
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

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

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl
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de Molshoop 
in de Weverkeshof 

Lijstenmakerij 
Foederer: Wie 
jarig is trakteert!

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Open dag en 
kinderkunstcarrousel
bij Kunstencentrum CAN

In de kinderkunstcarrousel doen de 
kinderen die zich daarvoor opgegeven 

hebben 3 workshops naar keuze. Mo-
gelijkheden zijn: dans, theater, schil-
deren, tekenen en boetseren. De start 
is om 10.00 uur bij voldoende belang-
stelling. Meer informatie kunt u vin-
den op de website. Opgeven tot 
uiterlijk woensdag 15 augustus bij 
onze administratie via email: info@
kunstencentrumcan.nl.

De programmakrant 2012-2013 is in 
mei al huis aan huis bezorgd. Heeft u 
deze gemist dan kunt u die vooraf op-
halen in de hal van Het Klooster of in 
de bibliotheek. Ook kunt u het over-
zicht van onze cursussen meenemen 
op 19 augustus. Er zijn docenten en 
cursisten aanwezig die u graag van al-
les vertellen over de lessen en de 
workshops. Tijdens de open dag  kunt 
u demonstraties zien van onder ande-
re edelsmeden, vilten en beeldhou-
wen. U kunt zichzelf en uw kinderen 
inschrijven voor de cursussen en u 

Asbest op Nuenense 
Crijnsschool aangetroff en
Door Gerrit van Ginkel

Op de Nuenense Inspecteur Crijnsschool aan de Heikampen 3 is tijdens 
een onderzoek op 4 plaatsen asbest aangetroff en. In een stookruimte die 
alleen van buitenaf toegankelijk is, is asbest aangetroff en. Beschadigde 
plafondplaten daar kunnen de oorzaak zijn van vezelemissie. Daardoor 
dient deze ruimte meteen gesaneerd te worden. Deze week donderdag 9 
augustus zullen de saneringswerkzaamheden door een gecertifi ceerd 
bedrijf plaats vinden en afgerond worden. De kinderen kunnen 13 augus-
tus weer gewoon naar school en de ouders zijn deze week per brief of e-mail 
geïnformeerd. 

Op de overige 3 plaatsen betreft het 
asbest dat zich onder meer bevindt in 
gevelbeplating, plafondplaten en een 
ingemetselde ontluchtingspijp. Om-
dat het hier gaat over hechtgebonden 
materiaal bestaat er een zeer geringe 
kans op vezelemissie. Het advies hier-
voor is dan ook zoals gebruikelijk bij 
dit soort materialen: Saneren niet 
noodzakelijk op korte termijn. Het 
materiaal dient echter wel verwijderd 
te worden bij sloop- of renovatiewerk-
zaamheden.

De controle op asbesthoudende mate-
rialen is door het Rijk verplicht gesteld 
bij alle gebouwen die voor januari 1994 

gebouwd zijn. Stichting De Eenbes 
heeft in samenspraak met het school-
bestuur besloten tot het onderzoek 
omdat het verplicht uitgevoerd dient te 
worden voor 1 januari van het volgend 
jaar. De schoolvakantie is hiervoor bij 
uitstek geschikt, volgens Eenbesbe-
stuurder Niek van de Zanden. Hij gaf in 
het bijzijn van wethouder Paul de Wit-
te aan de pers uitleg over de ontstane 
situatie op de Crijns. Of op andere ou-
dere scholen in Nuenen of op de naast 
gelegen locatie die door Kids Society in 
gebruik is, hetzelfde speelt, kon men 
niet mededelen. Die scholen staan on-
der toezicht van andere onderwijsin-
stellingen en schoolbesturen. Programma 

Nederwetten 
kermis
De Nederwettense kermis 2012 is 
van vrijdag 17 augustus  t/m maan-
dag 20 aug.

Dit jaar zullen opnieuw naast de ker-
mis attracties voor jong en oud activi-
teiten plaats vinden en zal er een 
progamma   in elkaar gezet worden 
met o.a. paalzitten boven water, een 
5x5 voetbal toernooi, het touwtrekken 
over water, koningschieten en rikken.

Progamma: 
Vrijdag - Opening van de kermis met 
optreden van drumband Jong Leven 
en de Wetter-Tetters aanvang: 19.30 
uur. Start paalzitten 21.00 uur.
Zaterdag om 13.00 uur 5x5 voetbal 
toernooi. Om 14.00 uur goochelaar 
Leonard. Om 22.00 uur einde van het 
paalzitten.
Zondag vanaf 11.00 uur touwtrekken 
over water. Om 17.00 uur kermis-
clown voor de kinderen.
Maandag om 11.00 uur koningschie-
ten St. Anna Gilde. Om 13.00 uur rik-
ken in de tent en om 18.00 uur live 
optreden Mark Elbers.

Waterpret in 
Speeltuin de 
Kievit!
Op zaterdag 11 augustus vindt in 
Speeltuin de Kievit het brandweer-
festijn plaats.

Dankzij medewerking en het enthou-
siasme van de brandweermannen in 
Nuenen, is dit jaarlijks terugkerend 
evenement inmiddels een begrip.

Ook dit jaar kunnen kinderen klim-
men in een brandweerauto, kennisma-
ken met de brandweermannen en 
vriendjes en vriendinnetjes natspuiten 
met een echte, grote brandweerspuit.
Speeltuin de Kievit is zaterdag 11 au-
gustus open om 13.30 uur en de toe-
gang bedraagt Euro 1,50 per persoon. 
Kinderen en opa’s en oma’s met een 
abonnement hebben gratis toegang.
De opbrengsten van het brandweer-
festijn zullen besteed worden aan de 
bouw van een nieuw paviljoen. Speel-
tuin de Kievit is, in samenwerking met 
Rabobank Dommelstreek, bezig om in 
2013 een nieuw paviljoen te realiseren. 

Van de website van de VNG (Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten) haal-
den we onderstaande informatie:

Asbest in scholen
In het voorjaar van 2011 heeft staats-
secretaris Atsma van milieu op aan-
dringen van de Tweede Kamer 
toegezegd dat hij uiterlijk 1 juli 2012 
inzicht geeft in de aanwezigheid van 
asbest in schoolgebouwen. Niet alle 
scholen bleken namelijk over actuele 
inventarisaties van asbest te beschik-
ken. Alle scholen is gevraagd om hun 
gegevens over de aanwezigheid van 
asbest aan te leveren bij Infomil. Ge-
meenten hebben een zorgplicht voor 
schoolgebouwen en zijn eigenaar van 
een aanzienlijk deel van de sportac-
commodaties. De VNG en onderwijs-
organisaties uit primair en voortgezet 
onderwijs werken samen met het rijk 
om alle informatie over deze inventa-
risaties snel te verspreiden. Een eerste 
tussenrapportage is in het najaar van 
2011 naar de Kamer gegaan.
 
Inzet gemeenten
Gemeenten zijn de eerste ‘schakel’ in 
de asbestverwijderingsketen. Door 
een adequate afhandeling van sloop-
meldingen worden eigenaren/bedrij-
ven in staat gesteld om onder strenge 
voorwaarden van asbest af te komen. 
Dit vraagt om specialistische kennis, 
voldoende capaciteit en stevig toe-
zicht. Dit voorkomt bewust of onbe-
wust illegaal handelen door burgers en 
bedrijven. Het kan zelfs zo zijn dat ge-
meenten, als ze meer formatie hebben 
geregeld met betere kennis dat er nóg 
meer tijd in gaat zitten! Er komen im-
mers meer sloopmeldingen binnen en 
er is meer toezicht nodig dan eerder 
verondersteld. Plus dat ook de andere 
gemeentelijke afdelingen nu tijd/ad-
vies vragen (milieustraat, vastgoed, 
scholen).  
Door het vervallen van de vergun-
ningprocedure voor het slopen komt 
er daarentegen tijd vrij.

kunt zich laten adviseren door docen-
ten en cursisten van het afgelopen jaar. 
Voor het programma van de open dag 
van Kunstencentrum CAN zie

www.kunstencentrumcan.nl

Op zondag 19 augustus is er weer de jaarlijkse open dag bij Kunstencen-
trum CAN. U kunt er de sfeer proeven van de cursussen en de andere acti-
viteiten. Dit jaar wordt er voorafgaand aan de open dag een ochtend met 
workshops voor kinderen georganiseerd: de kinderkunstcarrousel.



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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• Gevonden of verloren dieren
 Wanneer u een dier heeft gevonden, verzoeken wij u dit te melden 

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

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

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

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

ONTVANGEN AANVRAGEN VERGUNNING
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: De Coovelse Menners voor het organiseren van de 
Vincent van Gogh-rit op zondag 6 oktober 2012 door het centrum 
van Nuenen en de bossen van Nuenen, Helmond en Laarbeek.

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.

INGETROKKEN AANVRAAG   
REGULIERE BOUWVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer   

Regulier 02/08/ N-RB-2010- Boschhoeve Oprichten 19  
 2012 1122 ongenummerd grondgebonden woningen

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 

31/07/ N-HZ-2012- Beekstraat 41 Bouwen Oprichten bijgebouw 31/07/ 
2012 0025    2012

31/07/ N-HZ-2012- Papenvoort 22A Bouwen Verbouwen woonhuis 31/07/ 
2012 0102    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, 9 augustus 2012

7. Het is niet mogelijk een kiezerspas aan te vragen als u met een 
volmacht deelneemt aan de verkiezingen. 

Een ander machtigen
Kunt u als kiezer op woensdag 12 september 2012 niet zelf stemmen, 
dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om voor 
u te stemmen. 

A. Overdracht Stempas
Machtigen van een andere kiezer in dezelfde gemeente kan zonder 
tussenkomst van de gemeente; vult u daarvoor het volmachtbewijs op 
de achterzijde van de u toegezonden stempas in. 
1. Geeft u een volmacht door invulling van het volmachtbewijs op de 

achterzijde van de stempas, dan moeten uw gemachtigde en u bei-
den ondertekenen. 

2. U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identiteits-
bewijs meegeven. 

3. Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan tot 
op de dag van de verkiezing. 

4. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, 
tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de 
volmachtgever worden ingetrokken.

5. De gemachtigde moet zelf ook als kiezer geregistreerd staan (op 
dinsdag 31 juli 2012).

B. Schriftelijk verzoek bij de gemeente
Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen of hebt u uw 
stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek in-
dienen bij de gemeente.
1. Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot en 

met woensdag 29 augustus 2012 via een voorgeschreven formulier 
indienen bij de gemeente, waar u als kiezer bent geregistreerd.

2. Het voorgeschreven formulier is kosteloos te verkrijgen bij de afde-
ling Dienstverlening Publiek. Tevens is het formulier via de website 
van de gemeente te downloaden.

3. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden 
ondertekenen. 

4. Van de gemeente krijgt u bericht dat uw schriftelijke verzoek om 
bij volmacht te stemmen is ingewilligd. Om voor u te kunnen stem-
men krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezonden.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd deze volmacht in te trekken.

Algemeen
1. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
2. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitge-

bracht.
3. De kiezer die een volmacht heeft gegeven mag niet ook zelf aan de 

stemming deel nemen.

U kunt voor vragen contact opnemen met het cluster Bevolking, tele-
foonnummer 040-2631631.

GEVONDEN VOORWERPEN
Vanaf 1 juli: 

Wat je vindt moet 
je naar de POLITIE 

GEMEENTE brengen!

Gevonden voorwerpen brengt u vanaf 1 juli 
niet meer naar de politie, maar naar de ge-
meente. Vanaf 1 juli is namelijk de gemeente 
verantwoordelijk voor het innemen, registe-
ren en bewaren van gevonden voorwerpen.

Iets gevonden?
Wanneer u een voorwerp vindt, bent u verplicht om dit zo snel moge-
lijk te melden bij de gemeente. U kunt dit zowel digitaal, via www.
nuenen.nl, telefonisch via (040) 263 1631 of persoonlijk bij de recep-
tie in de hal van het gemeentehuis doen.

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

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

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

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

Uitzonderingen 
• Rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en vreemdelingendo-

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

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

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

ren wij direct terug naar de instantie die het pasje heeft verstrekt.

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

VERKEER

12 SEPTEMBER 2012:    
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
Door de val van het kabinet zijn op woensdag 12 september 2012 
vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wij nodigen u van 
harte uit om te gaan stemmen bij deze verkiezingen.
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Het stemproces zal na-
genoeg hetzelfde zijn als bij de laatste provinciale verkiezingen. Op 
het stembureau wordt gestemd met het rode potlood na het overleg-
gen van de stempas met een legitimatiebewijs.

Op 12 september 2012 kunt u op elk stembureau tussen 07.30 uur 's 
ochtends tot 21.00 uur 's avonds uw stem uitbrengen.

Stemmen in een andere gemeente: alleen met kiezerspas
U kunt bij de verkiezing voor de Tweede Kamer uw stem ook uitbren-
gen in een andere gemeente binnen geheel Nederland. Om te stemmen 
in een andere gemeente hebt u wel een kiezerspas nodig. 

Aanvragen kiezerspas
1. Een kiezerspas kunt u uiterlijk 29 augustus 2012 schriftelijk aan-

vragen bij de burgemeester van de gemeente waar u op 31 juli 2012 
als kiezer staat ingeschreven. 

2. Dat doet u met het aanvraagformulier dat kosteloos bij de ge-
meente verkrijgbaar is. Het aanvraagformulier is tevens te down-
loaden via de website. Hebt u al een stempas ontvangen, stuur 
deze dan met de aanvraag mee.

3. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dat kan bij het 
cluster Bevolking tot uiterlijk 7 september 2012, 12.30 uur. Neemt 
u dan wel de stempas en een geldig legitimatiebewijs mee!

4. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, wordt de stempas om-
gezet in een kiezerspas.

5. Een verloren kiezerspas mag niet worden vervangen.
6. Om te mogen stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een iden-

titeitsbewijs overleggen wat op de dag van de stemming maximaal 
5 jaar verlopen mag zijn.

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: 10 EN 11 AUGUSTUS: 
Hollandse bloemkool, per stuk 0,89
Komkommers, 2 stuks ............... 0,99
Champignons, per bakje ............ 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 13 AUGUSTUS:

Andijvie, panklaar, halve kilo ...... 0,99
DINSDAG 14 AUGUSTUS:

Pakjoy, per stuk ........................... 0,99
WOENSDAG 15 AUGUSTUS:

Rodekool, panklaar, halve kilo..... 079
DONDERDAG 16 AUGUSTUS:

Worteltjes, panklaar, halve kilo .. 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 10 T/M 16 AUGUSTUS:

N.o. witte druiven, hele kilo ..... 2,49
Kiwi’s NieuwZeeland, 8 stuks . 1,99
Kersvers salade, 250 gram ....... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ............. 1,99

Oost, west,
thuis eet u het best!

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Duitse Biefstukken 
4 stuks .....................................................5,50 
Bos Asperge
100 gram ...................................... 1,75
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Grillworst .........Gratis
Rucola Rol
100 gram ...................................... 2,00
Gehakt Rondo
100 gram ...................................... 1,25 

Probeer ook onze heerlijke 
vers belegde broodjes!!

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 10 t/m 16 aug.:

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

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

Chipolata-
vlaai
middel
Vikorn

€ 6,50

€ 2,10

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.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

	  	  	  

 

 
 
Bedrijfsprofiel 
SFA-Testsystemen is een erkend internationaal opererend dienstverlenend, advies- en 
inspectiebureau op met name het gebied van Bodembescherming. Daarnaast zijn wij ook 
actief in Brandbeveiliging en Legionellapreventie. Met ons hoofdkantoor in Eindhoven 
vestiging Rotterdam behoort SFA-Testsystemen tot Ž Ž n van de grootste spelers op de markt. 
Onze opdrachtgevers zijn o.a. bedrijven in de (petro)chemische industrie en voedings- 
middelenindustrie, oliemaatschappijen, overheden, defensie, recycling en afvalverwerking.  
 
Wegens groei is de fulltime vacature ontstaan voor een professionele en enthousiaste 
 

Financieel administrateur m/v   
 
Functieomschrijving 
Als Financieel administrateur ben je organisatie breed verantwoordelijk voor de financi‘ le 
administratie. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
- Verwerken en inboeken van facturen. 
- Verzorgen van de Btw-aangiften. 
- Debiteuren en crediteurenbeheer. 
- Rapporteren en analyseren van de maand- en jaarcijfers organisatie breed. 
- Verwerken en analyseren van mutaties en controle grootboekrekeningen. 
- Contractbeheer verzekeringen e.o. 
- Personeelsadministratie. 
 
In je functie werk je samen met een enthousiast team, waarbij je rechtstreeks rapporteert  
aan de directeur. 
 
Functieprofiel 
Je hebt tenminste een afgeronde HBO opleiding in een economische of bedrijfskundige 
richting. Je bent zelfstandig, accuraat, proactief en analytisch sterk. Je hebt een enthousiaste 
en leergierige mentaliteit. Daarnaast heb je minimaal twee jaar relevante werkervaring in een 
soortgelijke functie. Ook ben je zelfstandig en neem je verantwoordelijkheid bij uitvoeren van 
je werkzaamheden. 
 
Sollicitatie 
Kijk voor meer informatie op www.sfa-testsystemen.nl of neem contact op met de heer M. 
Franssen (tel. 040-2487015). 
 
De sollicitatie zien wij graag schriftelijk of per e-mail (info@sfa-testsystemen.nl) tegemoet. 
Deze kun je v— — r 17 augustus 2012 sturen aan: 
SFA-Testsystemen 
o.v.v. Ò Vacature Financieel administrateurÓ  
T.a.v. mevr. Y. Tromp-Kruijssen 
Postbus 146 
5690 AC Son   Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

Testsystemen 



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

T’ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

Wilt u op een plezierige en actieve manier ontspannen?
Wilt u bewuster met uw lichaam omgaan,

bewegen en in beweging komen?
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong 

dan iets voor u.
Door langzame vloeiende bewegingen uit te voeren leren 

we beter ontspannen en ervaren meer innerlijke rust.
Deze uit China afkomstige oefeningen verbeteren de algehele gezondheid, 

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 20 Augustus, Ô s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 23 Augustus, Õ s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 24 Augustus, Õ s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

www.taichischoolgoudswaard.nl                       tel: 013 5714949/06 41370232
Tilburg                     Nuenen                     Drunen                     Den Bosch

www.jongwonen.com
ADRES: Vincent van Goghstraat 12, 5671 GX | Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30 Vrijdag 10.00-20.00 
Zaterdag 10.00-16.00. OOK OPEN OP AFSPRAAK.

ULTRA 
ALL-INCLUSIVE!
ALLES INCLUSIEF VOOR ÉÉN PRIJS!

Gegarandeerd

Gegarandeer
d

DE GOEDKOOPSTE

1395,-
NU ULTRA 

ALL-INCLUSIVE

COMPLETE ELECTRISCHE BOXSPRING
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140- 160- 180 cm breed (dezelfde prijs)

- 2 Electrisch verstelbare boxspringonderbakken met gestoffeerde 
 voetbeugels en aluminium poten
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘split’-matrastopper
 Keuze uit: - Koudschuim HR
  - 100% Natuurlatex
  - Traagschuim

van 2195,-

(dezelfde prijs)
INCL. BEZORGING EN MONTAGE!
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Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

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

Koop in augustus voor 
€ 20,00

aan schoolspullen 
en je krijgt een 

cadeaubon van € 5,00 
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digitaal op

www.rond
delinde.nl 

WWW.LIJSTENMAKERIJFOEDERERBESTAAT75JAAR.NL

Wie jarig is trakteert!
Tot en met 31 december 
kans op kortingen 
op uw inlijsting(en).

Draai aan het Rad van Fortuin 
en bepaal zelf uw eigen korting (tot wel 75%)

Lijstenmakerij Foederer- Park 75 Nuenen

Likeur 43 
Nu met gratis kookschort

70cl … €15,95
Goblet 

Jonge jenever 
100cl … €10,95 
Café Marakesh 

Koffielikeur 
70cl … €9,50
Estaro rum 
Bruin of wit 

70cl … €9,50
Acties geldig tot en met 30 augustus 

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.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 Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten 
Zondag 12 augustus, 09.30 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en dhr. P 
de Witte.
Zondag 12 augustus, 11.00 uur: 
Woord en communiedienst, voorgan-
ger Dhr. P. de Witte.
Woensdag 15 augustus, 19.00 uur: Ge-
bedsdienst (Maria ten Hemelopne-
ming).

Misintenties
Zondag 12 augustus 09.30 uur: Tiny 
van der Meulen; Nico Siebers.
Zondag 12 augustus 11.00 uur: Wim 
Smulders; Martien de Groot (vanwege 
verjaardag); Thieu Gijzen; Louis van 
der Linden; Overl. ouders Frits en Ria 
Verstappen-de Weerd; Lotte van Rooij 
en Leo van Hevelingen; Kitty Smul-
ders-Janssen; Piet Roijakkers; Tiny de 
Greef-Smulders; Koos Berendes; Sjef 
van Nunen; Liny van der Leegte-Ger-
ritse; Mia van den Akker – de Rooij; 
Rob van den Akker; Suzanne Raijma-
kers van den Akker; Frans Faassen en 
Anna Faasen-Brands en hun dochter 
Annemieke;

Mededelingen
In onze parochie is overleden Wim 

van Eijk, Boord 4. Wij wensen familie 
en vrienden troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 12 augustus is de tweede uit 
een serie zg. stiltediensten. Voorgan-
ger is ds. C. Crouwel. Nu de schoolva-
kanties voorbij zijn, gaat de kinderne-
vendienst weer beginnen. De 
bereikbaarheid van de Sportlaan blijft 
voorlopig nog een probleem. De werk-
zaamheden zullen binnenkort worden 
hervat. Elke donderdag van 10.00-
12.00 uur hebben we Open Huis, waar 
u kunt binnenlopen voor een kop kof-
fie of thee en een gezellig contact met 
anderen. U bent van harte welkom.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag  12  augustus, 9.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Harrie en Lena Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 augustus, 11.00 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties:  
Netty de Groot (vanwege sterfdag); 
Bert van der Maat.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 9 augustus:17.30 uur Lof, 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 10 augustus: 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 augustus: 08.30 uur Hei-
lige Mis. 
Zondag 12 augustus:11e zondag na 
Pinksteren, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 13 augustus: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd. 
Dinsdag 14 augustus:18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 15 augustus: Maria-Ten-
Hemelopneming, 18.30 uur gezongen 
Heilige 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 

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. 10,00 uur IVN  zomerwandeling  IVN Nuenen Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 www.ivn.nl/nuenen  

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

13 aug 08.30 uur Nieuwe locatie Basisschool Sint Jozef  Nederwetten www.sintjozefnederwetten.nl 

14 aug 20.00 uur Kienen  KBO Lieshout Dorpshuis in Lieshout   

17/20 aug.  Kermis Nederwetten  Koppeldreef    

18 aug 20.30 uur Dimitri van Toren  Openluchttheater Mariahout Openluchttheater Mariahout www.oltm.nl  

19 aug 10.30 uur Wielerronde Nuenen Wielervereniging TML Centrum Nuenen http://2012.tmldommelstreek.nl

19 aug  Touwtrekken Nederwetten  Weiland aan de Hoekstraat, terrein bij de Oude Toren   

19 aug 14.00 uur De Molshoop Swing en Blues Weverkeshof Hugo van Berckellaan 5 www.weverkeshof.nl

Dankbaar voor het leven dat we deelden,
samen in warme liefde geborgen.
Gebroken tijden die je heelde
met wijsheid en je goede zorgen.

Stil van verdriet, vervuld van mooie herinneringen en dankbaar voor 
alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, gaan wij afscheid nemen 
van onze lieve vader en opa

Jaring Woudsma
echtgenoot van

Anna Woudsma-Boerboom 

 Groningen, 3 februari 1924                          Nuenen, 3 augustus 2012

 
 Roberto Woudsma en Carolijn Palinckx
  Thomas en Marianne, Eva en Frank

 Odette Woudsma

 Jaap Woudsma
  Kim, Jelle, Sam

 Ria van Gerven  
 Rita van de Logt  
 Carola Stork 

U kunt afscheid nemen van Jaring op vrijdag tussen 11.15 en 12.00 uur 
in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te Geldrop. 

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 augustus om 14.30 uur 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van onze vrijwilliger 

de heer Ton van Dijk
Ton werkte sinds 2010 als vrijwilliger bij “het klein concert” 

binnen onze stichting op locatie Akkers in Nuenen.

Zijn betrokkenheid en ondersteuning zullen we zeker gaan missen.

We wensen zijn partner en naasten veel sterkte met dit verlies.

Namens Archipel
A.J. Metske, voorzitter Raad van Bestuur

L. Burnett, directeur regio Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven Zuid 
Medewerkers en vrijwilligers Akkers

Depressie -zelfhulpgroep 
Op 14 augustus starten weer de zelfhulp/lotgenotengroepen voor mensen 
die te kampen hebben met depressie. 
Iedereen kent wel perioden in het leven 
dat het allemaal niet zo lekker loopt: je 
voelt je al een tijdje niet prettig en daar-
naast weet je ook uit ervaring, dat het 
binnen korte tijd weer anders zal 
zijn……Dán heb je weer zin om dingen 
te ondernemen en kun je de moeilijke 
periode die je meemaakte een plaats 
geven in je leven. Dit patroon zullen de 
meeste mensen wel herkennen.

Het kan ook zijn dat de periode van 
somberheid langer gaat duren en maar 
niet overgaat. Je kunt nergens meer 
echt van genieten. Je slaapt slecht en je 
kan je niet goed concentreren. Je voelt 
je misschien onzeker, schuldig en/of je 
schaamt je. Het kan zelfs voorkomen 
dat je regelmatig aan de dood denkt. Je 
kunt dan zeggen dat je aan een depres-
sie lijdt.

Voor veel mensen is het moeilijk om 
hierover te praten. Je denkt dat jij de 
enige bent die last heeft van deze ver-
schijnselen en je wilt zeker niet als bui-
tenbeentje bestempeld worden. Maar 
het kan ook zijn dat je er wel met ande-
ren in je omgeving over kunt praten. 
Toch voel jij je misschien niet écht door 
die ander begrepen, omdat die deze ge-
voelens bij zichzelf niet herkent.

Als je jezelf in deze situatie herkent, is 
het misschien iets voor jou om met lot-
genoten samen te komen om te leren 
hoe jij verder met jouw gevoelens en er-
varingen rondom depressie kunt  om-
gaan. Lotgenotencontact kan een be-
langrijke bijdrage leveren aan genezing. 
Het kan je helpen deze ziekte te accep-
teren en verwerken. Ook kun je leren 
de signalen tijdig te herkennen en daar-

door terugval te voorkomen. Het is in 
ieder geval zo dat, hoe zwaar een de-
pressie ook is, er vrijwel altijd iets aan 
gedaan kan worden. 

In Eindhoven zijn zelfhulp/lotgenoten-
groepen voor mensen die te kampen 
hebben met depressie. De bijeenkom-
sten vinden tweewekelijks plaats met 
uitzondering van de schoolvakanties en 
vangen weer aan op 14 augustus 2012. 
Graag vooraf aanmelden via: tel.: 040-
2118328. Je wordt dan zo spoedig moge-

lijk teruggebeld door een van de getrain-
de ervaringsdeskundige begeleidsters.

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-
Brabant, pand “De Kroon”, Kronehoef-
straat 21-29, 5612 HK, Eindhoven, Tele-
foon: 040-2118328. 
Voor  inlichtingen en aanmelding kun 
je ook mailen naar eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl

Voor meer info zie 
www.zelfhulpnetwerk.nl. 

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

W70 staat voor u klaar!
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de 
fractie van W70 of met de wethouder, Martien Jansen.

Van links naar rechts:  
Patrick Swinkels, mobiel: 06-50568858. E-mail: patrick.swinkels@w70nuenen.nu  
Louis Koenen, tel: (040) 2837287, E-mail: louis.koenen@w70nuenen.nu 
Martien Jansen, mobiel: 06-51817633. E-mail: martien.jansen@w70nuenen.nu 
Toos van de Ven, tel: (040) 2833890. E-mail: toos.vandeven@w70nuenen.nu
Ralf Stultiëns mobiel: 06-53 461172.   E-mail: ralf.stultiëns@w70nuenen.nu 
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 Vacaturebank vrijwilligers     Week 32

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 
Dorpsboerderij Weverkeshof 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  
——————————————————————————————————————————————————————————————
De Akkers vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) wo en/of za 16.30-20.00 u.
 ondersteuning bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dementerenden) diverse tijden (in overleg)
 pianist voor begeleiding do (even wk) 9.45-12.00 u.
——————————————————————————————————————————————————————————————
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

Uit d’n hoek…

Zomergast

Dat is natuurlijk het leuke aan het VPRO-programma Zomergasten: je bedenkt 
wat je zelf zou uitkiezen als favoriete tv-fragmenten, en welke volgorde. Mis-
schien chronologisch, wat je van jongs af aan op tv hebt gekeken. Dus beginnen 
met de Smurfen, Bassie en Adriaan en dan via het A-team en de X-files naar True 
Blood? De clip Thriller van Michael Jackson, waar toen zo’n hoop over te doen 
was? De film Les Miserables, met Jean Paul Belmondo? De hilarische documen-
taire The King of Kong zou er zeker in komen.
 Het meest indrukwekkendste fragment zou voor mij komen uit Facing 
the truth, een 3-delige BBC-serie uit 2006 waarin daders en slachtoffers van de 
‘troubles’ in Noord-Ierland tegenover elkaar komen te zitten. Een commissie on-
der leiding van bisschop Tutu probeert een soort van verzoening tot stand te 
brengen, zoals met de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika. ’s Avonds in bed viel ik 
al zappend in dat programma. Ik werd meteen gegrepen door de ijzige spanning 
die er hing. Toen ik eenmaal begreep waar het over ging, dacht ik eerst nog dat 
het acteurs waren. Gaandeweg bleken het de ‘echte’ personen te zijn. 
 In deze derde aflevering ontmoet Michael Stone, een Noord-Ierse loya-
list, twee nabestaanden van een slachtoffer. Zij houden Stone verantwoordelijk, 
Stone ontkent dat hij deze moord heeft gepleegd. Wel geeft hij toe bij andere li-
quidaties betrokken te zijn geweest. Omdat hij werd gearresteerd, nam hij de 
schuld van deze moord op zich om andere loyalisten te ontlasten. Hij is ook de-
gene die tijdens een IRA-begrafenis met handgranaten gooide en daarna al 
schietend wegvluchtte. Ook een bekend stukje televisie.
 Dit fragment gaat om het gesprek tussen de zus van het slachtoffer en 
haar man en Stone die tegenover hen zit: het rechtvaardigen door Stone, de 
waanzin van conflicten, de waarom-vraag van de nabestaanden, enz. Aan het 
eind loopt de zus huilend weg. Ze heeft Stone geen hand meer gegeven. Dat zou 
ik denk ik ook niet kunnen.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Wi-Fi luwte
Door Elwien Bibbe 

Ansichtkaarten heb ik deze vakantie niet verstuurd. Wel foto's van het 
strand van Wimereux, een zonsondergangetje bij St. Cecile Plage, een 
prachtig plaatje van ons liefl ijke chambre d'hôte met lampjes in schelpjes, 
een tafeltje in de vorm van een bootje.... En dat allemaal verstuurd vanaf 
mijn iPad. 

Terug kregen we plaatjes gewhatsAppt 
via de mobiel. Het zijn de benen van 
onze dochter met een prachtige rash 
in verschillende fasen. Van rode puk-
keltjes tot blazen… En daarbij de 
vraag: Wat zal het zijn? En zo spelen 
we al googelend, whatsAppend en 
skypend een beetje House! ... Is het de 
processierups? Een telefoontje naar de 
boswachter dan maar, van vriendlief 
met dezelfde uitslag tot aan de knieën. 
Maar de rups kon het niet zijn. Die 
haartjes hadden ook meteen een bran-
dend gevoel moeten geven! Bestrij-
dingsmiddelen? Ze lagen in het gras 
bij Fort Rhijnauwen. Een natuurge-
bied. Ook onwaarschijnlijk. En dan 
zitten we nog met het interval tussen 
het contact met het gras en de uitein-
delijke rash! De uitslag zit bij beiden 
alleen op de onderbenen. En alleen die 

lagen buiten het kleedje! Dus houden 
we het toch maar op een ‘contactaller-
gie’ met grassen! 
Even later krijgen we een plaatje van 
een tekenbeet gewAppt. En opnieuw 
googelen we er vrolijk op los. Op het 
internet vinden we foto’s van tekenbe-
ten met kringen in alle soorten en ma-
ten. Tsja, het gaat dus om die kring bij 
de ziekte van Lyme. In de gaten hou-
den, is het advies. Een bezoekje aan 
een arts lijkt ons niet onverstandig. 
We zoomen nog eens in op de foto en 
hebben toch een vermoeden van een 
‘kring’.

Dan hebben we even geen internet 
meer. Dus geen iPad, geen geping en 
geen stukje voor Rond de Linde. Wel 
krijgen we een sms. Lekker ouderwets! 
Ze heeft een kuurtje voor 10 dagen.

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

Acupunctuur helpt bij astma en COPD 
Acupunctuur helpt COPD-patiënten gemakkelijker te ademen. Dat blijkt uit een 
recente wetenschappelijke studie van Japanse artsen. Na 12 acupunctuurbehan-
delingen waren COPD-patiënten beter in staat om langer te lopen. Ze raakten 
minder snel buiten adem. Ook konden zij beter lichaamsoefeningen doen. Het 
onderzoek werd afgelopen mei gepubliceerd in het gerenommeerde medische 
vakblad Archives of Internal Medicine. 

Zelf maak ik al jaren mee dat acupunctuur kortademige COPD- of astma- pati-
enten helpt. Zoals Dinie Verloo. Dinie had last van COPD. Zo ernstig zelfs, dat ze 
met 58 jaar moest stoppen met haar bakkerszaak. Het gesjouw met broden, zelfs 
het lopen door de winkel, kostte haar steeds meer moeite. Een jaar geleden 
wendde ze zich tot mij, omdat ze de neiging had de hele dag in haar stoel te blij-
ven zitten. Zo kortademig werd ze van ook maar een beetje bewegen. Ze dacht 
dat niet erg gezond was. Daar had ze natuurlijk gelijk in. 

Met acupunctuur kreeg ze al snel “veel meer lucht”. Na drie maanden kon ze 
weer fietsen en een wandelingetje maken. COPD en astma zijn longaandoenin-
gen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Die ont-
steking leidt tot vernauwing van de luchtwegen. Daardoor ontstaan klachten als 
hoesten en kortademigheid. Eerder toonden wetenschappelijke studies al aan 
dat acupunctuur ook astma-patiënten helpt beter te ademen. Maar ook kanker-
patiënten die palliatief worden behandeld en die last hebben van kortademig-
heid , blijken baat te hebben bij acupunctuur.                       
                                                    
Een verschil tussen astma en COPD is dat astmapatiënten soms klachtenvrij 
kunnen zijn. Bij COPD is dat meestal niet het geval. Daarnaast neemt de ernst 
van de klachten bij COPD in de loop van der jaren vaak toe. Dat hoeft bij astma 
niet het geval te zijn. COPD ontstaat bij de meeste mensen door roken. Astma is 
vaak geërfd van (één van) de ouders.

Inmiddels heeft tussen de 10% en 20% van alle Nederlanders een chronische 
luchtwegaandoening. Acupunctuur kan veel van die mensen helpen gemakkelij-
ker te ademen. Hierdoor kunnen zij weer actiever worden en meer gaan bewe-
gen. De kwaliteit van hun leven neemt zo enorm toe. Daarnaast kan acupunc-
tuur helpen bij stoppen met roken. Je hebt nauwelijks of geen last van 
ontwenningsverschijnselen en de drang tot roken neemt sterk af.

De Klippeleaters 
openen Folkwoods
Voor de 3e maal op rij opent Blaas-
band De Klippeleaters uit Nuenen 
morgenavond 10 augustus het festi-
val Folkwoods in Eindhoven. 

Ook dit jaar weer Muzikaal FolkKa-
baal met deze fantastische carnavals-
band met aangepast Folkrepertoire. 
Lekkere Folknummers als d’n Egelan-
tier, Whiskey in the Jar, Zeven dagen 
lang, Kaap’ren varen afgewisseld met 
de bekende Klippeleater muziek zoals 
we deze kennen van carnaval. Vanaf 
16.00 uur spelen zij op de camping 
waarna we met z’n allen achter de 
band aan richting het festivalterrein 
gaan wat om 16.30 geopend wordt. 
Tussen de versterkte optredens door 
zullen de Klippeleaters vervolgens nog 
een keer optreden. Iedereen die zich 
vriend van De Klippeleaters voelt is 
uitgenodigd en kan gratis een toe-
gangskaart voor de vrijdag afhalen bij 
de ingang van Folkwoods op vrijdag-
avond voor 19.00 uur. 
Meer info op www.folkwoods.nl

De Nuenense Dag?
Door Melanie Dumay

Elk jaar kom ik op de Brabantse Dag in Heeze. Hetzij zakelijk, hetzij privé. 
Wat een prachtig evenement is dat toch. En wat heeft Heeze daarmee goud 
in handen. Wel symbolisch deze uitspraak in deze dagen  waarin het op nog 
geen 400 kilometer afstand hemelsbreed om goud gaat. Niet alleen in Lon-
den hebben ze het; ook Heeze krijgt wat mij betreft een dikke gouden plak.

In het verleden ben ik op een bepaalde 
manier betrokken geweest bij de voor-
bereidingen, omdat ik een rol had op 
de Brabantse Dag. De organisatie, de 
vele commissies; maar vooral de pro-
fessionaliteit en kwaliteit van het ge-
organiseerde evenement. Ik keek mijn 
ogen uit. En nog: elk jaar staat het pro-
gramma vol van kunstzinnigheid en 
creativiteit. Om nog maar niet te spre-
ken over de vormgeving en PR en 
marketing dat door Heeze perfect 
wordt opgepakt. Maar wat wil je ook 
als een evenement zoals deze al 55 jaar 
staat als een huis. 

Zouden wij….
Elk jaar kijk ik dan ook een beetje met 
gezonde jaloezie naar Heeze. En elk 
jaar denk ik stiekem: “zouden wij in 
Nuenen….?” Het is vast een stoute ge-
dachte, maar zo’n Nuenense Dag, dat 
klinkt toch wel? En we hebben de in-
grediënten, laten we eerlijk zijn. Kijk 

maar eens op de Nuenense evenement 
kalender. Van juni tot september ge-
beuren hier in Nuenen dingen die, wat 
mij betreft, de kwalificaties mogen 
hebben voor een Nuenense Dag. Beel-
den in het Park, de Buitenschilderdag 
en zelfs het grote evenement Kleuren-
Karavaan en het to enmalige Dorp in 
Dorp,  Ameezing Carnaval. En ik ver-
geet er nu voor het goede gemak een 
groot aantal. Dat besef ik me. Natuur-
lijk zijn dat evenementen die op zich 
staan en die we niet moeten samen-
voegen. Maar als we die creativiteit in 
dit dorp in ons bloed hebben om der-
gelijke evenementen te organiseren, 
dan zit een Nuenense Dag er ook wel 
in. De ingang bij deze krant die we 
hebben, de romantiek van ons dorp, 

Blazerij de Molshoop 
in de Weverkeshof 
Blazerij de Molshoop treedt zondag 19 
augustus op in de Dorpsboerderij de 
Weverkeshof. De Blazerij werd 33 jaar 
geleden opgericht door een groep en-
thousiastelingen uit de  Molvense Er-
ven in Nuenen. Beginnend als een 
groep buurtgenoten die in 1979 het 
Nuenens carnaval mede kleur gaf, is de 
Molshoop inmiddels uitgegroeid tot 
een 18-koppige blaaskapel met een 
groot repertoire, dat varieert van Zuid-
Amerikaans, tot blues en dixieland. 

Ook hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vor-
men onderdeel van het repertoire.
Op 19 augustus zullen o.a. Copacaba-
na, Basin street blues, Big Swing Face, 
Bourbon Street Parade, Some of these 
days, Let’s Twist Again en When I’m 64 
de revue passeren.

19 augustus, Dorpsboerderij de We-
verkeshof, www.weverkeshof.nl, Hugo 
van Berckellaan 5, Nuenen, aanvang 
14.00 uur.

de diverse horecagelegenheden…. En 
dan nog te bedenken dat wij hier de 
erfenis en gedachtengoed hebben van 
Vincent van Gogh en de vertaling 
daarvan in het Vincentre, dan zijn er 
genoeg knappe koppen die een Nue-
nense Dag voor elkaar zouden kunnen 
krijgen. 

Dromen zijn bedrog?
Ik besef me echter dat ik hiermee bijna 
naar een positie solliciteer met deze 
tekst. Dat is niet de bedoeling. Een 
blik in mijn agenda toont dat het een 
onhaalbare kaart lijkt. Maar hoe mooi 
zou het zijn dat we, of beter ze, over 55 
jaar zouden kunnen zeggen. ‘Ooit, ooit 
waren daar vele handen van Nuenena-
ren die het werk licht maakten en zo 
ontstond de Nuenense Dag. Een dag 
die voor ons en onze kinderen elk jaar 
een feest is en dat we niet meer zouden 
willen missen. Een dag die over de ge-
meentegrenzen gaat en Nuenen nog 
meer op de kaart heeft gezet.’ Inmid-
dels word ik wakker op mijn ligstoel in 
de tuin en ontwaak ik uit mijn droom 
maar een klein deel van die droom 
blijft hangen. Een klein deel… Zouden 
wij ooit….?

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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"Zo. Festival" op 22 september
Bavaria kondigt aan een nieuw festival te organiseren op het brouwerijter-
rein. Op zaterdag 22 september presenteert de Brabantse brouwer in haar 
achtertuin de eerste editie van het zogeheten "Zo. Festival". 

Het “ Zo. Festival” wordt een mix van 
muziek, creatieve belevenissen en an-
dere verrassende acts. Peer Swinkels, 
directielid van Bavaria, licht toe: "We 
willen graag op een bijzondere manier 
het mooiste bierevenement van Ne-
derland neerzetten en waar kan dat 
beter dan op ons eigen brouwerijter-
rein? Voor ons is dit het mooiste decor 
om het publiek kennis te laten maken 
met allerlei innovaties en vernieuwen-
de acts waarbij bier een belangrijke rol 
speelt. Zo zal er bijvoorbeeld een spe-
ciale "fastlane" voor bierbestellingen 
te zien zijn tijdens het evenement".

De naam van het evenement lag voor 
de hand: "Bavaria kijkt altijd naar een 
manier om de consument op een ori-
ginele manier te benaderen. Niet voor 
niets is onze slogan nog steeds "Zo.", 
in de zin van "Zo kan het ook". Het 
"Zo. Festival" ligt in de lijn van deze 
gedachte en zal de bezoekers verras-
sen met een spektakel dat alle zintui-
gen prikkelt en de welbekende Bavari-

aanse knipoog in zich heeft. Het 
evenement is grotendeels overdekt, 
dus ook met slecht weer kan het pu-
bliek volop genieten van het program-
ma".

Bavaria organiseert het "Zo. Festival" 
in samenwerking met de organisatie 
van Wish. De artiesten Chef 'Special, 
de Coen en Sander Show, Don Diablo 
en The Flexican & MC Sef zijn reeds 
bevestigd. Kaarten voor het evene-
ment zijn te verkrijgen via www.bava-
ria.nl/zofestival en in de Primera win-
kels en kosten Euro 27,50 per stuk. In 
week 31 t/m week 34 zal er een early 
bird-actie gedaan worden waarbij een 
toegangskaartje samen met 5 gratis 
consumptiemunten (normaal gespro-
ken € 2,= per stuk) aangeboden zal 
worden. Daarna zijn de kaarten alleen 
voor de reguliere prijs en alleen via de 
website of Primera te verkrijgen. Het 
totaal aantal gasten is gelimiteerd tot 
3.500 personen. Voor meer informatie 
www.bavaria.nl/zofestival.

Kindervakantieweek Gerwen

Receptie voor Nico 
Nagtegaal
Nuenenaar Nico Nagtegaal is actief lid 
van het eerste uur van heemkunde-
kring De Drijehornick uit Nuenen. 
Die bestaat inmiddels 40 jaar. De 
heemkundekring wil hem graag be-
danken voor zijn onvermoeibare inzet 
door de jaren heen. Het bestuur van 
de Drijehornick biedt hem daarom 
een receptie aan op zaterdag 11 augus-
tus van 11.00 uur tot 13.00 uur in de 
bibliotheek te Nuenen. Wethouder 
van cultuur Paul de Witte zal namens 
de gemeente Nico Nagtegaal komen 
feliciteren.

Winnaar Smurfi ge 
kleurwedstrijd

Tijdens de kindervakantieweek in Gerwen 
organiseerde het smurfenvolk een kleur-
wedstrijd. Er werd flink gekleurd en er wa-
ren ontzettend veel mooie creaties bij, maar 
Danique de Groot is de winnaar geworden. 
Met haar prachtige kleurplaat heeft zij de 
1e prijs gewonnen. 

Politieberichten
Dronken bestuurder opgepakt na doorrijden na aanrijding
Eindhoven- Nuenen, 05-08-2012 • Voor het doorrijden na een aanrijding is za-
terdag een man van 36 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.
Surveillerende agenten zagen rond 19.30 uur dat de man met zijn auto op de Ei-
senhowerlaan in Eindhoven achterop een wagen botste die voor een stoplicht stil 
stond. De twee inzittenden hiervan raakten niet gewond maar hun auto werd wel 
beschadigd. De verdachte ging er na de botsing met zijn wagen vandoor over de 
Wolvendijk. De rechtervoorband van de auto was lek waardoor de man met 
moeite zijn wagen in bedwang kon houden. De agenten zijn er achteraan gegaan. 
Na een achtervolging via de Vorsterdijk en de Boord stopte de man op de Braak-
weg in Nuenen en rende hard weg. Na een achtervolging te voet konden de agen-
ten hem daar toch aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau waar ook 
bleek dat hij teveel had gedronken. De automobilist blies een alcoholpromillage 
van 1,10. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt dat wordt doorgestuurd naar 
het Openbaar Ministerie.

Contact met de Politie
Het politiesteunpunt aan de Vincent van Goghstraat 139 in Nuenen is nog dicht 
t/m zondag 19 augustus. Vanaf maandag 20 augustus is het steunpunt weer ge-
opend volgens de gebruikelijke tijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.30 
uur. Het politiebureau aan de Laan der Vier Heemskinderen 15 in Geldrop-
Mierlo is wel open volgens de normale openingstijden (maandag t/m vrijdag 
9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten). Iedereen 
uit Nuenen kan daar ook terecht.

Aangifte op afspraak of via internet
Tijdens de zomersluiting blijft het voor inwoners van Nuenen wel mogelijk om 
op afspraak aangifte te komen doen in het politiesteunpunt. Als u zo’n afspraak 
wilt maken, kunt u bellen met de politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen via het alge-
mene politienummer 0900-8844. Van bepaalde delicten kunt u ook via de web-
site aangifte doen, www.politienuenen.nl.

Politie Nuenen op Twitter
Politie Nuenen zet haar nieuws ook op Twitter. Daar krijgt u politieberichten, 
opsporingsberichten en SMS-Alerts van Politie Nuenen te zien, soms gecombi-
neerd met informatie over preventie.
 
Abonneren op berichten
Iedereen die op www.twitter.com een Twitteraccount aanmaakt, kan zich abon-
neren op onder andere de berichten van Politie Nuenen: www.twitter.com/poli-
tienuenen.  De berichtjes kunnen niet alleen gelezen worden op een pc, maar ook 
op andere communicatiemiddelen, zoals bepaalde GSM’s of Pocket-PC’s.

So Nice: A jazzy afternoon.... 
in de Weverkeshof
SO NICE komt op zondag 12 augustus a.s. naar de Weverkeshof. De muzi-
kanten van SO NICE komen uit Tilburg, Eindhoven en Nijmegen en treden 
voornamelijk op bij Brabantse feesten en partijen, recepties en openingen.

Vorig jaar augustus zorgde de gelegen-
heidsformatie JOLLY NICE voor een 
geslaagd optreden in Nuenen. Maar dit 
jaar komt SO NICE in de standaard be-
zetting: Jan van Ganzewinkel op drums; 
Els Gerbrands, zang; Piet de Lange op 
contrabas; Bert Sibbing op (elektrische) 
piano; Wim Zwijsen op altsax, tenor-
sax, trompet of bügel. 
Alle vijf hebben ze per persoon tiental-
len jaren muzikale ervaring met het ac-
cent op jazzy muziek. Ze spelen “Cool 
jazz”, zoals muziek uit het American 
Songbook, ballads, up-tempo num-
mers, bossa nova jazz. En de zang van 
Els Gerbrands is dit jaar een extra fea-
ture. Interesse in een optreden van So 
Nice? Bel 013- 5430146 of 040-2810217!

Het wordt een ‘Jazzy  afternoon’ in de 
Weverkeshof. Wees erbij en swing it 
out!
Optreden op zondag 12 augustus a.s. 
van 14.00 tot 17.00 uur op de Dorps-
boerderij Weverkeshof in Nuenen. Met 
mooi weer zitten de muzikanten na-

tuurlijk in de prachtige tuin (het zal 
toch een keer moeten gaan lukken 
“Buiten te spelen”). Dorpsboerderij 
Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 
te Nuenen, www.weverkeshof.nl

De kindervakantieweek op 1, 2 en 3 
augustus in Gerwen, georganiseerd 
door de Stichting Jeugd en Jongeren-

activiteiten, was weer een groot suc-
ces. Thema dit jaar was wereldvolke-
ren:  Cowboys en Indianen, Nomaden 
en Arabieren, Hippies, Eskimo’s en 
Boeren, Ridders, Prinsen en Prinses-

sen, ze waren er allemaal. De zesde 
editie vond voor het eerst plaats op de 
nieuwe locatie aan De Huikert. De ac-
tiviteiten werden vrijdagavond afge-
sloten met het Gerwens Volksfeest.

Foto’s: Dion Langenhuijsen.



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
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel: (040) 2831675, 
servicepunt@nuenen.nl 
Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.
Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en 
voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en 
zorg. Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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______________________________________ 

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

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

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.______________________________________ 

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______________________________________

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

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

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

DE AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. Acute hulp ver-
eist: Tel. 2486324. ______________________________________ 

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. ______________________________________ 

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. Vooraan-
 vraag/verhuur verpleegartikelen, personenalarme-
 ring, 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.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”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
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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.

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.

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

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

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!

Langer genieten van de va-
kantierust? Vanaf augustus 
geeft Annemarie Vaarkamp 
MINDFULNESS trainin-
gen in Nuenen! www.
MeerMindful.nl of tel. 
06-82000876.

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

CURSUS HARDLOPEN. 
Meld je nu aan voor een 
cursus hardlopen bij loop-
vereniging Nuenen LONU. 
De 12 trainingen zijn op 
dinsdag en donderdag-
avond. Start is 4 septem-
ber en kost € 20,-. Min. 
leeftijd is 18 jaar. Aanmel-
den bij trainers@lonu.nl.

Hulplessen aan kinde-
ren in het basisonder-
wijs. Individueel en op maat. 
Ruime ervaring. Vrijblijvend 
en gratis kennismakings-
gesprek. Marie-José Kneg-
tel. Tel. 283 81 38. Email: 
mj.knegtel@onsnet.nu.

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

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

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.

WWW.LIJSTENMAKERIJFOEDERERBESTAAT75JAAR.NL

Alles weten over de historie van 
inlijstingen door de jaren heen?
Kom naar de mini-expositie 
bij Lijstenmakerij Foederer 
aan het Park.

Foederer bestaat 75 jaar, daarom krijgt u 
t/m 31 december kortingen op uw inlijsting(en) (tot wel 75%)

Lijstenmakerij Foederer - Park 75 Nuenen

Echt leren schilderen? 
Van professionele kun-
stenaars-docenten bij 
Kunstencentrum CAN. 
Open dag 19 augustus: 
13-16 uur. Kom kijken. 
Zie www.kunstencen-
trumcan.nl

Klassiek ballet. Streetdan-
ce en Jazzdance iets voor 
jou? Dat allemaal bij Kun-
stencentrum CAN. Ook 
popping & locking voor 
kinderen!

Een beeld gieten in alumi-
niumcement? Of meedoen 
met een cursus beeldhou-
wen in steen; beeldhou-
wen in steen en hout of 
vrij ruimtelijk werken? Bij 
Kunstencentrum CAN 
is er nog plaats.

Kinderkunstcarrousel bij 
Kunstencentrum CAN 
op 19 augustus. Kies 3 
workshops. Kosten € 15,- 
Geef je op voor 15 au-
gustus: info@kunstencen-
trumcan.nl Voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar.
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75 jaar vakmanschap in Nuenen
Lijstenmakerij Foederer:   
wie jarig is trakteert!
Lijsten maken: een eeuwenoud ambacht. Al 75 jaar wordt dit vakmanschap 
uitgeoefend door de firma Foederer. Eerst in Helmond, nu in Nuenen in 
samenwerking met Kunsthandel Art Dumay. 

Roots
De broers Theo en Jan Foederer be-
gonnen in 1937 een winkel in behang, 
verf, kunst en schildersartikelen. In de 
Molenstraat in Helmond. Eduard 
Hanssen kwam in dienst bij Foederer 
en nam zelfs in 1970 de zaak over. Hij 
verhuisde al snel met Kunsthandel 
Foederer naar de Kerkstraat in Hel-
mond. Deze vakman werd in 1978 
tweede bij het Europees kampioen-
schap lijsten maken. Hij was de eerste 
die dubbele passe-partouts maakte en 
deze schuin sneed.

Derde generatie
In 1998 nam zijn zoon, Roel Hanssen, 
de lijstenmakerij over. Roel is niet al-
leen lijstenmaker, hij is ook kunste-
naar en ontwerpt zelf lijsten. Hij was 
de eerste die roestvrijstalen lijsten 
ontwierp met naadloze verbindingen 
met nieuwe vormgeving. Hét meest 
moderne design in de wereld van in-
lijstingen. Ook won hij in 1995 een 
prijs: hij werd tweevoudig kampioen 
lijsten maken in Utrecht. 

Naar Nuenen
In 2008 verhuisde dit bedrijf naar Nue-
nen en vestigde zich in het pand aan 
het Park 75 waar Foederer samen met 
Kunsthandel Art Dumay dagelijks 

zorgt voor de kwaliteit en professiona-
liteit in inlijsten. Een kwaliteit waar 
Foederer al 75 jaar voor staat.

Wie jarig is trakteert
Om dit heuglijke feit te vieren krijgen 
alle klanten tot en met 31 december 
korting op hun inlijsting(en). Door het 

Zaterdagmorgen 09.30 uur: signalering van deze situatie. Vrije kunstenaars heb-
ben 's nachts deze opstelling van de (los staande) stoelen gemaakt.  

Vrije kunst?

Bonjour, Welcome, Bienvenue, 
Willkomen, Benvenuto!
Door Melanie Dumay

Vanaf afgelopen vrijdag lijkt Vincent van Gogh - himself - dat te zeggen 
tegen de mensen die landen op Eindhoven Airport. Op de 154m2 grote Van 
Gogh wand staan in vijf talen de plaatsen vermeld waar Vincent van Gogh 
heeft gewoond en gewerkt. In 5 talen! Hij zou even opkijken uit zijn graf 
denk ik. Uit trots. 

draaien aan het Rad van Fortuin be-
paalt u uw eigen korting, die zelfs kan 
oplopen tot 75%. Het team van Foede-
rer-Art Dumay adviseert u graag over 
uw inlijsting. Het draaien aan het Rad? 
Dat moet u zelf doen. Op goed geluk! 

Ingelijst staat netjes
Daarnaast trakteren wij de bezoekers 
op een mini-expositie met de naam 
‘Ingelijst staat netjes. U leest en ziet al-
les over de historie van schilderijlijs-
ten; van lijsten uit de Middeleeuwen 
tot en met de hedendaagse lijsten. 
Ook in het Vincentre is een deel van 
deze mini-expositie te aanschouwen; 
daar leest u het verhaal over de enige, 
originele schilderijlijst van Vincent 
van Gogh. Meer lezen? www.lijsten-
makerijFoedererbestaat75jaar.nl

Nieuws met zaken
Profita Comfortabel Wonen: 
Voor uw gemak alles onder één dak
Bij een bezoek aan Profita Comfortabel Wonen ziet u een ruime collectie 
klassieke en moderne meubelen, banken, fauteuils, bedden, vloerbedek-
king en raambekleding van topmerken in de showroom van ruim 6000m2. 
Deze zijn door Profita speciaal geselecteerd op kwaliteit en uitstraling.
 
In de ruime showroom aan de Gestel-
sestraat 59 in Waalre, maakt u eerst 
kennis met de presentatie van klassie-
ke meubelen. “Weinig meubelzaken 
besteden nog zo veel aandacht aan 
klassieke meubelen zoals wij dat doen,” 
aldus eigenaren Rigo en Robbert van 
Houts. Naast de klassieke meubelen 
heeft Profita ook een grote afdeling 
moderne meubelen, een complete 
slaapkamer/tienerkamer showroom 
en een aparte afdeling met alle soorten 
raamdecoratie en vloerbekleding. 

Profita Comfortabel Wonen bestaat al 
bijna 50 jaar. Een (h)echt familiebe-
drijf uit de regio Eindhoven. Onder-
steund door een compleet team van 
deskundige adviseurs, met ieder zijn/
haar specialiteit, nemen zij samen met 
de klant alle tijd die nodig is om hun 
woonwensen te realiseren. Klanten uit 
de regio Eindhoven en omstreken we-
ten Profita moeiteloos te vinden. 

“Onze klanten waarderen in deze tijd 
van veelal onpersoonlijke grote win-
kelketens juist onze rustige en per-
soonlijke benadering met alle aan-
dacht voor de klant en het deskundige 
advies dat wij daardoor kunnen bie-
den,” vertelt eigenaar Rigo van Houts. 
Een advies bij de klant thuis, of een af-
spraak buiten de openingstijden van 
de showroom is een extra service die 
Profita biedt. 

Profita Comfortabel Wonen is een ge-
specialiseerde woninginrichter. Dank-
zij het brede assortiment biedt Profita 
een complete sfeerinrichting in de 
winkel. Zo kiest u samen met uw advi-
seur de woonsfeer voor bij u thuis. 

En omdat u alles kunt combineren, 
van bankstel met karpet en gordijn, 
tot slaapkamer met tapijt en shutters 
is de slogan haast vanzelfsprekend: 
“Voor úw gemak, alles onder één dak.” 

Jan Linders 
deelt gratis 
boodschappen uit
Op maandag 13 augustus starten de 
Welkom Thuis weken bij Jan Lin-
ders supermarkten. Met deze cam-
pagne heet Jan Linders zijn klanten 
weer welkom na een periode van 
vakantie en geeft ze het gevoel dat 
de zomer nog even voortduurt. En 
het thuiskomen begint voordelig, 
want Jan Linders deelt gratis bood-
schappen uit. 

Het weekend voorafgaand aan de Wel-
kom Thuis weken begint al goed. Op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 
deelt Jan Linders honderden bood-
schappenpakketten uit onder het win-
kelend publiek. De pakketten, ter 
waarde van 40 euro, zijn gevuld met le-
vensmiddelen. Kom naar uw Jan Lin-
ders en wie weet bent u de gelukkige. 
Tijdens de Welkom Thuis weken biedt 
Jan Linders veel voordeel om de koel-
kast en voorraadkast mee te vullen. 
Naast deze acties roept Jan Linders de 
‘Thuiskomertjes’ in het leven. Speciale 
verwenproducten voor een voordelige 
prijs om langer te genieten van het zo-
merse vakantiegevoel. 

Duizenden pelgrims bezoeken Maria

Bedevaart naar Kevelaer
Op 25 augustus, de laatste zaterdag van de maand augustus, trekt ook dit 
jaar weer de Bedevaart naar Kevelaer vanuit Nuenen en omliggende plaat-
sen. Tezamen met duizenden andere pelgrims wordt deze dag een bezoek 
gebracht aan Maria, “Troosteres der bedroefden” waardoor dit Duitse 
bedevaartsoord haar bekendheid heeft. 
Dit jaar zal voor de eerste maal in het 
52-jarig bestaan van de bedevaart de 
H. Eucharistieviering plaats hebben in 
de grote Maria basiliek. De leiding van 
de bedevaart van Ravestein – Veghel – 
Oss heeft de Nuenense bedevaart be-
naderd voor een samenwerking. Reeds 
enige jaren wordt de Kruisweg van bei-
de bedevaarten tijdens deze dag bege-
leid door het koor van de Clemenspa-
rochie uit Gerwen. Dit jaar zal het 
koor al de diensten tijdens deze dag 
opluisteren. De integratie met behoud 
van zelfstandigheid kan slechts in het 
voordeel van beide bedevaarten zijn. 

Vanzelfsprekend veroorzaakt deze sa-
menwerking enige aanpassingen in het 
tijdschema om de diensten van beide 
bedevaarten tot hun recht te doen ko-
men. Voor het overige heeft iedere be-
devaart, al of niet samen met de ander, 
zijn eigen diensten behouden. Met een 
zeventigtal pelgrims was de Nuenense 
bedevaart te klein voor de grote Maria 
basiliek en werd altijd de intimiteit van 
de diverse kleinere kapellen opge-
zocht. Nu er vanuit de 3 andere plaat-
sen enige honderden bedevaartgan-
gers bij komen kan ons parochiekoor 
in de prachtige hoofdkerk van Keve-
laer een stijlvolle en devote Heilige Mis 
verzorgen. 

De vertrektijd vanuit de verschillende 
opstappunten is tussen 09.00 uur en 
10.00 uur. Rond 19.00 uur is men weer 
thuis. Naast een royale lunchpauze is 
er nog een korte ‘theepauze’, zodat er 
voldoende gelegenheid is om naast een 
privébezoek aan Maria het schilder-
achtige bedevaartplaatsje te bekijken 
en de leuke winkeltjes te bezoeken.

Deelnemers aan de bedevaart kunnen 
zich aanmelden tot maandag 20 au-
gustus bij een van onderstaande broe-
dermeesters. De kosten bedragen € 
15,-  voor volwassenen. Kinderen t/m 
12 jaar betalen € 5,- en het 2e en vol-
gende kind uit één gezin € 2,50. 

Bruidjes en misdienaars gaan gratis 
mee. De organisatie zorgt voor hun 
kleding.

Gerwen:
P. Vermeulen, Alvershool 22, 
tel. 2836242

Nuenen:
J. Klomp, Park 31, 
tel. 2833606 / 2836675
F. Vinke: Boordseweg 27, tel. 2834842
M. Bunthof, Margot Begemannstraat 
63, tel. 2831523

Nederwetten:
J. Klomp, Park 31, 
tel. 2833606 / 2836675

Lieshout en Mariahout: 
T. Rooyakkers, Herendijk 14, 
tel. 06-23172405

Van Gogh was ondanks de typisch 
Brabantse taferelen die hij maakte, 
een man die genoot van de stadse 
mentaliteit geloof ik. Had hij anno 
2012 geleefd, dan was het een bereisd 
man zegt mijn voorgevoel. 

Hij doet het nu niet zelf, maar zijn 
evenbeeld op uitgedeelde posters en 
levensecht op de grote wand heet alle 

mensen die voet aan de grond zetten 
in Brabant welkom. Bonjour, welco-
me, bienvenue. Welkom! In Ons Bra-
bant. Want Van Gogh was tenslotte 
een geboren en getogen Brabander. 

Het initiatief komt van Van Gogh Bra-
bant die met deze acties wil bereiken 
dat het bezoek aan de Van Gogh loca-
ties in Brabant gaat toenemen. 

Kunstmarkt Gemert 2012 
Op 19 augustus wordt dit jaar voor de 9e keer de Kunstmarkt in Gemert 
georganiseerd. Dit jaar biedt de markt plaats aan 140 kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland met een grote diversiteit aan disciplines zoals schilde-
rijen in diverse vormen, beeldhouwen, keramiek, sieraden, textiel, glas, 
fotografie, edelsmeden. 
 
Tegen de achtergrond het prachtige kas-
teel van Gemert wordt de kunstmarkt 
gehouden in het centrum van Gemert op 
het Ridderplein. De kunstmarkt begint 
om 12.00 uur en sluit om 17.00 uur en 
alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
 
Muzikaal kunt u genieten van de  Bar-
bershop groep Key chord. Tijdens uw 
bezoek aan de kunstmarkt kunnen uw 
kinderen deelnemen aan de workshops 

schilderen en kleien onder deskundige 
leiding. Onder de naam @KMGemert 
kunt u de activiteiten dit jaar ook via 
twitter volgen.

De stichting Kunstmarkt Gemert-Bakel 
biedt dit jaar een podium voor 3 goede 
doelen, nl.  SOS Kinderdorpen, Meet 
Kate voor de kinderen in Ghana en Ma-
troesjka voor de weeskinderen in Rus-
land.



Berg 33     tel: 06-13701730 
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

www.blush-beauty.nl 
Loop gerust even binnen! Vanaf 14 Aug.weer open 

‘n mooie huid is een gezonde huid 
Dermatoloog Dr.Murad * 

rimpels | acné | couperose | gevoelige huid | grove poriën | droge huid | pigmentvlekken 
 

Murad gezichtsbehandeling   
afgestemd op uw huid en ter afsluiting 

kopje  “skin smart tea” € 62,50 
 

Murad producten zijn “Cosmeceuticals” 
de stap tussen cosmetica en farmaceutica 

Hoge concentratie werkstoffen, snel resultaat. 
* ‘n visionair in de wetenschap van de huid 

BLUSH  LOYALTY 
sparen voor korting op  

behandelingen / producten 

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

Pezzaz is weer terug van vakantie!Pezzaz is weer terug van vakantie!
Geniet van het nieuwe Pezzaz menu Geniet van het nieuwe Pezzaz menu 

of laat u verrassen met het Zomer menu!of laat u verrassen met het Zomer menu!
Pezzaz, eerlijk en sfeervol dineren! 

AVIA “Reeshof” Tilburg zoekt ter versterking van het serviceteam  
aanpakkers voor de functie van;

Verkoopmedewerker
Oproepcontract
(ma,di,wo,do,vr)

Als verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor het helpen van klan-
ten en zorg je met je collega’s voor een verzorgd tankstation.  
Hierbij ben je punctueel en heb je oog voor detail. Omdat je hierbij te 
maken hebt met veel verschillende klanten, is het belangrijk dat je  
communicatief sterk bent en snel kunt schakelen. Immers ben jij het visite-
kaartje van ons station.

Wij bieden je flexibele werktijden en training on the job om uit te  
groeien tot een kwaliteitsbewuste, commerciële verkoopmedewerker. 
Daarnaast werk je in een dynamische team, waarbij een prettige  
werksfeer centraal staat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de  
stationsmanager Nora. Tigarti, via telefoonnummer 013-5701965 of  
stap binnen in ons station Burg. B. van Voorst tot V. 151, 5043 EZ te Til-
burg.

Solliciteren bij voorkeur per mail. 
Stuur je motivatie, CV en beschikbaarheid naar; 
tigarti.n@vollenhovenolie.nl

Vollenhoven Exploitatie B.V. 
zoekt ter uitbreiding van de bakery van

AVIA Nuenen ‘Collse Hoefdijk’ 
kandidaten voor de functie van;

Verkoopmedewerker Bakery
Als verkoopmedewerker ben je verantwoordelijk voor het bereiden en verko-

pen van vers belegde broodjes, zoetwaren en andere verse 
producten uit de bakery. Je draagt zorg voor een nette presentatie van de 

verkoopwaar. Door je enthousiasme en klantvriendelijke houding weet je de 
omzet van de bakery verder te verhogen. De werkzaamheden binnen de 

bakery wissel je af met het aanvullen van de shop. 

Naast een klantvriendelijke en commerciële instelling heb je oog voor detail. 
Je straalt enthousiasme uit en werkt volgens de haccp normen. Je kunt 

prima werken in een hectische omgeving. Verder ben je zeer representatief, 
jij bent immers het visitekaartje van de bakery.

Er wordt gewerkt volgens een wisselend rooster gedurende 7 dagen per 
week. De werktijden zijn voornamelijk tussen 10.00 en 14.00 uur. Door 

middel van training on the job helpen wij je om uit te groeien tot een kwali-
teitsbewuste, commerciële verkoopmedewerker. Daarnaast werk je in een 

dynamische team waar een prettige werksfeer heerst.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de stationsmana-
ger de heer P. Bijnen, telefoonnummer +31 (0)6 15 07 80 46. Je sollicitatie ontvangen 
wij bij voorkeur schriftelijk per mail. 
Stuur je motivatie, CV en beschikbaarheid naar de afdeling Human Resources 
t.a.v. Judith Herselman, e-mail: herselman.j@vollenhovenolie.nl

verkoop  ◆  service  ◆  onderhoud  ◆  schadeherstel

telefoon 040 - 2831774  ◆  www.wildenberg.nl 

Ingezonden brieven
Liever harder rijden dan 
investeren in het milieu
VVD-bestuurder waterschap: “Waterschapslasten voor burgers beperken!”
Met die uitspraak begint een interview in De Nuenense Krant van 19 juli met de 
VVD bestuurder van het waterschap Dommel, Johan van Bruggen. In dat inter-
view legt hij uit wat de kerntaken van het waterschap zijn: “droge voeten”, be-
schikbaarheid en zuivering van het water. Maar geld voor “leuke dingen” vindt hij 
niet nodig. Onder leuke dingen verstaat hij: verfraaiing van het landschap, edu-
catie en tegemoetkoming aan milieugroepen. Het daarvoor bestemde geld wil de 
VVD liever aan andere zaken besteden, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de 
maximum snelheid.
De hele wereld - en dus ook Nederland! - gaat gebukt onder een aantal crises: een 
financiële en economische crisis, een energiecrisis en een milieucrisis. Ieder wel-
denkend mens is zich daarvan bewust, alleen is dat nog niet doorgedrongen tot 
de VVD. Hoe is anders het verhogen van de maximum snelheid te verklaren, met 
alle negatieve gevolgen voor de portemonnee, de schaarse energie en het milieu 
van dien. En het is ook niet doorgedrongen tot Johan van Bruggen, vandaar zijn 
pleidooi voor het verlagen van de waterschapslasten.

Groen Links investeert in duurzaamheid en in economie.
Groen Links juicht het natuurlijk van harte toe, wanneer de waterzuivering effi-
ciënter en goedkoper kan,. Maar het geld dat daarmee verdiend wordt dient geïn-
vesteerd te worden in ontwikkeling. Ontwikkeling in technologie maar ook in de 
ontwikkeling van het bewustzijn van de mensen dat water essentieel is voor elk 
leven, onvervangbaar is en steeds schaarser wordt. Dat geld kan bovendien ge-
bruikt worden voor de “leuke dingen”, d.w.z. voor milieu in al zijn facetten. En het 
levert ook nog eens werkgelegenheid op! Daarmee wordt het tegenovergestelde be-
reikt van de ontslagen of omscholingen waar de VVD-er van Bruggen de mond 
vol van heeft.

Het gaat om de toekomst van onze kinderen, niet om je eigen belang.
In de hele wereld is er behalve Nederland nauwelijks een land te bedenken dat 
beter beveiligd is tegen het water en waar de beschikbaarheid van zuiver drink-
water beter functioneert. Bovendien lopen wij watertechnologisch voorop en kun-
nen wij deze kennis over de hele wereld exporteren en voor een deel doen wij dat 
ook. Daartegenover staat dat wij in Nederland relatief zeer weinig voor ons 
drinkwater betalen, vooral wanneer wij bedenken dat allerlei kosten niet meege-
nomen worden in onze bijdrage. En dan wil Johan van Bruggen dat lage bedrag nog eens 
extra verlagen en “teruggeven aan de burgers”, dus aan zichzelf. Om daarvan leuke din-
gen te doen in zijn eigen tuin……
Groen Links pleit in deze gure tijden niet voor een verhoging van de waterschapslasten 
voor de individuele burger, maar Groen Links pleit wel voor investering in ontwikkeling 
van alles wat met water te maken heeft, in milieu en in de toekomst van onze kinderen 
en kleinkinderen. En dan is het verlagen van de waterschapslasten het domste wat je 
kunt bedenken!

Boudewijn Wilmar, Dungense Kant 8, 5674 SB Nuenen. 
Lid Groen Links Nuenen.

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

oneMen
can make a difference

 oneMen4 oneMen444 oneMen4 oneMen
 We

 oneMen oneMen
move

OneMen steunt pioniers die zich inzetten voor anderen die het nodig hebben. 
Start je eigen actie en meld je aan op www.move4onemen.org
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Europacupwinst in Praag

Nuenense Michelle 
Schellekens Zilver
Tijdens de Europacup Judo voor junioren (-20) in Praag heeft Lilo Schultz 
de titel op haar naam geschreven in de klasse tot 52 kilogram. Michelle 
Schellekens, eveneens van Judo Topsport Zuid, werd tweede in de klasse tot 
70 kilogram. 

Judo

Schultz, oorspronkelijk uit Heerlen en 
tegenwoordig wonend in Eindhoven 
om full time te kunnen trainen onder 
leiding van CTO judocoach Mark Ear-
le, was goed op dreef in Praag. Schultz 
is de regerend Nederlands kampioen 
maar was in het internationale circuit 
nog niet goed op dreef. De teller bleef 
steken op een bronzen medaille bij de 
Open Portugese kampioenschappen. 
De vorm is echter groeiende en in 
Praag liet ze dat ondubbelzinnig zien. 
Na drie winstpartijen in de voorron-
den werd in de halve finale afgerekend 
met de Zweedse Wallen. In de finale 
stond een andere Nederlandse te 
wachten in de persoon van Laura 
Prince die in het verleden, als lid van 

Essink Sportcentrum, al eens Euro-
pees Kampioen was. In Praag was het 
Schultz die er met de winst en de titel 
vandoor ging.

De Nuenense Michelle Schellekens 
laat heel het jaar al zien tot de Euro-
pese juniorentop te behoren. In Praag 
voegde Schellekens een zilveren me-
daille toe aan haar toch al indrukwek-
kende resultatenlijst van dit seizoen. 
Schellekens komt uit in de klasse tot 
70 kilogram.
Met nog een selectietoernooi te gaan 
nemen de kansen voor Schellekens en 
Schultz toe om Nederland te gaan ver-
tegenwoordigen bij het E.K. later dit 
jaar in Kroatië.

Voetbal
Veteranenafdeling RKSV Nuenen

Aanmelden 40 jarig jubileum 
Voetbalclub RKSV Nuenen heeft dit jaar een bijzonder jubileum: de vetera-
nenafdeling bestaat 40 jaar!! Dit willen ze uiteraard niet ongemerkt voorbij 
laten gaan, daarom is er een reünie gepland op 25 augustus op sportpark 
Oude Landen te Nuenen. Aanvang van de veteranen-dag is om 14.00 uur en 
de eindtijd is afhankelijk van het uithoudingsvermogen voor deze lange 
derde helft.
Op 25 augustus zal een samenkomst 
van oud-leden en een  officiële ope-
ning de basis zijn voor een geweldige 
dag waar ook nog de mogelijkheid ge-
boden wordt om nog “effe een potje te 

ballen”. Er is daarna tijd om kennis te 
maken met de veteranen van een an-
dere generatie en gezellig bij te klet-
sen. Vroeg in de avond is er een buffet 
zodat een goede bodem gelegd kan 

700 wielrenners in actie voor Artsen zonder Grenzen
Tour for Life 2012

Op 26 augustus stapt een bijzonder peloton van 700 fanatieke renners op de 
fiets voor Artsen zonder Grenzen. Deze “Tour for Life” is de spectaculaire 
8-daagse wielertocht van Italië naar Nederland.
De ploegen, bestaande uit 6 tot 9 ren-
ners, fietsen acht etappes door vijf 
landen. Op 26 augustus gaan zij in de 
Italiaanse Alpen van start en op 2 sep-
tember komen de renners over de 
eindstreep op de Cauberg in Zuid-
Limburg. Onderweg beklimmen zij 
onder meer Col du Lautaret, Col de la 
Croix de Fer en Col de Madeleine. 
Ook de legendarische Alpe d’Huez ligt 
op de route.

Wielersport
Ontmoet oud-leden op de Veteranen-dag van RKSV op 25 augustus.

worden  voor het tweede gedeelte van 
de derde helft namelijk de feestavond. 

Om een beeld te krijgen van het totaal 
aantal personen dat op 25 augustus 
naar sportpark “Oude Landen” zal ko-
men, verzoekt RKSV iedereen die wil 
komen op de receptie en/of feest-
avond zich te melden bij de organisa-
tie.

Aanmelden kan bij:
Peter Leltz: tel. 2838970, mobiel 06-
20380255, of per email p.leltz@ons-
net.nu. Meer info op www.rksvnue-
nen.nl/jubileumveteranen. 

 

Wielrenners in actie voor Artsen zonder Grenzen.                      (foto: Eppo Carsijns).

Open les 
T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong
Bewegingsleren uit China voor een lang leven in goede gezondheid. Al meer 
dan 15 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi Ch'uan en 
Qi Gong. Op maandag 20, donderdag 23 en vrijdag 24 augustus, worden er 
in Nuenen door T'ai Chi School Goudswaard open lessen gegeven.

Iedereen die eens kennis wil maken 
met deze Chinese gezondheids- en 
zelfverdedigings kunst, nodigen wij 
bij deze uit om vrijblijvend aan de 
open les deel te nemen. T'ai Chi 
Ch'uan is een eeuwen oude Kunst die 
een onderdeel is van de Chinese 
krijgskunst en gezondheidsleer. Te-
genwoordig is het accent verschoven 
naar een meditatieve levens en ge-
zondheidskunst. 
Er zal op een ontspannen, actieve, fy-
sieke en meditatieve manier gewerkt 
worden.
Binnen de lessen zal de meeste aan-
dacht uit gaan naar 'relatief ' eenvou-
dige oefeningen die vrij snel zelfstan-
dig thuis uitgevoerd kunnen worden. 
De oefeningen verbeteren de algehele 
gezondheid, waardoor ziekten voor-
komen kunnen worden en tevens ge-
nezen. Er zijn o.a. oefenseries tegen 

nek-, schouder- en rug klachten, slaap-
problemen, spierblessures, stress, 
hart-, circulatie- en spijsverte-
ringstoornissen.
Wilt u op een plezierige en actieve 
manier ontspannen? De lessen wor-
den gegeven door Remco Gouds-
waard. Docent T'ai Chi Ch'uan en Qi 
Gong, BOCAM-therapeut (een op de 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
gebaseerde therapie) en gediplomeerd 
docent Dansexpressie.
Open les op maandag 20 augustus, ‘s 
avonds om 18.00 uur, donderdag 23 
augustus ‘s ochtends om 10.15 uur, 
vrijdag 24 augustus 's ochtends om 
10.30 uur. 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nue-
nen.
Meer informatie, www.taichischool-
goudswaard.nl of tel: 013 5714949/06 
41370232.

Nederland is goed vertegenwoordigd op de Europacup Judo.

IVN-wandeling Weverkeshof en Roosdonck
Zondag 12 augustus laten natuurgidsen van het IVN Nuenen u tijdens een natuurwandeling meegenieten van de 
boeiende natuur en de historie van het gebied in de omgeving van dorpsboerderij Weverkeshof en windmolen de 
Roosdonck. 

Wandelen in het gebied rondom Molen de Roosdonck.

Om de benodigde 15.000 euro aan 
sponsorgeld per team op te halen, be-
denken de ploegen talloze bijzondere 
acties. Ploeg 4 db for life nam een ei-
gen single op, ‘Hij gaat door’. De Bike-
Writers maakten onder leiding van 
JW Roy een cd vol wielerliedjes met 
Guus Meeuwis, Freek de Jonge en vele 
anderen. Bijzonder goede fondsen-
wervers zitten in de ploeg Sport & 
Fun, zij haalden al meer dan 43.000 

euro op en staan momenteel boven-
aan het sponsorklassement. De ploeg 
HaagWonen doet dit jaar voor de der-
de keer mee en haalde in drie jaar tijd 
al meer dan 75.000 euro op. Pim de 
Graaf, de voorzitter van Artsen zon-
der Grenzen, rijdt zelf voor de tweede 
keer mee met het Artsen zonder 
Grenzen team.

Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen is een onaf-
hankelijke, medische noodhulporga-
nisatie die wereldwijd mensen helpt, 
ongeacht hun afkomst, religie of poli-
tieke overtuiging. Voorop staat het 
redden van levens en het verlenen van 
medische hulp aan slachtoffers van 
oorlogen, rampen en epidemieën. 
Door eigen teams te sturen (artsen, 
verpleegkundigen en andere specialis-
ten), kan Artsen zonder Grenzen snel 
en effectief werken. Samen met mede-
werkers uit de landen zelf, geven zij ter 
plaatse directe hulp aan de bevolking. 
Artsen zonder Grenzen is onderschei-
den met de Nobelprijs voor de Vrede.
Meer informatie: www.tourforlife.nl 
of www.artsenzondergrenzen.nl/

afloop kunt u koffie of iets anders ge-
bruiken in de dorpsboerderij.

Er is veel te zien. Zo staat er op dorps-
boerderij Weverkeshof een uitgebreid 
sortiment bomen en struiken. Er is 
een flat voor solitaire bijen en wespen. 
Deze nuttige dieren vliegen in elke 
tuin, maar door hun bescheiden leef-
wijze vallen ze niet op. Bij zonnig weer 
zijn er hopelijk veel vlinders actief in 
de bloementuin. De wandeling gaat 
ook langs de bloemen rond de molen, 
een soortenrijke hakhoutwal en langs 
de bloemen en het megaportret in de 
ijsbaan. 

De wandeling start op zondag 12 au-
gustus om 10.00 uur bij de toegangs-
poort van Weverkeshof aan de Jhr. 
Hugo v. Berckellaan 5 te Nuenen. 
Duur van de wandeling ca. 1,5 tot 2 

uur. Iedereen is welkom en deelnemen 
is gratis. Informatie: 040-2833756. Na 

Braderie en jaarmarkt 
op zondag 26 augustus
Op zondag 26 aug. a.s. vindt de jaarlijkse braderie en jaarmarkt van 
11.00 tot 18.00 uur weer plaats in het centrum van Mierlo-Hout. 

Dit evenement wordt georganiseerd door Biljartclub de Karper. De 
komende week is de laatste mogelijkheid voor het inschrijven of het 
huren van een kraam of grondplaats. 

Deelnemers uit Mierlo-Hout, Helmond en Mierlo krijgen extra kor-
ting op de huurprijs. Dus ondernemers, verenigingen en hobbyisten 
grijp uw kans en bel:  Café de Karper, Mierlo-Hout, tel. 0492-537855 
of Koolen en Koolen  013-5801514.



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

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

TE KOOP GROTE VISVIJVER
TWEE PAARDENSTALLEN

TWEE BOXEN
Op ± 2 ha grond 

Visvijver 93x23 meter
Mariahout Knapersven

100 meter van de kerk en
ook in gedeelte te koop

tel 0499 - 421731 bellen
tussen 18.00 en 22.00 uur

TM

5.99
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