand Prix-wedstrijden in Canada: 
Québec op 7 september en Montréal 
op 9 september. En natuurlijk hoopt 
de Nuenense sportman geselecteerd 
te worden voor het wereldkampioen-
schap in ons land, met op zondag 23 
september de wegwedstrijd voor profs 
over 267 km met start in Maastricht 
en finish op de Cauberg in Valken-
burg.   

Politieberichten
Politie zoekt getuigen gewapende overval
Nuenen, 29-07-2012 • Zaterdagavond rond 19.30 uur is een tankstation aan de 
Collse Hoefdijk overvallen. Twee daders bedreigden een medewerker met een 
op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Na de overval gingen zij er met een on-
bekende buit vandoor op een zilvergrijze scooter. 
Het signalement van de daders:
Dader 1
- lichtgrijze helm
- lichte huidskleur
- donkere jas
- spijkerbroek
- donkere schoenen

De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Zij kunnen contact opne-
men met de recherche in Valkenswaard op 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 
0800-7000.

Vissers bekeurd na achterlaten afval
Aarle-Rixtel: De politie heeft vrijdagmorgen 20 juli op de Havenweg in Aarle-
Rixtel twee vissers (21 en 17 jaar) uit Helmond bekeurd voor het achterlaten van 
afval. Op de visstek troffen agenten bij een controle plastic eetbakjes, flessen en 
ander afval aan. De politie controleert vaker op het achterlaten van afval. De 
boete bedraagt € 340,-.

Het Meldpunt Internetoplichting
Elke maand verhandelen miljoenen mensen hun spullen (iPod, telefoons, spel-
computers) met andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevreden-
heid van beide partijen. Helaas is er ook een kleine groep mensen die - net als in 
de echte wereld - misbruik maakt van het vertrouwen van anderen. Daarom heb-
ben de Politie en het Openbaar Ministerie in samenwerking met Marktplaats het 
Meldpunt Internetoplichting opgericht. Deze partijen vinden het belangrijk dat 
het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een 
plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen. 
Voor meer informatie zie www.mijnpolitie.nl.

Dader 2
- grijze helm
- donkere kleding

Nuenenaar Steven Kruijswijk is gewild bij handtekeningenjagers tijdens de criteriums……        (foto Cees van Keulen) 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Ledenraad verleent decharge en 
keurt jaarcijfers 2011 goed
De ledenraad heeft tijdens de 
ledenraadsvergadering van eind juni 
decharge verleend aan de directie en de 
raad van commissarissen over het beleid 
en het gehouden toezicht daarop.

Positief advies Commissie Financiën 
René Fortanier, voorzitter van de 
Commissie Financiën, bracht  namens de 
commissie een positief advies uit aan de 
ledenraad. De commissie heeft de cijfers 
bekeken en heeft tijdens een gesprek met 
een afvaardiging van de bank gesproken 
over het resultaat en de achtergronden. 
Dit resulteerde in een positief advies. Op 

basis van dit advies dat mondeling werd 
toegelicht tijdens de 
ledenraadvergadering, verleende de 
ledenraad decharge op het gevoerde 
beleid en het gehouden toezicht.

Feiten en cijfers 2011
Speciaal voor onze leden en klanten 
hebben wij ‘Feiten en Cijfers 2011’ 
uitgebracht. In ‘Feiten en Cijfers’ blikken 
wij terug op 2011 en krijgt u inzicht in het 
resultaat van onze bank. U vindt ‘Feiten 
en Cijfers’ op  www.rabobank.nl/
dommelstreek. 

Stichting Vrienden van de Akkers heeft € 6.600 ontvangen uit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Dommelstreek. Met deze bijdrage heeft de Stichting een duofi ets met 
elektrische ondersteuning aangeschaft voor de bewoners van zorgcentrum de Akkers. 

Met deze toekenning geeft Rabobank Dommelstreek uiting aan haar maatschappelijke 
betrokkenheid bij de gemeenschap. 

Meer bewegingsvrijheid bewoners
De fi ets wordt door vrijwilligers ingezet tot verhoging van het persoonlijk welzijn van 
bewoners van zorgcentrum de Akkers. De bewoners die niet meer zelfstandig kunnen 
fi etsen, zijn dan weer in staat om zich 
per fi ets in Nuenen en omgeving te 
verplaatsen om recreatieve of andere 
redenen. De duofi ets is op maandag 
2 juli offi  cieel overhandigd aan Stichting 
Vrienden van de Akkers door Hellen 
Hurkmans, ambassadeur van Rabobank 
Dommelstreek. 

Bewoners van zorgcentrum 
de Akkers op de fiets: 
dankzij bijdrage Coöperatiefonds Rabobank

Theo van Lieshout,
40 jaar bij Rabobank
Duurzame arbeidsrelatie
Wij vinden het bijzonder dat wij binnen 
onze bank binnenkort een 40 jarig 
dienstverband mogen vieren. Theo van 
Lieshout, adviseur Private Banking zet 
zich al 40 jaar met volle overtuiging in 
voor onze organisatie en onze klanten. 
Een bijzondere mijlpaal die we graag bij 
u onder de aandacht brengen. 

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

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