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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

E

dokter A. nederstigt
is AfwEZIG i.v.m. vakantie

van 22 juli t/m 9 augustus
Telefoon 040-2951030

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

AfwEZIG van
van 22 juli t/m 9 augustus

J.g.J.M te dorsthorst, J. kroon 
en i.r. steenstra huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Kermis in 
Nuenen van 
12 tm 16 juli 

Pollinators 
Paradise en 
Roan Aarts
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Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

Kalfs
saucijzen 
4de gratis

Poolse kinderen 
op vakantie in 
Nuenen

Wij zijn iedere  zondag open!
Van 10.00  uur tot 18.00  uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag 
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!

   Nuenen :   Hoge Brake 36-40                                    

L I E S H O U T  H O L L A N D

Analyse

Onbegrijpelijke houding van het College van B&W
Door Gerrit van Ginkel

Dit college dat enkele maanden geleden 
is aangetreden, bestaat onder meer uit 
drie politici (inclusief de burgemeester) 
die van buiten Nuenen komen en waar-
van er ook drie van de totaal vijf, al aan-
gegeven hebben na de verkiezingen in 
maart 2014 niet meer terug te willen 
keren in Nuenen. Na hun collegebaan 
als wethouder van ongeveer een jaar 
wacht hen drie jaar wachtgeld. Het is 
onbegrijpelijk hoe dit college de belan-
gen van Nuenen op deze manier ver-
kwanselt en zelfs de raad passeert. Het 
college behoort te doen wat de raad 
voorschrijft en niet andersom. De be-
trokkenheid met Nuenen is door deze 

________________________________

“Het is onbegrijpelijk 
hoe dit college de 

belangen van Nuenen 
op deze manier 

verkwanselt en zelfs 
de raad passeert.”

________________________________

is een huidig college dat niet ingewerkt 
is, alles op moet zoeken en probeert al-
les vooruit te schuiven naar maart 2014. 
Dan kunnen ze gebruik maken van de 
regelingen die er voor staan.
De betrokkenheid met het dorp en de 
inwoners is er niet en daarom is hun 
standpunt wel te verklaren. Nuenen is 
voor hen niet iets om voor te vechten 
maar als het kan gemakkelijk over te 
dragen aan een ander.

Toeptoernooi blijft tenminste 
nog een vaste Nuenense waarde
Door Gerrit van Ginkel

r gaat veel verloren van ons mooie Nuenen maar het toepen op ker-
mismaandag blijft. Voor de eenentwintigste keer wordt het matinee 
variété gehouden en zo lang heeft geen gemeenteraad of college het 
ooit uitgehouden. De deelnemers hebben tenminste iets dat hen 

bindt met Nuenen en dat kan van de leden van de eerder genoemde instanties 
niet allemaal gezegd worden.

Opnieuw heeft zich achter de scher-
men een heel gevecht afgespeeld wie er 
tot het toernooi toegelaten zou worden. 
Toernooi directeur Linders hierover: 
“We hadden 40 aanmeldingen van 
nieuwe deelnemers maar slechts 8 per-
sonen zijn door de zeer strenge selectie 
heen gekomen en hebben een uitnodi-
ging ontvangen als debutant”. Hij wilde 
echter niets onthullen over die zeer 
strenge selectiecriteria. Ook over de 
prijzen was hij zeer kort: ”De entree-

staan voor de allerhoogste kwaliteit. 
Een aantal staat op het punt om interna-
tionaal door te breken en andere doen 
daar wat langer over. Klachten over het 
niveau van het geluid zijn Linders niet 
bekend omdat er rond dat tijdstip toch 
niet veel zinnigs meer gezegd wordt.
Hij waarschuwt wel voor het gebruik van 
mobieltjes, Ipads, Ipods of tablets om fo-
to’s van de kaarten van de tegenstanders 
door te spelen. De mobieltjes of andere 
apparatuur zullen onherroepellijk in be-
slag worden genomen en opgeslagen 
worden in de spoelbak van Schafrath. 

________________________________ 

“De entreeprijs wordt 
bepaald door de crisis 
en voor de eindprijzen 

zorgt de Scheeper.”
________________________________ 

Jan d’n Emmer, winnaar van vorig jaar, wil zijn titel prolongeren.

prijs wordt bepaald door de crisis en 
voor de eindprijzen na de finale zorgt 
de Scheeper. Ik bemoei me daar niet 
mee. Wie het daar niet mee eens is blijft 
toch gewoon weg”, was zijn antwoord 
op de vele vragen over de prijzen.
Linders hoopte overigens wel dat de 
winnaar van het vorig jaar (De heer Jan 
van den Heuvel, beter bekend in Nue-
nen als d’n Emmer), zijn emoties de 
baas is geworden. Hij was diep ontroerd 
vorig jaar na het behalen van de zeer 
prestigieuze eerste plaats van het Con-
cours d’Honneur.

Zinnigs
Het artiestengala zal dit jaar opnieuw 
geleid worden door De Ficus, die op-
nieuw beloofd heeft zijn raspaardjes in 
Nuenen los te laten die garant zullen 

Tenslotte nog een waarschuwing: “Of ge 
nou een golfbroek, spijkerbroek, over-
all, un pantalon, un strakke-, weie, kor-

te- of gin broek an hèt, is nie belangrijk. 
As ge ouw toepbretels maar an hèt, 
want anders kos ut 5 euro extra.

Als een donderslag bij heldere hemel sloeg de Raadsinformatiebrief in bij alle 
media en bij de gemeenteraad van Nuenen. In die brief meldde het college ’dat zij 
tot de conclusie gekomen waren dat de zelfstandigheid van Nuenen eindig was. 
Drie dagen eerder had die raad zich nog uitgesproken via een motie om nauwer 
samen te werken in de vorming van een nieuwe gemeente Dommelvallei met het 
behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Het college oordeelde echter dat het 
beter was in te zetten op een fusie met de nieuwe gemeente Dommelvallei of als dat 
niet zou lukken adviseerde het college gesprekken met Eindhoven aan te gaan.

brief voldoende aangetoond. Kortom 
die is er niet. 

Trouwens die was er de afgelopen jaren 
ook niet in de Nuenense raad. Verschei-
dene fracties stonden er alleen maar 
voor eigen eer en glorie en stemden te-
gen voorstellen omdat anderen er voor 
waren. Niet op basis van argumenten 
maar alleen maar gebaseerd op tegen-
werken. Het klapstuk was wel de move 
om het toenmalige college naar huis te 
sturen. De oppositie ronselde nog wat 
stemmen en kreeg het voor elkaar met 
een nipte meerderheid het toenmalige 
college naar huis te sturen. Het resultaat 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
VAKANTIEPERIODE
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 15 juli t/m 9 au-
gustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmiddag en –
avond op 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus komt dan te vervallen.
Let wel: voor de meeste zaken moet u een afspraak maken! Bel daar-
voor met (040) 2631 631 of regel het zelf via www.nuenen.nl

WEGWERKZAAMHEDEN EN  
AFSLUITING COLLSE HOEFDIJK
Vanaf 1 juli wordt de Collse Hoefdijk gereconstrueerd. Het werk wordt 
in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1 start maandag 1 juli en duurt  t/m 19 juli. De werkzaamheden 
vinden voornamelijk buiten de huidige hoofdrijbaan plaats. De hoofd-
rijbaan Collse Hoefdijk is in deze fase in beide richtingen bereikbaar. 
Fase 2 is vanaf 20 juli t/m 10 augustus. Vanaf dit moment is de Collse 
Hoefdijk geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voor bestem-
mingsverkeer zijn voorzieningen getroffen. Het verkeer wordt omgeleid 
door middel van de omleidingsroutes (gele borden).
Na 10 augustus zijn de werkzaamheden gereed en is de Collse Hoefdijk 
weer normaal begaanbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via kcc@nuenen.nl of 
via (040) 2631 631.

VERKEERSMAATREGELEN   
TIJDENS KERMIS NUENEN
Van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli wordt in het centrum van 
Nuenen weer de jaarlijkse kermis gehouden. In verband met het opzet-
ten en afbreken van de attracties worden enkele wegen in het centrum 
tussen woensdag 10 juli 8.00 uur en woensdag 17 juli 15.00 uur afge-
sloten voor het verkeer, namelijk:
•	 Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Parkstraat;
•	 Park,	tussen	Berg	en	Boordseweg;
•	 Park,	tussen	H.	Clemenskerk	en	Vincent	van	Goghstraat/Berg.	

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer wordt omgeleid.

Markt naar Vincent van Goghplein
Op maandag 15 juli wordt de markt vanwege de kermis verplaatst 
naar	het	Vincent	van	Goghplein.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl
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PUBLICATIE
Bestemmingsplan ‘Tuincentrum Eeneind’; gemeente Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Tuincentrum 
Eeneind’ overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan heeft vastge-
steld.

Het bestemmingsplan ‘Tuincentrum Eeneind’ betreft een in verleden 
verleende vrijstelling die in een bestemmingsplan wordt geborgd. Het 
bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 12 juli 2013 gedurende zes 
weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeentesecretarie, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare 
Ruimte, voor eenieder ter inzage.

Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: 
www.nuenen.nl. Tevens is het plan in te zien via de landelijke internet-
site www.ruimtelijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPTuincentrEeneind-D002

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de	 Afdeling	 bestuursrechtspraak	 van	 de	 Raad	 van	 State,	 Postbus	
20091,	2500	EA	’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelij-
kerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-
bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt.
Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het 
besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in werking 
dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op boven-
staand adres. 

Nuenen, 11 juli 2013.

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a

PUBLICATIE
Bekendmaking verkeersmaatregelen
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a. wordt 
het volgende tijdelijke verkeersbesluit bekend gemaakt:

Tijdelijk verkeersbesluit Parkstraat (tijdens Nuenen Kermis 2013)
besluit van 2 juli 2013, kenmerk 2013.12783
 
1.	 De	Parkstraat	wordt	tijdens	Nuenen	Kermis	2013	in	de	periode	

van 12 tot en met 16 juli 2013, echter uitsluitend gedurende de 
openingstijden van het terras ter hoogte van de aansluiting van de 
Parkstraat	op	de	Boordseweg	voor	voertuigen,	ruiters	en	geleiders	
van	rij-	of	trekdieren	of	vee	afgesloten;

2. In verband hiermee worden tijdelijke bebording en tijdelijke ver-
keerstekens	geplaatst	op	de	Parkstraat	en	de	Boordseweg,	zoals	
aangegeven	op	het	bij	het	besluit	gevoegde	bebordingsplan;

3.	 Gedurende	de	openingstijden	 van	het	 terras	 ter	hoogte	 van	de	
aansluiting	 van	 de	 Parkstraat	 op	 de	 Boordseweg	 wordt	 op	 de	
Parkstraat	verkeer	in	twee	richtingen	ingesteld.

Bovengenoemd besluit met bijlagen ligt gedurende zes weken na heden 
voor eenieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen.

Gedurende	deze	termijn	kan	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Nuenen, post-
bus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. U kunt dat doen via 
de website www.nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier 
“Digitale brief met DigiD”. U zoekt op de website in het Digitaal Loket 
in “alle producten en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en 
beroep”. Op die pagina kunt u onder de knop “voorwaarden” worden 
doorgeleid naar het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van 
uw bezwaarschrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD).

Nuenen, 11 juli 2013

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,
Namens dezen,

N.J.H. Scheltens
Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

EXTRA GECOMBINEERDE  
COMMISSIEVERGADERING MET 
AANSLUITEND RAADSVERGADERING
Datum: 11 juli 2013.
Tijd: 19.30 uur.
Plaats:	commissiekamer,	gemeentehuis.

In deze vergaderingen zal de jaarrekening 2012 behandeld worden.

Meer informatie: www.nuenen.nl

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 04/07/2013	 N-HZ-2013-0082	 Gulberg	18	 Oprichten	dockshelter
 
Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan geen bezwaarschrift 
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
04/07/	 N-HZ-2013-	 Boschhoeve	7	 Bouwen		 Plaatsen	dakkapel	 04/07/	
2013 0066  bouwwerk aan voor- en  2013  
    achterzijde woning   
  
08/07/	 N-HZ-2013-	 De	Vlos	14		 Bouwen	 Plaatsen	twee	 08/07/	
2013 0070 en 16 bouwwerk dakkapellen aan  2013  
    voorzijde woningen  

   
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Café	 René	 en	 Café	 Ons	 Dorp	 vergunning	 en	 ontheffing	 te	

verlenen voor het inrichten van een terras bij de horeca-inrichtin-
gen	op	de	openbare	weg	aan	Parkstraat	1	en	Parkstraat	3	tijdens	
Nuenen kermis na sluitingstijd van de winkels en het schenken van 
zwakalcoholische dranken voor de uitbreiding van het terras op 
de	rijweg,	gelegen	voor	de	horeca-inrichtingen	aan	Parkstraat	1	
en 3 (verzenddatum 3 juli 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage 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 bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college	van	burgemeester	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, 11-07-2013

PUBLICATIE
Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening 2010 van de 
gemeente Nuenen heeft het college van burgemeester en wethouders 
de bevoegdheid om een monument aan te wijzen als gemeentelijk 
monument.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2013 
besloten:
•	 Berg	55,	te	Nuenen

aan te wijzen als gemeentelijk monument.
De datum van bekendmaking is 11 juli 2013.

Inzien:
Vanaf donderdag 11 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2013 liggen de 
stukken – tijdens openingstijden - voor een ieder ter inzage op het ge-
meentehuis te Nuenen en op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.

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

Nuenen, 11 juli 2013

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

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
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 12 & 13 juli: 
Holl. Broccoli, 1/2 kilo  ................ 0,59
Verse Doperwten, hele kilo  .. 2,98
champignons, per bakje  ............ 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 15 juli:

chinesekool, hele kilo ................... 0,99
DiNSDag 16 juli:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo  .. 1,25
WOeNSDag 17 juli:

komkommers, 2 stuks  ............... 0,99
DONDerDag 18 juli:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 12 t/m 18 juli:

kiwi NW. Zeeland, 8 stuks  ... 1,99
Blauwe Druiven, hele kilo  ....... 2,98
Huzarensalade, hele kilo  .......... 3,98
Perssinaasappels, 12 stuks  ....1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Heel veel lekkers en gemak

voor de thuis blijvers!!
Kalfs saucijsjes
iedere 4de .............................Gratis
Oosterse Varkenshaas
100 gram ......................................1,85 

Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenhamsalade ..GRATIS

Broodje Gemak
per stuk  ........................................2,25
Ham gehakt
Wellington per stuk  ..............1,75
Sweetheart
100 gram ......................................1,65

SPecial

SPecial

kOOPje

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

Nog meer
VAkANTieVoordeel!

geldig t/m zaterdag 13 juli

Bruine bolletjes
4 + 2 GRATIS

gevulde koeken
4 + 2 GRATIS

iedere week het brood 
van de week Voor or € 1,75

acties geldig van 8 t/m 13 juli

Deze aanbiedingen zijn ook geldig bij onze bezorger Jan van Tien.
Tijdens zijn vakantie van 15 juli t/m 3 augustus 

is onze winkel gewoon geopend!

Vestiging nuenen Vanaf 15 juli weer open!  
Met nieuwe openingstijden:

Maandag 14.00-17.00u - dinsdag 14.00-17.00u - woensdag 14.00-20.00u
donderdag 14.00-17.00u - vrijdag  14.00-17.00u - zaterdag 11.00-14.00u

Voor nieuwe leden: een hele aanbieding Voor half geld *)
*) Geldig tot en met 4 augustus (kijk op www.bibliotheekdommeldal.nl) 

Voor trouwe bezoekers: een energieke traktatie 

www.bibliotheekdommeldal.nl

SPecial

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

godfried de Vocht 

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15

Lingerie en Badmode
25% tot 70%

KORTING
(uitgezonderd de basiscollectie lingerie)

 
 
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving,zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum die sinds 
begin oktober gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.  
 

Weekendhulp / Parttime Medewerker Autowasstraat - m/v 
Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de wasstraat, het 
eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s.    
 Wij vragen: 
 • Een proactieve en zelfstandige houding en een commerciële instelling; 
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding; 
 • Beschikbaarheid op zaterdag en/of zondag. 
 

Interieurverzorger - m/v  
Het betreft een dienstverband voor 6 tot 10 uur per week. De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring als 
interieurverzorger. Werktijden zijn in overleg te bepalen. 
 
Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? 
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar: 
CarPro Carwash & Carcleaning 
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: info@carpro.nl 
 

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch 
bedrijf, dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen 
van auto's.  

Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures?
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar:
CarPro Carwash & Carcleaning
T.a.v. dhr. J. Crooymans, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: nuenen@carpro.nl



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

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

2 0 1 3

20e Bloem & Tuin
“Het grootste tuinevenement van de Benelux”

Landgoed Gulbergen | Nuenen

12 t/m 21 juli
Koop nu bij Intratuin Nuenen of aan de kassa het speciale 

Jubileum Ticket à €12,50 
en ontvang

GRATIS producten* t.w.v. € 20,00 
Dagelijks open van 10.00 uur tot 18.00 uur ∙ Dagkaart volwassenen €12,00  

CJP of 65+ Pas € 10,00 ∙ Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding) GRATIS
alle informatie op  www.bloem-en-tuin.nl

* ■Toegang voor 1 persoon ■ Gebak bij een van de cateringpunten (t.w.v. € 2,50) ■ Japanse bloembollen 
met wonderbloemen (t.w.v. € 5,00) ■ De nieuwste uitgave van het magazine Bloem&Plant (t.w.v. € 5,99)  

■ De prachtige uit Zuid Afrika afkomstige plant Stokesia Mel’s Blue® in 17cm pot (t.w.v. € 7,95)  
■ Deze actie is in gelimiteerde oplage en op=op. 

| |

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Menu Olijf 
Voorgerecht

Vitello tonato | ansjovis | heldere remoulade
***

Tussengerecht
Zeewolf | ravioli | Pecorino | spinazie | Beurre Noisette

***
Hoofdgerecht

Gamba | geroosterde groenten | tomaat | knofl ook
óf

Runderentrecôte | Mediterraan | crème fraiche | pesto

***
Dessert

Aardbeien Romanoff | wodka | zwarte peper

Menu Olijf, 4 gangenmenu voor € 34,50 per persoon.
Menu Olijf, inclusief 4 bijpassende glazen wijn 

voor € 55,00 per persoon.

Restaurant Olijf is gedurende de maand juli 
op dinsdag én woensdag gesloten

Alle andere dagen is Olijf vanaf 12.00 uur geopend.
www.restaurantolijf.nl

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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GeslaaGden
Geslaagd Voor En gefeliciteerd door: 
Roy van de Sande MARBIZ Eindhoven, zelfstandig ondernemer Pap, mam, Mandy en Kelly
Marjolein Plekkenpol Roc. Ped. Mederwerker Niveau 4 Opa en oma
Thijs Renders HBO Werktuigbouw Opa en oma
Sjors Jansen MAVO Pleincollege Eckart Oma Jansen
Willem Jansen HAVO Pleincollege Eckart Oma Jansen
Charona Jansen Summa College, Onderwijsassistente niveau 4 Oma Jansen
  
Omdat vrijwel alle uitslagen bekend zijn en omdat de herexamens afgelopen zijn, sluit deze rubriek.

Uit d’n hoek…

Zelfstandigheid

Na een jarenlange strijd tegen fusie/annexatie wordt ineens, als donderslag bij 
heldere hemel, de witte vlag gehesen door het huidige college: de zelfstandig-
heid van Nuenen c.a. op termijn opgeven. 
 Het college wil het liefst de nieuwe gemeente Dommelvallei vormen, 
met Son en Breugel en Geldrop/Mierlo. Ze zien ons al aankomen daar. Eerst wil-
den we niet en nu zijn ze, noodgedwongen, wel goed genoeg. Als dat niet lukt, 
gaan we naar Eindhoven. Misschien wil geen enkele gemeente Nuenen nog 
hebben.
 Waarom die plotselinge omslag? Zijn we murw geslagen? Moe ge-
streden? De vele wisselingen in de raad? De financiële problemen?
 Ik had gehoopt dat Nuenen als klein dorpje dapper weerstand zou 
bieden aan de overheerser. De toverdrank is blijkbaar op.

Edwin Coolen

Brief aan college van B&W
Nuenen c.a., 5 juli 2013

Geacht college van burgemeester en wethouders,
 
De fracties van W70, D66, VVD en Fractie Van Bree hebben met verbijstering ken-
nis genomen van de inhoud van de door u op 3 juli jongstleden gepubliceerde 
Raadsinformatiebrief (RIB 23: 'Strategische keuze toekomst Nuenen').
 
Met genoemde RIB bent u in onze ogen volledig voorbij gegaan aan de op 27 juni 
jongstleden aangenomen motie, met de strekking de ambtelijke samenwerking 
tussen de gemeenten Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en Son en Breugel te intensive-
ren met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van deze gemeenten. 
 
Het besluit van genoemde motie luidt: 'Het college opdracht te geven, nogmaals, 
namens de Raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, duidelijk uit 
te spreken in de richting van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo, dat 
het opgezette samenwerkingsverband zo optimaal mogelijk en zo snel als mogelijk 
dient te worden gecomplementeerd.' Het college heeft in haar reactie op de motie 
de Raad laten weten: 'Het college omarmt het dictum van deze motie'.
 
Uit de inhoud van de RIB blijkt duidelijk, dat het college geen gevolg heeft gegeven 
aan de uitvoering van deze motie. Niet het college maar de gemeenteraad van Nue-
nen c.a. beslist over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Het door het col-
lege genomen besluit heeft de bevoegdheden van de Raad met voeten getreden. De in 
de RIB door uw college beschreven strategie, is niet afgestemd met de gemeenteraad 
noch met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel.
 
Gezien bovenstaande, zijn de genoemde fracties van mening, dat er voor het col-
lege geen andere weg is dan het op 2 juli jongstleden genomen collegebesluit per 
ommegaande (uiterlijk op dinsdag 9 juli, 11.00 uur, aanstaande) in te trekken. 
Om vervolgens in overleg te treden met de gemeenteraad van Nuenen c.a. om zo-
doende - middels een raadsbesluit - te komen tot een visie op de bestuurlijke toe-
komst van onze gemeente.

Hoogachtend,
Namens de fracties van

W70 Nuenen c.a. / D66 / VVD / Fractie Van Bree

PvdA in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten gaat voor meer leden
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week de PvdA.

De Partij van de Arbeid in Nuenen c.a. 
gaat voor extra ledengroei. Geïnspi-
reerd door de ambities van Hans Spek-
man wordt er in juni/juli extra aan-
dacht besteed aan het vergroten van de 
achterban. Leden maken de PvdA niet 
alleen sterker, ze zorgen voor meer be-
trokkenheid en invloed van de mensen 
op straat. En dat is precies waar ook de 
PvdA in Nuenen voor staat. 

Deze zomer onderneemt de PvdA in 
alle afdelingen actie om het ledental te 
vergroten. PvdA’ers uit alle lagen van 
de partij zoeken in hun omgeving naar 
inwoners met een sociaal hart om lid 
te worden van de PvdA. Wie zoeken 
wij? Wij zoeken partners, echtgeno-
ten, vaders, moeders, zonen, dochters, 
vrienden, vriendinnen, collega’s, bu-
ren, buurtgenoten. Kortom iedereen 
die betrokken is bij zijn buurt, zijn 
dorp, zijn stad en de wereld. Mensen 
die misschien al vaker op ons hebben 
gestemd. Wij verwelkomen hen graag 
bij ons in de afdeling.
 
De PvdA is ervan overtuigd dat het be-
langrijk is om niet meer aan de zijlijn te 
staan, maar je invloed te laten gelden. 
Kies voor een sterker en sociaal Neder-
land: word lid. Het lidmaatschap heeft 
veel te bieden. Je kunt actief worden op 
lokaal of landelijk niveau, meepraten en 
meebeslissen op vele bijeenkomsten en 
op ons congres, je kennis delen en ver-
breden in onze inhoudelijke netwerken, 
je bepaalt mede wie onze lijsttrekker is 
bij verschillende verkiezingen, je krijgt 
de mogelijkheid opleidingen te volgen 
en natuurlijk ontvang je ons ledenblad. 
Samen bepalen de leden de koers van 
de Partij van de Arbeid. En samen be-
reiken we meer dan ieder voor zich, en 
kunnen we nog beter werken aan een 
sterker en socialer Nederland. Speciaal 
voor jongeren: bij de PvdA kun je prima 
werkervaringen opdoen - ook op lokaal 
niveau - die van pas kunnen komen bij 

het zoeken naar betaald werk.
Als kennismaking mogen wij je een 
jaar lang een gratis PvdA-lidmaat-
schap aanbieden. Laat het ons weten 
als je geïnteresseerd bent.

Bel rechtstreeks met de PvdA in Am-
sterdam 020 - 551 21 55 of mail naar 
onze secretaris afdeling Nuenen c.a.: 
a.dejong05@onsnet.nu of kom een 
kop koffie drinken met een van onze 
fractieleden:
•	 ernstvanderleij@gmx.net;	
	 040	-	283	64	45;	
•	 a.schouten-saarloos@onsnet.nu;	
•	 aaltjess@me.com;	
 040-283 78 69 / 06-51 93 54 84.
•	 marianne.cooijmans@onsnet.nu;	
 040-2833537.

14 juli Kleine 
Boerenmèrt op 
Weverkeshof
Een ‘Mèrt’, met ditmaal als rode 
draad, biologische seizoengroenten 
en kruiden. Maar ook eieren, honing, 
kaas en zeep. Kraampjes met tuin-
boeken en kunst. Kunst met zowel 
grote als kleine K, gebaseerd op die-
renkarakters. Gezellige muziek en 
een speelhoek voor de kleine kinde-
ren en nog veel, heel veel meer! 
Zondag 14 juli, van 12.00-17.00 uur. 
Toegang zoals altijd gratis

Een tweede leven 
voor uw laptop
De Stichting Leergeld Nuenen zit 
dringend verlegen om nog bruikba-
re computers/laptops en flatscreen-
monitoren. Met het nieuwe school-
jaar in zicht verwacht zij weer een 
groot aantal verzoeken voor het 
beschikbaar stellen van goede twee-
dehands laptops/flatscreens. 

U brengt uw computer toch niet 
naar de milieustraat?
Onlangs deed de Stichting Leergeld 
een beroep op u over bruikbare fiet-
sen. Naast de fietsen is er nog steeds 
behoefte aan gebruikte computers. De 
laatste tijd neemt vooral de vraag naar 
laptops toe, met name voor leerlingen 
in het beroepsonderwijs. Maar ook 
gewone pc’s blijven steeds nodig.

Wat kunnen we gebruiken? 
Een (liefst schone) pc met besturings-
systeem	Windows	XP	of	hoger;	flats-
creen monitors (i.v.m. vaak kleine be-
huizing) en overig toebehoren. Liever 
geen andere hardware zoals routers, 
printers e.d. Ook voor de laptops 
geldt: minimaal Windows XP.

U mag ook een donatie doen voor het 
betalen van de kosten van het schoon-
maken van de ingezamelde laptops op 
rekeningnummer: 1091 30 855, t.n.v. 
Stichting. Leergeld Nuenen c.a. U kunt 
hiervoor de Stichting Leergeld bena-
deren via telefoon: 06 - 25 28 65 45. 

Meer info: www.leergeldnuenen.nl.

Fractie PIJS/Van Bruggen, Wat willen ze eigenlijk ?

Ja, wat wil die club eigenlijk met de samenwerking van de 
gemeenten. Zijn ze overal op tegen? Nee, bepaald niet.
Om diverse redenen zie je dat momenteel in geheel Nederland gemeenten 
gaan samenwerken of fuseren. De problemen waarvoor ze zich geplaatst 
zien , zijn zo groot dat ze het alleen niet meer aan kunnen. Ook lopen de 
kosten op en daarom probeert men door samen te werken niet alleen een 
betere prestatie te leveren, maar ook de kosten te drukken.

Wij van de fractie PIJS/Van BRUGGEN 
vinden dat een prima zaak.
Daarnaast zijn er ook problemen op 
het gebied van Wonen, Werken en Mo-
biliteit die de huidige gemeenten veelal 
in hun eentje niet aankunnen omdat de 
problemen de gemeentegrenzen over-
schrijden. Overdracht van taken zou 
dan een oplossing kunnen zijn. Onze 
fractie kiest voor een mix van deze op-
lossingen: Fuseren en Overdracht van 
taken.
De gemeente Nuenen kiest op dit mo-
ment alleen voor samenwerken met de 
buurgemeenten Geldrop/Mierlo en 
Son&Breugel. Het gaat daarbij, zoals 
door enkele partijen nadrukkelijk is be-
dongen, alleen om uitvoerende taken 
en niet om het maken van beleid.
Door buitenstaanders is deze oplossing 
gekarakteriseerd als: 3x Niks = Niks.
Ten aanzien van de kostenkant van de 
oplossing (Dommelvallei) stellen we 

vast dat er nog steeds 3 burgemeesters 
zijn, evenals 3 gemeentesecretarissen 
en nog veel meer in 3voud.
De huisvestingskosten stijgen nota be-
ne: van 3 naar 4 gemeentehuizen. Het 
voormalige gemeentehuis van Mierlo 
wordt opgetuigd als werkplek voor de 
dienst Dommelvallei, uiteraard met 
een eigen directeur, etc. We zwijgen 
maar over de extra reiskosten en de 
tijd vermorsing.
Wij vinden dit geen goede oplossing 
voor de problemen en kiezen liever 
voor een herindeling van de bestaande 

gemeenten in de regio. Voor Nuenen 
hoeft dat niet noodzakelijk fusie met 
Eindhoven te zijn. Ook zou de provin-
cie een aantal taken kunnen overne-
men. Onze oplossing heeft het voor-
deel dat de kosten minder zullen stijgen 
en mogelijk dalen, terwijl de prestaties 
zullen verbeteren. Bovendien is er de-
mocratische controle door gekozen 
vertegenwoordigers. Bij de Dommel-
vallei wordt die controle zeer beperkt, 
dit is door alle parijen erkend.
Wij zijn daarom blij met het onlangs 
verschenen rapport Veerkrachtig Be-
stuur Brabant dat onlangs aan de pro-
vincie is aangeboden.

Fractie PIJS/Van BRUGGEN, 
Hans Pijs, Jan van Bruggen, 

Ton Vereijken (medewerker).

Deuren en ramen op slot; ook bij hoge temperaturen

Inbrekers hebben de zomer in 
hun bol
Nu we eindelijk weer kunnen genieten van zomerse temperaturen, zwaaien 
overal de ramen en deuren open. Waakzaamheid is echter geboden. “Want 
gelegenheid maakt de dief”, waarschuwt Joop van der Waal, expert bij de 
politie op het gebied van woninginbraak. “De politie wil er alles aan doen 
om inbrekers te pakken. Maar vooral in het handelen van bewoners valt nog 
veel te verbeteren.”

Hoewel het najaar nog steeds het topsei-
zoen is voor inbrekers, neemt het aan-
deel woninginbraken in de lente en zo-
mer toe. Ook het aantal inbraken dat 
overdag plaatsvindt, stijgt. In deze peri-
ode struinen kwaadwilligen de achterpa-
den in woonwijken af op zoek naar open-
staande ramen en deuren. Soms wordt 
het hen wel heel gemakkelijk gemaakt. 
Open achterpoorten, een ladder naast 
een raam of de huissleutel aan een spij-
kertje in de schuur.

Vakantiegangers 
Een ander makkelijk doelwit zijn natuur-
lijk de huizen waarvan de bewoners op 
vakantie zijn. Veel mensen weten inmid-
dels wel dat het verstandig is om door de 
buren de post van de mat te laten halen. 
“Maar vraag hen dan ook om deze ergens 
uit het zicht neer te leggen”, adviseert 
Van der Waal. “Een grote stapel post op 
tafel laat ook weinig te raden over.” 
Zo zijn er volgens hem nog talloze ande-
re voorbeelden. “Vermeld nooit in je 
voicemail dat je op vakantie bent. Laat de 
planten gewoon staan en schakel een 
tijdschakelaar in, zodat op gezette tijden 
het licht aanspringt. Veel mensen zien de 
vakantie ook als goede gelegenheid om 
de diepvries te ontdooien. Onverstandig, 
als de open laden of deur vanaf de straat 
te zien zijn.” In plaats van via social me-
dia wereldkundig te maken dat je op va-
kantie bent, is het goed om de buren op 
de hoogte te stellen. “Zij kunnen bij ver-
dachte situaties de politie inschakelen. 

Maar liefst 80 procent van alle aanhou-
dingen wegens woninginbraak, gebeurt 
dankzij de alertheid van omstanders. 
Wie ’s nachts verdachte geluiden bij de 
buren hoort terwijl die op vakantie zijn, 
moet dan ook niet aarzelen om 112 te 
bellen”, benadrukt Van der Waal. 

Witte Voetjesacties
Om mensen te wijzen op het belang van 
hun eigen gedrag, vinden in heel het land 
zogenoemde Witte Voetjesacties plaats. 
Tijdens zo’n actie letten politieagenten 
op alle mogelijke opties voor inbrekers. 
Als zij een situatie aantreffen waarin een 
inbreker gemakkelijk zijn slag kan slaan, 
laten ze een papieren ‘voetstap’ achter 
met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van 
een insluiper kunnen zijn’. Naast deze ac-
tie voert Van der Waal met een aantal 
vrijwilligers soortgelijke acties bij woon-
torens. “We bellen dan aan bij bewoners 
om te kijken hoe gemakkelijk zij de 
hoofdingang voor onbekenden openen. 
Vervolgens wijzen we hen op de risico’s 
van hun gedrag. 

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u 
moet denken als u op vakantie gaat op de 
website van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen: www.politiekeurmerk.nl/pre-
ventietips of op www.politie.nl. Naast 
deze maatregelen is het natuurlijk wel 
belangrijk dat uw woning aan een aantal 
veiligheidseisen voldoet. Het Politie-
keurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij.
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Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

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

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

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE KOZIJNEN?
van kunststof of hout? Vakantiesluiting:

12 juli vanaf 17.00 u 
t/m 4 augustus

Laat u verrassen door  de vele mogelijkheden. Glas in lood, 
kunststof met houtnerfstructuur, stijlvolle deuren met deurbeslag.

TM

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

Adv53_PEZZAZ_Rond de Linde_week28.indd   1 08-07-13   21:49

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

voor de maanden juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06 - 48 69 89 19.

Leuke BijVeRDienste
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PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Nuenen kermis van 12 t/m 16 juli
De jaarlijkse kermis staat weer voor de deur, exploitanten maken zich op om 
u een vijftal onvergetelijke kermisdagen te bezorgen met hun attractie. Het 
aanbod van attractie’s is weer bijzonder afwisselend en toegespitst op ver-
maak voor jong en oud.  
Wat dacht u van een super zwaai in de Impact, een nostalgisch ritje met de 
hele familie of juist alleen met je lover in de Rupsbaan, gieren en lachen 
tijdens de rit in de Free Style Wipp, uw kunnen eens testen in de mooiste 
Cake Walk van Nederland, uw behendigheid beproeven in de Autoscooter, 
zwieren, zwaaien, rondjes draaien in de Polyp en de formidabele Flying 
Jump. Hoezo variatie.

Ook voor de kinderen is variatie gega-
randeerd. Zij kunnen zich vermaken 
met het brandweerspel Aqua Blasta, 
het geluk beproeven bij het Touwtje 
trekken, hun behendigheid testen met 
Eendjes Vissen, hun stuurkunsten to-
nen in de Mini Cars, of in hogere sfe-
ren raken met de vliegtuigmolen Fun-
ny Flight, ook kunnen zij hun durf 
tonen in de Trampoline, en eindeloos 
rondjes draaien in de nostalgische 
draaimolen met orgel Le Grand Car-
rousel en op weg naar huis doet u de 
kinderen een groot plezier met zo’n 
prachtige helium ballon.

Met het glazen doolhof de Rainforrest 
en de Euroball, Schietsalon, Skee Ball, 
Little Las Vegas, Dobbelsteenspel, 
Bussensport, Penalty Shot, Lucky Cra-

nes Big One en Pusher schuivenspel 
krijgt u volop de gelegenheid uw be-
hendigheid eens te tonen aan familie, 
vrienden en/of vriendin.
Om de inwendige mens te verwennen 
kunt u terecht bij de Poffertjeskraam, 
Snackkraam, Grill, Spaanse Churros, 
Hollandse Gebakkraam, Viskraam, Sui-
kerspin-Popcorn, Snoepkraam en fruit-
verse Jus d’orange. 

Op zaterdag 13 juli om 19.00 uur wordt 
de kermis traditioneel aangezegd door 
de Nuenense Gilden, onder muzikale 
begeleiding van Brassband De Vooruit-
gang, bij het Gemeentehuis aan de Pa-
penvoort 15. Behalve korte, vaak ludie-
ke, toespraken van gildehoofdman en 
burgemeester, brengen de gilden een 
vendelgroet aan het werelds gezag en 

neemt de Brassband de muzikale om-
lijsting voor haar rekening, waarna in 
optocht wordt vertrokken naar het ker-
misterrein alwaar een aantal aanliggen-
de horecagelegenheden zal worden 
aangedaan.
Al in 1893 maakt de Meierijsche Cou-
rant melding van een muzikale bijdrage 
aan de kermis in Nuenen door, toen 
Fanfare…, nu Brassband De Vooruit-
gang. Vanaf 1985 neemt het St.Annagil-
de Nuenen-dorp haar historische taak 
weer op en de laatste decennia is de af-
vaardiging van de gilden samengesteld 
uit alle drie de Nuenense gilden en zeg-
gen zij gezamenlijk met de Brassband 
de kermissen aan bij de burgemeester.

Om de kinderen te vermaken en met 
hen op de foto te gaan zal Clown Des-
salles de kermis bezoeken op maandag 
15 en dinsdag 16 juli, beide dagen om 
19.00 uur.
De 65-plussers uit ons dorp zijn op 
maandag 15 juli tussen 14.00 uur en 
16.00 uur weer van harte welkom in de 
poffertjeskraam op de kermis waar 
hen een gratis portie poffertjes en een 
kopje koffie wordt aangeboden door 
de kermisexploitanten.

De activiteiten van de horeca in Nue-
nen tijdens de kermis, kunt u vinden in 
enkele advertenties in dit blad.

Nuenen kermis ook dit jaar weer een waar familiefeest.

Horecaplein in Nuenen
Dit jaar tijdens de kermis slaan Café René en Ons Dorp de handen ineen om 
een fantastisch horecaplein te creëren. 

Met medewerking van de gemeente is er toestemming verkregen om na sluiting 
van de winkels de weg ter hoogte van het reisbureau af te sluiten voor het verkeer, 
zodat er de mogelijkheid ontstaat om een groot terras en podium in te richten 
met daarop elke dag live artiesten die gaan zorgen voor een spetterende kermis.

Artiesten die optredens verzorgen zijn op vrijdag Ronald v.d. Lee. Op zaterdag 
de formatie Two for You en op zondag komt Twan Lijten samen met zangeres 
Rox en ’s avonds kunt u genieten van lekkere rock ’n roll door de band the Bad 
Backbones. Op maandag komt onze eigen Mark Elbers de avond verzorgen met 
misschien wel een support act. Op dinsdag wordt de kermis gezellig zingend af-
gesloten met een aantal verrassende optredens. 
De artiesten worden elke dag bijgestaan door een dj zodat er geen minuut stilte 
valt in het gevarieerde muzikale programma.
Kortom met zo’n uitgebreide keur aan artiesten en muziek is er dit jaar geen re-
den om thuis te blijven.

 

Nieuws met zaken
Verbouwing Expert van Erp  
in Nuenen in volle gang
De afgelopen weken is er hard gewerkt bij Expert van Erp in Nuenen en zijn 
de voorbereidingen getroffen om de winkel groots te verbouwen. De plan-
ning is om de winkel donderdag 5 september feestelijk te heropenen. Tot 
het zover is, staat het team van Expert van Erp klaar om de klant te voorzien 
van de beste service en persoonlijk advies. 

Samen met hun team gaan onderne-
mers Wilfred en Jack van Erp de zaken 
grondig aanpakken. De winkel zal een 
ware gedaanteverwisseling onder-
gaan. Het assortiment zal worden uit-
gebreid en hierdoor wordt het aanbod 
compleet: van koelkasten, wasmachi-
nes en inbouwapparatuur tot LCD- en 
LED-TV’s, tablets en koffiemachines. 

Ook voor installatie
De service van Expert van Erp in Nue-
nen gaat verder dan de winkeldeur. 
Zwaardere apparatuur wordt namelijk 
op afspraak bij de klant thuis bezorgd. 
Ondernemer Wilfred van Erp: “We 
zorgen ervoor dat alles keurig op zijn 
plaats komt te staan en wordt geïnstal-
leerd op de bestaande leidingen. Ver-
trekken doen we pas, als alles werkt.” 
En als er onverhoopt iets mis gaat met 
de apparatuur, dan kan de klant blij-
ven rekenen op de technische dienst 
van Expert van Erp. “We zetten ons 
graag in voor een snelle reparatie. Ook 
na de garantietermijn en ook als de ap-
paratuur niet hier gekocht is. Bij sto-
ringen aan wit- of bruingoed staan we 
zo snel mogelijk voor onze klant klaar. 
Het liefst lossen we het probleem na-

tuurlijk ter plekke op. Maar als dat niet 
lukt kunnen klanten rekenen op een 
leenapparaat”, aldus de servicegerichte 
ondernemer. 
Ondernemers Wilfred en Jack van Erp 
realiseren zich dat de verbouwing hin-
der voor de klanten met zich mee-
brengt. “Wij doen ons uiterste best de 
overlast zo beperkt mogelijk te hou-
den en tijdens de verbouwing staan we 
natuurlijk ook klaar voor onze klan-
ten, maar vanwege de grootse ingreep 
zijn we echter genoodzaakt een aantal 
dagen de winkel te sluiten”, aldus Jack 
van Erp. De winkel zal van maandag 2 
tot en met woensdag 4 september ge-
sloten zijn en zal op donderdag 5 sep-
tember feestelijk worden heropend. 
Profiteer nu nog van de grootse leeg-
verkoop!

De komende weken kunnen klanten 
nog profiteren van heel veel aanbie-
dingen en hoge kortingen op diverse 
winkelmodellen.

Maar let wel: OP=OP!

Nuenenaren nader 
belicht...  Mart de Brouwer, 

decoratief kunstenaar
Door Nannie van den Eijnden

r komt van alles aan te pas: me-
taal, hout, verf, potlood & lini-
aal, een computer en zelfs vuur. 
Mart brandt het hout op diver-

se plaatsen weg om de vorm te krijgen, 
die hij voor ogen heeft. De verflaag 
wordt eveneens met de gasbrander be-
werkt. Zo ontstaat een doorleefd en 
verweerd uiterlijk. Een unieke mix van 
zelf bedachte technieken. “En dan moet 
het ook nog vast blijven zitten”. 

Zijn atelier ligt vol met oude deuren, 
halve stoelen, stookhout, metalen 
voorwerpen, maar ook nieuw hout. 
Mart kan alles gebruiken en overal wat 
van maken. Als hij werkt in opdracht 
van een klant gaat hij daarvoor naar de 
juiste materialen op zoek. In opdracht 
werken voor een klant doet hij net zo 
lief als vrij werk maken. “In het ge-
sprek met een klant krijg je een klik en 
dan ga je aan de gang. Als er iets fout 
gaat, vind ik dat niet erg. Dat moti-
veert me om het een volgende keer be-
ter te doen. Dat is een leerproces”. 

Een kijkje in zijn galerie bewijst hoe 
veelzijdig hij is. “Ik ben in een var-
kensstalletje begonnen met het deco-
reren van spiegels. Later zijn daar ob-
jecten bijgekomen. Ik ben heel 
interieurgericht. Dan ben je al bezig 
met decoreren”. Inmiddels is zijn werk 
uitgegroeid tot het ontwerpen en be-
werken van meubels zoals tafels en 
kasten en heeft hij een ruime, mooi in-
gerichte galerie met werkplaats op het 
industrieterrein (De Huufkes). De ta-
fels zijn uniek door hun vorm en de 
combinatie van materialen. Ze wor-
den gemaakt in een heel kleine oplage. 
Excentriek en toch passend in veel 
verschillende interieurs. 

Ook de deuren in een huis of ruimte 
bewerkt Mart tot unieke stijlelemen-
ten. Het worden net schilderijen. “Je 
moet die dingen kunnen zien. En je 
moet kunnen schilderen” zegt Mart. 
“Het is een gevoel. Je moet durven. Het 
lijkt of hier ooit scharnieren in gezeten 
hebben, maar dat is niet zo. Ik heb deze 
deur expres wat beschadigd om dit ef-

fect te krijgen” legt hij uit bij een voor-
beeld van een bewerkte deur in zijn ga-
lerie. “Je moet heel veel naar oude 
deuren kijken, hoe het er in het echt 
uit ziet, en dan leer je trucjes kennen. 
Het zijn die kleine dingetjes, die het 
hem doen”. De zuilen die hij heeft ge-
maakt, lijken vierkante kastjes te zijn 
met vier lades. Schijn bedriegt. “Het 
zijn vier verschillende stukken hout. 
En het is de kunst van het schilderen”. 

Nog een voorbeeld van zijn kunstzin-
nige werk en verrassende kijk op din-
gen: precies op de hoek van twee mu-
ren heeft hij een kandelaar 
opgehangen. “Ik maak eigenlijk com-
posities van kleine stukjes hout. En 
toch is het één geheel. Als iemand een 
pilaar in de huiskamer heeft, kan ik 
daar iets om heen maken”. 

Hij werkt als hij inspiratie heeft en dat 
kan ook ‘s nachts zijn. “Als ik iets ont-
werp, wil ik van het idee meteen naar 
doen. Daar ga ik niet lang over na zit-
ten denken”. Zijn motto is: hoe langer 
je over iets nadenkt, hoe groter het 
probleem wordt. Dan ga ik twijfelen. 
Ik wil niet te veel problemen hebben 
en probeer me niet druk te maken, an-
ders lig ik ‘s nachts wakker”. 

Het sterkste wat hij heeft gemaakt, 
vindt hij, is een kunstwerk van hout met 
de titel ‘Ars Vivendi’, wat Latijns is voor 
‘levenskunst’. Het stelt de maatschappij 
voor en de zoekende lijn van de mens. 
Ergens in de houten lijnen is een vlak 
van zwarte en witte blokjes verwerkt, 
als symbool voor gevonden antwoor-
den. Voor de balans of oplossing. 

Mart heeft zijn oplossing gevonden. 
“Ik ga niet meer voor een baas werken. 
Als je altijd creatief bent geweest, kun 
je je draai niet vinden in een kantoor-
baan. In mijn werk wil ik mijn eigen 
vrijheid stoppen”. Op zijn 50e stapte 
hij na 26 jaar uit de textielindustrie. 
Als ontwerper van exclusieve stoffen 
leerde hij daar met vallen en opstaan 
om dingen te maken. Hij is blij dat hij 
de grafische school heeft gevolgd en 
nog heeft leren letter tekenen. “Dat 
voordeel heb ik, dat ik anders kijk dan 
mensen die altijd met een computer 
hebben gewerkt”. Dat Mart anders 
kijkt blijkt uit zijn excentrieke decora-
ties en bijzondere technieken. Ze zijn 
te bezichtigen op zijn website en in de 
galerie, die net als Mart zelf vrij toe-
gankelijk is. 

www.m-artdecorations.nl

Mart de Brouwer

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

Acupunctuur en acupressuur:    
vaak beter bij rug-, nek- en knieklachten 
Veel mensen hebben last van rug-, nek- of knieklachten. De oorzaak daarvan is 
vaak een bekkenscheefstand. Echter, de meeste mensen weten niet dat ze daaraan 
lijden. 
Ook mevrouw Brands wist niet wat haar rugklachten veroorzaakte. Ze kon bijna 
niet meer lopen van de pijn. Er waren allerlei onderzoeken gedaan. De conclusie 
was: “U heeft last van stress, mevrouw. Het is psychisch”. Want het bedrijf van 
haar man was net failliet gegaan en hun dochter had bij de bevalling een kindje 
verloren. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke en zeer stresserende gebeurtenissen. 
Maar soms wordt er toch wat te snel geconcludeerd dat “het tussen de wenkbrau-
wen zit”. Alleen omdat de echte oorzaak van de klacht niet gevonden wordt.
In mijn praktijk behandel ik veel patiënten met onbegrepen pijn- of andere klach-
ten. Vaak moet ik constateren dat de klachten helemaal niet zo onverklaarbaar 
zijn. Bij klachten van het bewegingsapparaat is de oorzaak niet zelden een bek-
kenscheefstand of een wervelblokkade of een beginnende hernia. 
Meestal combineer ik bij rug- , nek- , knie- en schouderklachten acupunctuur 
met acupressuur. Zo kan ik “uitgedokterde” mensen of mensen die “ermee moe-
ten leren leven” vaak toch helpen. 
Acupressuur is een techniek binnen de acupunctuur. Bij acupressuur gebruik je je 
handen. Je drukt (pressuur) zachtjes op bepaalde delen van het lichaam, met na-
me op bepaalde acupunctuurpunten. Zo geef je het lichaam van de patiënt “com-
mando’s” om zichzelf te herstellen. Dat doe ik heel behoedzaam. Het is dan ook 
absoluut geen “kraken.”
Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat verschillende acupunctuur-
technieken dikwijls beter helpen tegen rug- en nekpijn dan de “gewone” medi-
sche behandelingen. Duitse wetenschappers van de Universiteit van Bochum 
kwamen al in 2007 tot deze conclusie. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie 
(WHO) beveelt acupunctuur aan voor rug-, nek- en knieklachten en klachten van 
het bewegingsapparaat als een tennisarm (RSI). Google daarvoor maar eens “acu-
puncture WHO” of http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html. 
En mevrouw Brands? Bij haar constateerde ik een bekkenscheefstand van vier cen-
timeter. Met klassieke acupunctuur bestreed ik de acute pijn. Met acupressuur luk-
te het om de oorzaak van de klachten aan te pakken. Zo stond haar bekken na zes 
keer behandelen weer recht! Mevrouw loopt en beweegt weer als vanouds. Door-
dat ze nu pijnvrij door het leven gaat, kan ze de tegenslagen veel beter verwerken.



  

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 voor-
zieningen 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______________________________________

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.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

B o E D E L - t o tA A L 
Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

14 juli vLooIENMARKt. 
Sporthal Strijp, Rijstenweg 
Eindhoven 9-16 uur. 06 - 20 
29 98 24.

Bij Garra Rufa Nuenen
Voor maar €15,- p.p.

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Vrij van het verleden,
Los van de toekomst.

’n Uur heerlijk in het NU!

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

Uw hond toe aan een trim-
beurt? tRIMSALoN ALA 
pLUto. Hooidonk 7. Af-
spraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

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

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

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

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.

Nagelstudio ALtA gRAcE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

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

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

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

KNiP NU DE ADVERtENtiE Uit VooR EEN joNgER UitERLijK EN miNDER PigmENtVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KorTing
op de crème-serum

ToT € 18 korTing
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(korting verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)
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Poolse kinderen 
op vakantie in Nuenen
Op 30 juni is er weer een aantal Poolse kinderen naar Nuenen gekomen om 
van een onbezorgde vakantie te genieten. Het is voor 24e keer dat er tijdens 
de zomervakantie Poolse kinderen in Nuenen zijn. Deze periode is voor de 
kinderen een onvergetelijke belevenis. De kinderen - ondergebracht in 
gastgezinnen - zijn dit jaar van 30 juni tot en met 14 juli in Nuenen.

Een afwisselend programma
De activiteitencommissie van de Stich-
ting heeft er weer alles aan gedaan om 
ook voor dit jaar weer een gevarieerd 
programma samen te stellen. Aan na-
genoeg alle activiteiten nemen naast 
de Poolse kinderen ook de kinderen 
van gastgezinnen en de gastouders 
deel. 

Op maandag 1 juli gingen de kinderen 
naar het MFA in Nederwetten voor 
een sport en -spelprogramma. De vol-
gende dag was er een knutselpro-
gramma en werd er gezwommen in 
“De Drietip”. Op donderdag 4 juli wer-
den de kinderen ontvangen op het Ge-
meentehuis door waarnemend burge-
meester Marijke Moviat en ontvingen 
zij naast een rondleiding door het Ge-
meentehuis een leuke attentie als her-
innering. Aansluitend was er een wan-
deling in het centrum van Nuenen en 
werd er in het Park geschilderd. Op 
vrijdag 5 juli ging het gehele gezel-
schap op bezoek in het PSV-stadion 
en werden er handtekeningen uitge-
deeld door de spelers van PSV. Op za-
terdag was er een spellenmiddag op 
het terrein van het Sint Annagilde aan 
de Pastoorsmast en op zondag gingen 
de kinderen na de misviering op be-
zoek in het DAF-museum. 

Wat staat er nog meer op het pro-
gramma? 
Op de zondagen dat de kinderen in Nu-
enen zijn, gaan zij samen met de gast-
gezinnen en het bestuur naar de liturgi-
sche viering, op 14 juli zal dat zijn in de 
Sint Clemenskerk in Gerwen.

Ook dit jaar gaan ze een dag naar de Ef-
teling. Voor de kinderen is dit het hoog-
tepunt van hun verblijf en een belevenis 
die ze nooit meer zullen vergeten.
Ook gaan ze een ochtend knutselen en 
bakken aan huis van een lid van de acti-
viteitencommissie en een middag 
paardrijden in manege Cahama in de 
Beekstraat. Op vrijdag 12 juli is er een 
disco-avond. Tijdens het verblijf in Nu-
enen mogen de kinderen en de gastge-
zinnen op de “vrije momenten“ gebruik 
maken van Speeltuin De Kievit.

Als afsluiting is er op zaterdag 13 juli 
op het terrein van het Heilig Kruisgil-
de in Gerwen een afsluitingsavond. 
Op deze avond presenteren de kinde-

Ingezonden brieven
Pluim voor de gemeente Nuenen
De gemeente Nuenen verdient een grote pluim voor het herinrichten van onze straat. 
Vorig jaar was het een ellende met een opgebroken straat. Maar gezien de ijverige wer-
kers is de straat (de Jacob Catsstraat) vrij snel omgetoverd tot wel de mooiste straat in 
Nuenen. Rozenperken en Amberbomen maken het echt een juweeltje. Vandaar dat de 
gemeente en vooral de plantsoendienst best een keer een compliment mag hebben. Ook 
de Dassenburcht is een waardige opvolger van de Andrieskerk.

Liane Bredée
Jacob Catsstraat 28

De eindigheid van Nuenen in zicht ?
De voorpagina van het ED van 4 juli jl. bevatte slechts drie hoofditems. En alle drie 
waren ze belangrijk en min of meer voorspelbaar: het aftreden van Koning Albert II 
van België, het gedwongen terugtreden van president Morsi van Egypte en het hoofdi-
tem in grote chocoladeletters “Nuenen legt hoofd in de schoot”, daarmee doelend op 
de uitspraak van het Nuenense college in een raadsinformatiebrief : de ‘eindigheid’ 
van een zelfstandig Nuenen. Nou niet bepaald voor Nuenen om trots te zijn om op 
deze wijze de voorpagina te halen.
Maar het zat er aan te komen en hiermee gaat de politieke soap van de Nuenense po-
litiek verder. 17 Van de 19 raadsleden gaven in hun vergadering van 27 juni jl. via een 
motie richting college aan om de samenwerking met Son & Breugel en Geldrop-Mier-
lo zo optimaal en snel mogelijk te complementeren. 
Het nieuwbakken college (onlangs pas aangetreden naar aanleiding van het wegstu-
ren van de vorige college met uitzondering van de burgemeester) legde in haar ant-
woord op deze motie een voorstel, en dus geen besluit, op het bord van de raad terug 
met het dilemma van zeg het maar: de eindigheid van de zelfstandigheid van Nuenen 
middels een fusie met de samenwerkingsgemeenten opgaande in Dommelvallei, of , 
als dat niet lukt, op termijn aansluiten bij Eindhoven, waarbij desnoods de hulp van 
minister Plasterk en de provincie wordt geambieerd.
Hoe is het toch zo ver kunnen komen met Nuenen? Signalen uit de samenleving van 
ontevredenheid over het gedrag van de gemeenteraad en college, zoals de bestuurlijke 
ondeskundigheid, het steeds terugkerende gekrakeel en onwaardig gedrag tegenover 
elkaar en het ene na het andere financiële debacle, heeft het laverende Nuenense po-
litieke schip de wal niet kunnen keren en lijkt op de klippen te gaan lopen. En dat is 
niet alleen onopgemerkt gebleven bij de burgers, maar ook bij de provincie en ook nog 
eens onderstreept in het rapport (voor wat het waard is) over bestuurlijk Brabant van 
de commissie Huijbregts, welke laatste enkele kritische noten over Nuenen liet horen 
en Nuenen, samen met Waalre, nu al als een stadswijk bij Eindhoven wilde voegen. 
Maar de soap gaat nu verder, want inmiddels heeft een minderheid van de raad (de 
oppositiepartijen W70, D66 en de Lijst van Bree, alsmede de coalitiepartij VVD, dus 
9 van de 19 leden), die zich geschoffeerd ( ? ) voelen door het voorstel van het college, 
dit college ter verantwoording geroepen en gemaand haar keutel in te trekken en het 
voorstel, nogmaals het was geen besluit, onmiddellijk terug te nemen. Zie het maar 
als een motie van wantrouwen!
De Nuenense politiek dendert met dit voort durende gekrakeel recht af op die ge-
wraakte uitspraak van ‘eindigheid van ons zelfstandig dorp’, waar we toch, ook vol-
gens de politiek, zo trots op zouden moeten zijn. 
De tv-soapserie GTST mag dan wel op zomervakantie zijn, de Nuenense politieke 
soap is niet met reces en duurt voort en gaat wellicht een lange hete zomer tegemoet, 
mogelijk zelfs tot in de late herfst. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Column van Cees

De avonturen van 
Maarten in Dommelvallei
(Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen of plaatsen 
berust op louter toeval)

Even voorstellen: Er zijn vier belangrijke bazen in de Dommelvallei. Deze vier 
luisteren naar de namen Rianne, Rob, Maarten en Hans. Het kwartet zit in een 
geheime breinstorm rond het thema: Hoe kunnen wij de bewoners van de nieu-
we gemeente Dommelvallei overtuigen van het nut van Ehv040? 
Aanleiding is een brief van Maarten over het einde van zijn gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. De Nuenense baas schrijft: “Alle landelijke, provincia-
le, regionale en lokale ontwikkelingen en factoren overwegend, zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen eindig is.”
Opperbaas Rob van Ehv040 strooit de andere bazen zand in de ogen met zijn 
unieke selling points. Een kleine greep hieruit: Ehv040 is het industriële hart van 
ons land, eigenlijk wel van Europa en we scoren prima in de Top-10 van de we-
reld. Ik maak me sterk voor verbeteringen in het innovatie- en immigratiebeleid. 
Met ASML, Daf, NXP, Philips, FEI, TU/e, Design Academy en Fontys zitten we 
in Ehv040 gebeiteld in de kenniseconomie en maakindustrie. Het draait hier om 
technologie, design en innovatieve know how. Kortom: Kennis, Kunde, Kassa. 
Rob vervolgt met: “Ik heb hart voor sport, want met drie betaalde voetbalteams 
moet het ook weer lukken om prijzen te pakken in de Nederlandse competitie. 
Tijdens zomerse dagen noem ik Ehv040 wel eens Costa del Dommel!”
De andere bazen zien water branden en roepen in koor: “Stop maar Rob, wij wil-
len ons aansluiten bij Ehv040. Hoe gaat dat geruisloos, zonder gemor van de 
Dommelvalleibewoners? Allerbeste Rob, help ons alstublieft”. 
Dat is koren op de molen van Rob: “De grenzen moeten echt open voor kennis-
werkers en vakmensen, te beginnen hier in Brainport en in Dommelvallei. Ik ga 
dit bespreken met wakkere Wim in Den Bosch en met mooie Mark in Den Haag.” 
Voor Rianne gaat het iets te snel: “Geldrop wil wel aanschuiven bij Ehv040, maar 
dat volk in Mierlo spreekt een compleet andere taal. Geldrop is nu al bereikbaar 
via 040, Mierlo zit met 0492 op een andere golflengte”. Handige Hans probeert 
het nog met de historische woorden: “Wij gaan dit meenemen in de brede maat-
schappelijke discussie over de toekomst 
van ons mooie Son en Breugel”.
Maarten, de nieuwbakken baas van het zo 
goed als failliete Nuenen, gooit Vincent 
van Gogh in de strijd: “Ik wil de eigen cul-
turele identiteit en tradities van de Nue-
nense gemeenschappen maximaal borgen. 
Alleen als Ehv. Airport wordt omgedoopt 
in Vincent van Gogh Airport valt hier 
met mij over te praten”. Een directe vraag 
van het trio bazen aan Rob: “Tussen twee 
haakjes, zullen we de gemeenteraden hier 
ook eens over polsen? ”. Reactie van Rob: 
“Als ik jullie zo beluister dan zitten in die 
raden niet de slimste mensen van Dom-
melvallei, en dat is een minpuntje voor de 
slimste regio ter wereld.”

Wordt vervolgd.
Cees van Keulen, Gerwen 

Dorpsraad Gerwen 
wil veilige voetpaden
 
Dorpsraad Gerwen wil dat het gemeen-
tebestuur zorgt voor veilige voetpaden 
tussen de woonkernen Gerwen en 
Nuenen. Onlangs is de herinrichting 
van de Gerwenseweg voltooid en daar-
bij zijn de verbindingen tussen de 
(voet)paden niet hersteld. De dorps-
raad rekent erop dat het gemeentebe-
stuur alles in het werk zal stellen om de 
gemeente ook voor voetgangers snel 
en adequaat verkeersveiliger te maken. 
 
De dorpsraad Gerwen adviseert het ge-
meentebestuur van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten om de ontbrekende stukjes 
voetpad aan te leggen tussen de woon-
kern Gerwen en de verbinding Gerwen-
Nuenen ter hoogte van de Gerwense-
weg/Laan van Gherwin. De voetpaden 
kunnen gerealiseerd worden in de vorm 
van eenvoudige doch duurzame verhar-
dingen over enkele tientallen meters aan 
beide zijden van de Gerwenseweg.  
Door beide paden te herstellen kunnen 
voetgangers weer ongehinderd de route 
Gerwen-Nuenen vice versa afleggen. 
Veel mensen maken gebruik van deze 
route: wandelaars, trimmers, nordic wal-
kers en hardlopers.   

Tijdens genoemde vergadering zijn 
ook de toezeggingen van de gemeente 
voor twee invalidenparkeerplaatsen en 
een laadpunt voor elektrische auto’s 
besproken. De parkeerplaatsen voor 
auto’s van mindervaliden worden ge-
realiseerd tussen de twee kerken. Het 
laadpunt voor elektrische auto’s wordt 
gerealiseerd op het kerkplein. Toege-
zegd is dat tijdens de zomervakantie 
een en ander gerealiseerd wordt. 

10 jaar café de Stam
Op 18 juli 2003 zette Bas van Keulen zijn handtekening onder het contract 
met brouwer Bavaria om café de Stam te gaan runnen. Op donderdag 18 juli 
2013 worden symbolisch de prijzen gehanteerd van 10 jaar geleden en dat 
zal het startschot zijn voor een jaar lang festiviteiten. Tevens is er vanaf dan 
gratis wifi voor alle bezoekers.

Tot 17 juli 2014 zullen er onder meer een barcompetitie worden georganiseerd, 
een quiz, en zullen de vaste klanten, verenigingen en alle andere belangstellen-
den kunnen profiteren van diverse acties, gezellige activiteiten met als hoogte-
punt van het jaar natuurlijk de kermis die georganiseerd wordt van vrijdag 18 
oktober tot maandag 21 oktober dit najaar. De officiële receptie zal tijdig aange-
kondigd worden via de plaatselijke media en facebook. 
Bas en Margriet hopen 18 juli met vele mensen het glas te heffen en wensen ie-
dereen een fijne vakantie toe.

De Poolse kinderen na een middag sport en spel in de MFA in Nederwetten.

ren een ‘verrassingsprogramma‘ voor 
de gastouders en het bestuur. Op zon-
dag 14 juli gaan de Poolse kinderen in 
de namiddag weer naar huis, naar Pil-
chowice. Daar komen ze in de maan-
dagochtend aan.

Dank aan de sponsors
De stichting is geheel afhankelijk van 
donaties, giften en sponsoring. Geluk-
kig is er een groot aantal Nuenense 
mensen, bedrijven en instellingen, die 
de stichting een warm hart toedraagt. 
Daarom dankt de stichting hen nu al 
hartelijk voor hun aangeboden hulp. 
Zonder deze hulp zou het werk van de 
Stichting onmogelijk zijn. Maar de be-
langrijkste groep is en blijft de gastge-
zinnen, bij wie de Poolse kinderen 
twee weken te gast zijn. Zonder hen is 
het werk uiteraard onmogelijk maar 
zij ervaren het als mooi en dankbaar 
werk.
Heeft u interesse om volgend jaar, het 
25e jaar van de stichting, gastouder te 
zijn: neem dan contact op met Theo 
Swinkels, secretaris van de Stichting, 
tel. 2833514, t.swinkels01@onsnet.nu. 
www.poolsekindereninnuenen.nl. 

Opperbaas Rob (rechts) in gesprek 
met wakkere Wim...................

De Peel tekent bij voor 
groenblauwe diensten in het 
buitengebied
Acht gemeenten in de Peelregio, twee waterschappen, het Samenwerkings-
verband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-Brabant steken de 
komende vier jaar samen ruim 1 miljoen euro in de versterking van natuur 
en landschap. Met dit geld kunnen bijdragen worden verstrekt aan particu-
liere grondeigenaren voor het beheer van bestaande, vaak cultuurhistorisch 
waardevolle, landschapselementen. Ook kunnen nieuwe elementen worden 
aangelegd, zoals houtsingels, poelen en bloemrijke akkerranden. Mens en 
dier hebben hier baat bij. Het landschap wordt verfraaid en soorten van het 
agrarisch gebied zoals akker- en struweelvogels krijgen meer ruimte en niet 
onbelangrijk: soorten als kikkers en salamanders krijgen gelegenheid zich 
te verplaatsen tussen natuurgebieden.

Tweede gebiedscontract
Het aanbod van de betrokken partijen 
is niet nieuw. In 2008 hadden ze al een 
eerste contract voor vier jaar gete-
kend, toen voor een bedrag van ruim 
1,8 miljoen euro. Daarvan zijn via 130 
projecten tal van nieuwe landschaps-
elementen aangelegd, zoals bosjes, 
bloemrijke randen, poelen en natuur-
vriendelijke oevers. En dan zijn er ook 
nog eens 500 landschaps- en knotbo-
men geplant en is ruim 3 km aan wan-
delpad over boerenland gerealiseerd. 
Met het tweede gebiedscontract voor 
4 jaar wordt met een beperkter budget 
hieraan een vervolg gegeven. 

Stika
Voor de uitvoering van deze projecten 
heeft de Provincie destijds de Subsi-
dieregeling Groen Blauw Stimule-
ringskader (Stika) in het leven geroe-
pen, die nu in nagenoeg heel Brabant 
wordt toegepast, en wel volgens de 
volgende formule. Het bedrag dat par-

tijen uit een streek bij elkaar brengen, 
wordt door de Provincie verdubbeld. 
Deelnemers krijgen een ‘reële’ (markt-
conforme) vergoeding. En bij sommi-
ge pakketten wordt zelfs de waardeda-
ling van de agrarische grond vergoed. 
Voor advisering en begeleiding wordt 
per gebied een veldcoördinator aange-
steld, waar mogelijk in samenspraak 
met agrarische natuur-verenigingen 
(anv’s). Het Coördinatiepunt Land-
schapsbeheer van Brabants Land-
schap coördineert en stuurt inhoude-
lijk aan.

Donderdag 4 juli werd in de Groene 
Campus in Helmond het tweede ge-
biedscontract door 13 partijen onder-
tekend: de gemeenten Asten, Deurne, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Hel-
mond, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren, de waterschappen Aa en Maas en 
De Dommel, Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven, de provincie Noord-
Brabant en Brabants Landschap.

Prijswinnaars van de 
Bloem & Tuin lezers-
actie afgelopen week:
F. van den Wildenberg, Ingrid Stevels, An-
carien Kasdorp-de Jong, Mariëtte Foolen, 
Dianne van de Sande, M. Gjaltema, Ineke 
van der Vegt, Dora Brusselaars, Petra Kus-
ters, R van der Wijk, Mw van Zantvoort, J 
van Rooij, Rosalie van Wanrooy, Maria 
Renders, Mien van der Putten, B. Brusse-
lers, A. Schenkels-Weezepoel, Hr. en Mevr. 
van Eert, Harrie Wouters, Yvonne Stöger.

Zij ontvangen hun toegangskaarten thuis.
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

 Elke maandag 
13.30-16.00 uur handwerken Jo v. Dijkhof

13.30 15.00 uur Spelletjes op 
Den Heuvel/Tip19.30 uur Kienen 

in D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 12 tot en met 16 juli
Kermis Nuenen

Zondag 21 juli
Ierse Folkmuziek Duo Simply Folk 

Weverkeshof

31 juli, 1 en 2 augustus
Kindervakantieweek Gerwen 

Huikert, Gerwen

Maand juli 
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf vijver Gemeentehuis

Donderdag 11 juli 
Grote Fietsdag van KBO Lieshout

Schutsstraat 37 in Lieshout 

Dinsdag 16 juli
20.00 uur Orkest Vasilv Ostrov 

in Het Klooster

Dinsdag 30 juli
19.30 uur Bridge, Zaal Berkenbosch
20.00 uur Kienen in het Dorpshuis 

Lieshout

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek+
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Maandag 15 juli
13.00 uur kermis schieten 
St.-Annagilde Nuenen-dorp 

Gildeterrein aan de Pastoorsmast

Zondag 28 juli
20.30 uur Liederentafel, 

Café Schafrath

Dinsdag 6 augustus
20.00 uur kienen 

in het Dorpshuis Lieshout

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Vrijdag 12 tot en met 21 juli
Bloem & Tuin

Landgoed Gulbergen

Dinsdag 23 juli
20.00 uur Kienen 

in het Dorpshuis Lieshout

Donderdag 1 augustus
19.00 uur Gerwense kampioenschappen 

Fierljeppen
Huikert, Gerwen

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel
(gesloten van 18 juli tot 8 augustus.)

Zondag 14 juli
12.00 tot 17.00 uur, 
Kleine Boerenmert

Weverkeshof

Vrijdag 26 juli
11.45-12.45 uur Pianospel 

door Wim Witkamp
13.00-17.00 uur Biljartclub gast en vrij

Jo van Dijkhof

Zondag 4 augustus
14.00 uur Jazz Combo So Nice

Weverkeshof
19.30 uur Paul Weijmans 

zomeravondconcert Van Gogh Kerkje

2013

12 tot 21 juli

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 14 juli 10.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
W. Kalb.

Misintenties
Zondag 14 juli 10.00 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; overleden ou-
ders Vermeulen-Donkers en overige 
familieleden; Giny Linders; Christ van 
de Donk; Leo van Hevelingen en Lotte 
van Rooij; Piet Joosten; Tineke van 
Gestel-Maas en Joris; Harrie Reijn-
ders; overleden ouders van de Plas-
Brenders.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Toos 
Sanders-van Happen, Sint Claralaan 
38. Wij wensen familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Vakantieschema 1 juli tot en met 11 
augustus
In de schoolvakantie zijn er enkele 
wijzigingen in de vieringen en de be-
reikbaarheid van de parochie. In Nue-
nen vervalt de viering van zaterdag-
avond en op zondag is er één viering 
om 10.00 uur. In Nederwetten blijft de 
viering om 09.30 uur en in Gerwen 
om 11.00 uur.
Het parochiesecretariaat is open op 
dinsdag en vrijdag van 09.00–12.00 
uur. Op dinsdag 16 juli is het secreta-
riaat gesloten i.v.m. de kermis. Van 
Week tot Week verschijnt niet in de 
vakantieperiode. Bereikbaarheid pa-
rochie in dringende gevallen op 06 
1007 5993.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 14 juli, 10.00 uur, Eredienst, 

Voorganger J. van Pijkeren, Ouder-
ling(en): Ingrid de Graaff en Henk 
Meulman. Diaken: Jan Toorman. Mu-
zikale begeleiding: Albert Wernsen. 
Koster: Geke Weerman.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00 uur tot 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 
kop koffie. Voor meer informatie: zie 
de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen, Ad Teunisse en familie, 
Cato Dekkers-Rooijakkers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 juli 11.00 uur: Eucharistie-
viering met Poolse kinderen, voorgan-
ger pastor F. Groot en pastor J. Dec-
kers.

Misintenties
Harrie de Groot, Drika Bisseling (van-

wege verjaardag), Frans en Anna de 
Groot–Vrijaldenhoven en zoon Henk, 
Mien Vermeulen–Timmers, Pastor 
Claes (vanwege verjaardag namens 
fam. Geraets), Pastor Jan van Dooren 
(vanwege sterfdag), Piet en Jaan Coo-
len–van Poppel, Hann de Brouwer–
Coolen (wegens sterfdag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Donderdag 11 juli: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis; gedachtenis H. Pius 
I, paus en martelaar. 
Vrijdag 12 juli: 07.15 uur; H. Johannes 
Gualbertus, abt; gedachtenis H. Na-
bor en Felix, martelaren. 
Zaterdag 13 juli: 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag.
Zondag 14 juli: 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; achtste zondag na Pinkste-
ren.
Maandag 15 juli: Kloosterstilte. 
Dinsdag 16 juli: 18.30 uur H. Mis; ge-
dachtenis Onze Lieve Vrouw van de 
berg Karmel.
Woensdag 17 juli: 07.15 uur H. Mis; 
gedachtenis H. Alexius, belijder.

Bloem en Tuin 2013
Pollinators Paradise en Roan Aarts
Dit jaar op Bloem & Tuin komen er weer diverse (ex)studenten van de 
Design Academy hun tuinuitvinding demonstreren. Voor het 4e achtereen-
volgende jaar wordt getoond dat functioneel ook bijzonder fraai, inspire-
rend, duurzaam en milieubewust kan zijn. 
Een van hen is designer Benjamin 
Spöth. Hij ontwikkelde en designde 
het Pollinators Paradise. Het modulai-
re tuinobject Pollinators Paradise, is 
een Paradijs voor bestuivers, zoals ho-
ningbijen, wilde bijen, hommels, wes-
pen, bepaalde soorten vliegen en ke-
vers. Het 'Pollinators Paradise' biedt 
bepaalde soorten bestuivers ruimte 
om zich voort te planten, te schuilen, 
te slapen, te rusten en te eten. Zoals 
wellicht bekend is, is meer dan een 
derde van ons voedsel zoals fruit, 
groenten, zaden en noten afhankelijk 
van bestuiving door insecten. Terwijl 
het aantal bestuivers daalt, stijgt de 
vraag van de toenemende wereldbe-
volking naar ruimte en voedsel. Zou 
dit product een van de oplossingen 
kunnen zijn? 

Roan Aarts genomineerd
De 13-jarige Roan Aarts uit Nuenen is 
met zijn tuin genomineerd voor de tuin-
verkiezing van Bloem en Tuin. Hij heeft 
zijn ziel en zaligheid in de tuin gestopt en 
dat is dus niet onopgemerkt gebleven.

Samen met Intratuin en het gerenom-
meerde tuinmagazine Bloem&Plant or-
ganiseert Bloem & Tuin een wedstrijd: 
Wie heeft de groenste vingers van Bra-
bant? Na de eerste selectie van de vak-
jury en ruim 3200 stemmen, zijn er 6 ge-
nomineerden! Op Bloem & Tuin en kan 
het publiek voor de laatste keer stem-
men. Vrijdag 19 juli tijdens de live uit-
zending op Omroep Brabant wordt de 
uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. 
Wie weet valt de prijs dus in Nuenen. 
www.bloem-en-tuin.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Eindhoven c.a.
Elwien Bibbe

ltijd gedacht dat ik nog eens Eindhovenaar zou worden, zonder dat ik 
daarvoor hoefde te verhuizen. Maar dat is dus niet zo. Althans nog 
niet. Want we zitten nog in een tussenfase: de ambtelijke samenwer-
king met de buurgemeentes! Buurgemeentes die inmiddels opge-

schrikt zijn door de plotselinge liefdesverklaring van Nuenen c.a. Het Nuenense 
college wil opeens met nog maar één burgemeester verder. En daar was Maarten 
Houben heel duidelijk en open in. Of dit ook iets te maken heeft met het nieuwe 
college? Ik denk dat dat toeval is. Het geld is op. De energie is op. De handdoek in 
de ring. Maar bij Eindhoven wil het college (nog) niet. Maar wel een HOV2 en de 
Soeterbeekse weg weer open.

Men heeft een nieuw Laarbeek voor ogen en dat zou dan Dommelvallei moeten 
heten, en dat is dan dezelfde naam als het beoogde samenwerkingsverband tus-
sen de buurgemeentes Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
Son en Breugel dat per 1 januari definitief vorm zou moeten krijgen. Maar voor 
een zelfstandige gemeente klinkt de naam toch te slaperig of misschien wel sul-
lig. Als het er ooit van komt, dan pleit ik toch voor een energiekere naam, met 
meer pit, meer Brainport.

Door een Geldrops golfmaatje werd ik meteen aangesproken op de wilde Nue-
nense plannen. En in het bijzonder over de hoge Ozb bij ons. Tsja, toen zei ik 
maar dat je voor die leuke Nuenense mensen maar wat over moest hebben, en 
daar wonen er veel van in Nuenen, leuke mensen dus. Nou ja, voorlopig ligt het 
voorstel bij een inmiddels gespleten raad. En dan gaat het nog eens over het uit-
spreken van een wens…. Want die liefde, ja die moet ook nog eens van drie kan-
ten komen.

A
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Zwemmen Kanosport
Z&PV Nuenen 
knalt het seizoen uit
Tijdens de laatste wedstrijden zijn de zwemmers van Z&PV Nuenen knal-
lend het seizoen 2012-2013 uitgegaan. Bij de Nederlandse kampioenschap-
pen sprint in Heerenveen en bij de Jaargangfinale in Dordrecht kwamen 
mooie persoonlijke records op de klok, een sterk slot van een lang seizoen.

Bij de NK sprint in Heerenveen waren 
er voor de Nuenense zwemmers 2 indi-
viduele starts en mochten 2 estafette-
teams het water in. Femke Hendrikx en 
Anne Gibbels kwamen op de 50m vrije-
slag tot respectievelijk 26.66 en 28.36, 
waarbij Femke de halve finale bereikte. 
Daarin was ze met 26.85 iets langza-
mer, maar eindigde ze op plaats 10 van 
Nederland. Jeugdzwemster Anne haal-
de de halve finale niet, maar steeg met 

Afsluiting Kringcorps competitie
Op het terrein van de St. Antoniusschut aan de Mulakkers heeft de finale 
van het kampioenschap plaats gevonden van de Kringcorps competitie op 
zondag 7 juli j.l.

Tonny Jansen (op de foto met beker) van St. Martinus Tongelre, behaalde het 
kampioenschap bij de individuelen en het viertal van St. Joris Geldrop 2, be-
staande uit (op de foto vlnr) Johan Verschuren, Els en Jan Bijnen en Gert-Jan 
Bukkems, behaalde de eerste prijs bij het viertal opgelegd.

Britt Steeghs wint 
Gulbergen Jeugd 
Open
Britt Steeghs, lid van de Eindhoven-
sche Golfclub, heeft het Gulbergen 
Jeugd Open gewonnen. Op zaterdag 
29 juni jl. vond op het prachtige 
complex van Golf De Gulbergen de 
11e editie van het Gulbergen Jeugd 
Open plaats.

Een fantastisch deelnemersveld met 
o.a. veel deelnemers uit de Nederland-
se top met handicap 8 en lager en een 
ruim arsenaal aan getalenteerde 
jeugdspelers streed fanatiek om de 
prachtige prijzen. Op de laatste holes 
werd de spannende eindstrijd tussen 
Britt, Kevin Werrelman ( Golfclub 
Best ) en Paul Berkhout ( Toxandria) 
beslist. Mede door een prachtige chip-
in van Britt op hole 17. Het was we-
derom een zeer gezellige- en geslaag-
de dag met naast topgolf een hele 
sfeervolle ambiance waarbij genoten 
kon worden van het pure spel van de 
deelnemers. Vele enthousiaste vrijwil-
ligers maakten samen met betrokken 
sponsors wederom dit unieke jeugd-
toernooi mogelijk. Hoofdsponsor 
Maxifood heeft zich voor de komende 
drie edities aan het Gulbergen Jeugd 
Open verbonden.

Winnares Britt Steeghs

Ondanks blessure tóch naar EK 
vlakwater kanovaren in Poznan
 
Afgelopen week hebben Jitta van der Laan (Nuenen) en Karlijn Jansen 
(Eindhoven) deelgenomen aan de EK vlakwater kanovaren. Deze twee kano-
vaarsters, die beurtelings trainen bij EKV Beatrix in Eindhoven en bij Kano-
top in Amsterdam, hebben echter een paar enerverende dagen beleefd 
voordat ze konden afreizen naar Polen. Zaterdagmiddag 22 juni gebeurde 
het: de knieschijf van Jansen schiet uit de kom. Weg EK, lijkt het. Een jaar 
trainingsarbeid valt in het water?

In Amsterdam, aan het eind van de 
laatste training in de K2 (tweeper-
soons wedstrijdkajak), werden door 
Van der Laan en Jansen nog een paar 
starts geoefend. Hierbij klonk ineens 
een harde kreet van Jansen en werd 
verder varen onmogelijk door een zeer 
pijnlijke knie.
Gelukkig konden de dames snel de 
kant bereiken. Hier bleek dat de knie-
schijf van Jansen verschoven was en 
zich aan de zijkant van de knie be-
vond. Heel professioneel kon Van der 
Laan de knieschijf weer netjes terug-
zetten; later bleek dit cruciaal voor het 
voorlopige herstel van deze zware 
blessure. Op de Spoedeisende Hulp 
van het VUmc werd de standaard pro-
cedure gevolgd: been volledig in het 
gips. Prognose 1 week gips en 6 weken 
revalidatie.
Maar Jansen laat zich niet uit het veld 
slaan en zet alles op alles om vóór het 
geplande vertrek van maandagavond 
24 juni iets te regelen zodat ze wél 
kunnen varen. Na lang zoeken kan ze 
maandagmiddag terecht op de ortho-
pedie in het St Anna. Daar blijkt na 
verwijdering van het gips dat er vrij-
wel geen zwelling is en dat ze geen 

overmatige pijn meer heeft aan de 
knie. Voldoende basis voor de arts om 
varen toe te staan met een juiste on-
dersteuning van tape en een brace. Dit 
is mede te danken aan het snelle en 
professionele optreden van Van der 
Laan na het ongeluk. Van een derde-
jaars fysiostudent mag je dat ook ver-
wachten, maar om dat de eerste keer 
ook daadwerkelijk goed uit te voeren 
in een noodgeval, is wel uitzonderlijk. 
Daarnaast wordt Van der Laan door 
de dienstdoende fysiotherapeut in de-
tail geïnstrueerd hoe de tape te con-
troleren en eventueel opnieuw aan te 
brengen.

Op de EK in Poznan was op woensdag 
26 juni pas de eerste mogelijkheid om 
proef te varen met de brace. Instappen 
gaat moeizaam, maar varen en kracht 
zetten gaat na een tijdje goed. Hierbij 
toch wat vertrouwen opgebouwd voor 
de eerste wedstrijd op donderdag. De-
ze race ging niet zoals ze ervoor ge-
traind hadden, hierdoor hebben ze de 
PR niet kunnen verbeteren.
Wel is het begrijpelijk dat dit in de 
huidige omstandigheden niet lukte. 
Ondanks deze vroege uitschakeling 
hebben de dames tijdens dit toernooi 
veel ervaring opgedaan, niet alleen 
door zelf deel te nemen maar ook door 
het observeren van andere races en 
sporters. 
Van deze afgelopen week hebben ze 
daarnaast geleerd dat in de topsport 
doorzettingsvermogen en mentale 
veerkracht minstens zo belangrijk is 
dan pure spierkracht alleen. Zonder 
beide eerste eigenschappen hadden ze 
tijdens de EK thuis gezeten.
In deze leeftijdsklasse van senioren tot 
23 jaar hebben ze gelukkig nog drie 
jaar de tijd om de top te halen. Nu is 
het zaak om eerst te herstellen en in de 
zomer wellicht nog enkele wedstrij-
den en toernooien mee te pakken. Na 
de zomer begint in oktober weer de 
training voor het komende seizoen.

Kermis schieten
Naar goede traditie zal het St.-
Annagilde Nuenen-dorp op ker-
mismaandag 15 juli a.s. weer het 
kermis schieten organiseren. 

Vanaf 13.00 uur is iedereen van 
harte welkom om samen met de 
gildebroeders enkele puisten te 
verschieten.

Geschoten wordt op het gildeter-
rein aan de Pastoorsmast, einde 
Beekstraat vóór de overgang van 
de Helmondweg naar rechts.

een 46e plaats all-in wel 10 plekken ten 
opzichte van de inschrijving.
 
Op zaterdag was er voor de jongens 
estafette ook een 10e plek weggelegd. 
Joris Willems (25.42 PR), Tom van 
Leeuwen (26.41), Tobias Geurts 
(26.39) en Joeri Phaff (25.55) wisten 
met 1.43.77 hun inschrijftijd met bijna 
1,5 seconde te verbeteren en kwamen 
daardoor 3 plekken hoger in de eind-
stand te staan. De dames estafette op 
zondag met Susan Teijken (28.96), Co-
let Claassens (28.26), Samantha Kar-
dol (27.81) en Femke (26.20) werden 
8e all-in.
Een 8e plek van Nederland was er voor 
Milan Meurs bij de jaargangfinale in 

Golf

Het viertal van St. Joris Geldrop 2 kampioen bij 
viertallen opgelegd.Tonny Jansen van Martinus Tongelre, kampioen bij de individuelen

De wedstrijd werd verschoten onder een strakke or-
ganisatie bij hoge temperaturen.

Dordrecht. Aan deze wedstrijd mogen 
de 24 snelste minioren zwemmers (12 
jaar en jonger) deelnemen en op de 
100m rugslag wist Milan zich bij de 
snelste 8 te zwemmen. Met 1.23.42 
verbeterde hij zijn persoonlijk record 
met 1,3 seconden. Op de 100m vrije-
slag kwam hij met 1.13.91 niet aan zijn 
PR, maar met een 14e plek mocht hij 
zeker ook tevreden zijn.

Voor de meeste zwemmers van Z&PV 
Nuenen is het nu vakantie en begin-
nen de trainingen weer op 12 augus-
tus, met uitzondering van Sven Kardol 
en de zwemmers van 25 jaar en ouder. 
Sven neemt op 7 en 8 augustus deel 
aan de Worldcup en de masters zullen 
begin september van start gaan bij de 
Europese Masters Kampioenschap-
pen. Beide wedstrijden worden ge-
houden in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion in Eindhoven.

Van Gogh Europe
  
In 2015 is het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh (1853-1890) is gestor-
ven. De Stichting Van Gogh Europe grijpt dit moment aan om de beroemde 
Nederlandse kunstenaar te eren met een kwalitatief hoogstaand programma. 
Tentoonstellingen, fietsroutes, kunstmanifestaties en digitale rondleidingen 
vormen het hart van het Van Gogh programma in Noord-Brabant in 2015.
 
De activiteiten in Brabant vinden 
plaats op en rond plekken waar Van 
Gogh gedurende zijn leven heeft 
gewerkt en gewoond. Hier werd hij 
geboren en groeide hij op. Hier ont-
stond zijn liefde voor het boeren-
land, de natuur en het leven van de 
eenvoudige mens. De voorbereidin-
gen voor 2015 zijn inmiddels in volle 
gang. De Brabantse activiteiten 
maken deel uit van het programma 
Vrijetijdseconomie van de Provincie 
Noord-Brabant en worden gezien 
als een proeftuin in het kader van 
2018 Eindhoven|Brabant Culturele 
Hoofdstad.
 
Als overkoepelend thema is gekozen 
voor ‘125 jaar inspiratie’. Uitgangs-
punt hierbij is dat de kunstenaar tot 
op de dag van vandaag velen inspi-
reert; niet voor niets blijkt uit allerlei 
onderzoeken dat Van Gogh een van 
de populairste kunstenaars is.
 
Van Gogh Europe
Vier instellingen staan aan de basis 
van de Stichting Van Gogh Europe: 
het Van Gogh Museum, het Kröller-
Müller Museum, Van Gogh Brabant 
en Mons 2015, in 2015 Culturele 
Hoofdstad van Europa. Samen vor-
men zij onder de naam Van Gogh 
Europe de kern van een samenwer-
kingsverband tussen circa 30 instel-
lingen die zich in Nederland, België, 
Frankrijk en Engeland actief inzet-
ten voor behoud van het erfgoed van 

Van Gogh. Het programma Vrije-
tijdseconomie van de Provincie 
Noord-Brabant, Vrijetijdshuis Bra-
bant en de organisatie van Culturele 
Hoofdstad Eindhoven/Brabant 2018 
zijn partner van het initiatief.

2013

12 tot 21 juli



Driessen 
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

€ 7.790,-
incl. € 1.500,- extra inruil

Vanaf

€ 12.015,-
incl. € 1.500,- extra inruil

Vanaf

De meest gewilde opties zijn tijdelijk standaard op de Toyota Aygo Now en Yaris Now. En je krijgt ook nog eens 
€ 1.500,- extra inruilwaarde! Bij de Aygo Now en Yaris Now zijn centrale vergrendeling met afstandsbediening, 
stuurbekrachtiging, radio/CD speler met MP3-aansluiting, elektrische ramen voor en airconditioning allemaal 
bij de prijs inbegrepen. Bij de Yaris Now komen daar ook nog eens een USB-aansluiting, meegespoten 
deurgrepen en (elektrisch verstelbare) buitenspiegels bij. Met de extra inruilwaarde is er al een Aygo Now 
vanaf € 7.790,- en een Yaris Now vanaf € 12.015,-. U bent van harte welkom in onze showroom.

Brandstofverbruik (556/2011F/EC, EC/630/2012F) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 5,2 l/100 km (19,2 km/l), CO2 99-119 gr/km. 

Prijzen incl. BTW en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld zijn de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,- en de Yaris Now met velgen vanaf € 13.554,-. 
Actieperiode loopt van 01-07-2013 t/m 31-08-2013 (mits geregistreerd voor 01-12-2013). Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op toyota.
nl voor de verkoopvoorwaarden. * Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.driessen-toyota.nl.

Tijdelijk standaard op de Aygo Now en 
de Yaris Now en € 1.500,- extra inruilwaarde!

5 jaar gratis 
garantie*

 + levenslange 
mobiliteitsservice

Toegang

GRATIS

in onze
Het is feest TENT

12 - 16 juli 2013
Parkhotel Auberge Vincent

Tijdens de hele kermis Nuenen

parkhotelaubergevincent

Parkhotel
Auberge Vincent
Park 69
5671 GC Nuenen
T: 040 290 63 90
E: info@aubergevincent.com
W: www.aubergevincent.comW: www.aubergevincent.com &RoséRoze BEEKERHEIDE 4 
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Leenders RVS Industrie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaatwerk en fijnconstructies in  
RVS en aluminium en de fabricage van reparatiekoppelingen t.b.v. pijpleidingen.  
Onze activiteiten richten zich met name op specifiek klantgericht maatwerk.  
 
 
Om ons team te versterken zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar: 
 

➘ een  CALCULATOR / MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU 
 
Het betreft een gecombineerde functie in fulltime dienstverband. De werkzaamheden bestaan uit de 
volgende onderdelen: 
   

o Calculeren van offerte-aanvragen t.b.v. plaatwerk en fijnconstructies 
o Algemene ondersteuning bedrijfsbureau 

 
Kandidaten voor deze functie dienen een technische opleiding op HBO-niveau te hebben, evenals  
kennis van AutoCAD.  
Verder wordt van kandidaten verwacht zelfstandig te kunnen werken binnen een klein gemotiveerd team. 
 

********** 
 
Voor de uitbreiding van ons productieteam zijn wij op korte termijn op zoek naar: 
 

➘ twee  PLAATWERKERS / LASSERS 
 
Voor deze fulltime functie wordt van je verwacht dat je: 
 

o Bekend bent met het verwerken van RVS plaat en het samenstellen en aflassen van 
fijnconstructies in RVS 

o Zelfstandig tekening kunt lezen en opdrachten compleet kunt afwerken 
o Minimaal in het bezit bent van lasdiploma’s TIG 1 en 2 RVS of MIG/MAG 1 en 2 

(RVS/Staal) 
 
De werkzaamheden omvatten het maken van producten in hoofdzakelijk enkelstuks of kleine series. 
 
 
Voor beide functies wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd kunt werken. 
Bovendien vragen wij orde en netheid op de werkplek. 
 
Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt: 
❧ Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Klein Metaal. 
❧ Werken in een modern uitgerust bedrijf binnen een klein gemotiveerd team. 
 
Sollicitaties voor beide functies binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres, 
t.a.v. dhr. Th.Leenders, telefonisch via bovengenoemd telefoonnummer of per e-mail naar 
t.leenders@leendersrvs.nl 
 
 

BEEKERHEIDE 4 
5741 HC  BEEK EN DONK 
TEL. 0492-461619 
FAX  0492-463493 
WWW.LEENDERSRVS.NL 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

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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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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