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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Zomeravond-
concert in het 
Van Gogh 
Kerkje

De Harense 
Smid 
staat voor 
u klaar
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26 juli 
Honingslingeren 
op Weverkeshof

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                                    

 7de editie Kindervakantieweek

‘Zomerkermis’ in Gerwen
Op 31 juli, 1 en 2 augustus vindt er in Gerwen  een  groot spektakel plaats. 
De eerste echte zomerkermis is dan een feit. Met de 7e editie van de kin-
dervakantieweek gaan 180 kinderen en ruim 100 vrijwilligers zorgen dat 
Gerwen 3 dagen lang in de ban is van allerlei spectaculaire attracties, 
optredens, spelletjes, verrassingen, creativiteit , volop gezelligheid en heel 
veel saamhorigheid.
De kinderen verzamelen zich op 
woensdag 31 juli op de Tip. Ze worden 
op een verrassende manier opgehaald  
voor de opening op het terrein om 
9.30 uur. De hele dag zijn de kinderen 
op het terrein bezig met het voorbe-
reiden van hun kermisattractie en het 
spelen van spelletjes die met dit thema 
te maken hebben. Om 16.00 uur wordt 
dag 1 afgesloten.

Een beetje Nuenen in Spanje

Jeff rey Maas bouwt een feestje
Door: Mariët Jonkhout

taat Camping Playa Bara Park in Roda de Bara Spanje al bekend als 
een stukje verplaatst Nuenen, afgelopen zaterdagavond de 20ste was 
het feest der herkenning compleet. Toen trad Jeff rey Maas (Punt & L) 
voor de tweede keer op in het Amfi theater van de camping. 

De in grote getale aanwezige Nuenen- en Gerwenaren bouwden samen met nog 
zo’n 600 andere campinggasten van diverse nationaliteiten een fantastisch ‘Nue-
nens’ feestje, met veel Nederlandse hits en soms een Engelstalig lied. Jeffrey 
pakte flink uit en bijna alle bekende nummers zijn de revue gepasseerd. Het was 
jammer dat het ‘licht  aanging’ en het optreden eigenlijk veel te vroeg afgelopen 
was. Gelukkig mogen we het nog een keer beleven; aanstaande zaterdag de 27ste 
gaat Spaans Nuenen opnieuw uit z’n dak.

S

Beleef meer in 
Openluchttheater Mariahout
Deze week staat er weer een leuk kinderprogramma klaar. Op maandag-
middag wordt het verhaal van Robin Hood in een heel ander jasje gegoten 
en leren we een heel andere Robin kennen. Op donderdagmiddag veran-
dert het openluchttheater in een kleurrijke circustent, waar de klungelige 
Ivànovitch allerlei clownerieën uithaalt. Twee spannende en humoristi-
sche voorstellingen, die iedereen doen smelten in het Openluchttheater in 
Mariahout.
Robin Hood
Op maandag 29 juli om 14.30 uur 
speelt Theatergroep Frits de voorstel-
ling Robin Hood. Er bestaan al hon-
derden verhalen over Robin Hood, 
maar geen één verhaal gaat zoals dit 
verhaal
De Robin Hood in deze voorstelling is 
eigenlijk helemaal niet zo sterk en 
stoer als iedereen denkt. Hij woont in 
een bos waar iedereen gelukkig is. Met 
zijn vriendinnetje Tuck – nee, niet 
ZIJN vriendinnetje, want liefde is 
stom en kussen is het smerigste op de 
wereld- speelt hij elke dag. Ze verslaan 
piraten, vechten tegen reuzen en dra-
ken. In zijn fantasie is Robin een held. 
Maar eigenlijk is hij bang voor alles en 
hij heeft kippenarmpjes.
Als Robin achter een vreselijk geheim 
komt, staat hij voor een keuze: rent hij 
weg of doet hij wat een echte held zou 
doen? Het belooft een spannende, 
muzikale, humoristische voorstelling 
te worden. Leuk voor jong en oud!

Circus Hoetchatchov 
Op donderdag 1 augustus om 14.30 
uur wordt het Openluchttheater om-

getoverd in de enorme circustent van 
Companie Hoetchatcha. Met veel 
trots presenteert papa Krzystov hier 
zijn zoon Ivànovitch, die over uitzon-
derlijke talenten beschikt. Als Ivàno-
vitch zijn koppigheid achterwege zou 
laten en zijn kinderlijke klungeligheid 
zou overwinnen, dan zou hij nog wel 
eens ‘de beste acrobaat van Rusland’ 
kunnen worden.
Het verhaal gaat over trots, bezorgd-
heid, opvoeden, maar ook over zelf-
ontplooiing en eigen wil. De 
voorstelling bevat zowel 'traditionele 
circusacts met een twist', fijne clow-
nerieën, als poëtische momenten. Een 

Gefeliciteerd 
Papa, mama en Jeff rey 

feliciteren Linda Talens. 
Linda is geslaagd aan het 

Summa college voor microbio-
logisch analist, niveau 4. 

(Dit is de laatste week dat 
geslaagden via Rond de Linde 
gefelicitee rd konden worden)

Jeffrey Maas bouwt een feestje in Spanje.

Donderdag 1 augustus begint de dag 
om 9.30 uur met de traditionele geza-
menlijke opening met het kinderva-
kantieweeklied 2013. Daarna kunnen 
de kinderen deelnemen aan verschil-
lende workshops en werken aan hun 
attracties. ’s Middags gaat iedereen 
naar het bos in de buurt van het Ka-
merven. Daar zijn verschillende spel-
len opgebouwd waar de groepen tegen 

elkaar kunnen spelen en strijden om 
zoveel mogelijk punten te verdienen. 
Om 17.00 uur wordt dag 2 voor de 
jongste jeugd afgesloten. Om 19.00 
uur begint op het terrein het kampi-
oenschap om het beste Fierljepteam 
van Gerwen en omstreken. Iedereen 
vanaf 12 jaar kan meedoen (dus ook 
volwassenen) in een team van 3 perso-
nen. Inschrijven kan tot woensdag 31 
juli via fierljeppeningerwen@hotmail.
com.

Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen voor de 
laatste ronde. Vanaf 12.00 uur zijn er 
spelletjes, workshops, het leggen van 
de laatste hand aan de attracties en 

een aantal bijzondere verrassingen. 
Om 19.00 uur gaat de eerste Gerwen-
se Zomerkermis open. Iedereen kan 
deze kermis bezoeken. Bij de entree 
zijn attractiekaarten te koop waarmee 
je voor een klein bedrag aan de attrac-
ties kunt deelnemen.  Deze zijn ge-
maakt, verzonnen en worden begeleid 
door de kinderen en hun groepslei-
ders.

Iedereen is welkom om op deze dagen 
te komen kijken op het ‘Kermisterrein’. 
De koffie staat klaar en er is van alles 
te zien en te beleven. 
Voor meer informatie zie www.jeugd 
activiteitengerwen.nl of mail naar  kin-
dervakantieweekgerwen@live.nl.

Uit de voorstelling Robin Hood.

familievoorstelling vol humor, acroba-
tie en interactie. 

De kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor kaar-
ten en meer informatie gaat u naar 
www.oltm.nl. 



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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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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
VAKANTIEPERIODE
Vanwege de vakantieperiode is het gemeentehuis van 15 juli t/m 9 
augustus alleen geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 
12.30 uur. De openstelling van de publieksbalies op woensdagmiddag 
en –avond op 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

PARKEREN EN FIETSEN
Onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zien in week 31 en 32 extra toe 
op het thema parkeren en fietsen. Op de naleving van andere regels 
wordt uiteraard ook toegezien. 

Parkeren
Over parkeren zijn een aantal regels vastgelegd in het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Parkeren mag alleen: 
- op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen 

parkeerverbod van kracht is;
- bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, 

niet daarbuiten;
- op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeer-

verbod valt . Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

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

tenparkeerkaart. 

Wist u dat:
- voor het gehele centrum een parkeerverbodzone geldt? Dit houdt 

in dat u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken! 
- de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats 

zonder kaart  € 360,- is?

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

Als u toch fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 50,-. Daar-
naast riskeert u, als u met de bromfiets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 90,-. 

De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 (RVV). De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen 
van de genoemde regelgeving over parkeren en fietsen te bekeuren. 

Als u vragen heeft over dit artikel of een melding wilt doen naar aan-
leiding van dit artikel dan kan dat via het nummer 2 631 631. Een 
melding kunt u ook doen via ons meldpunt op 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 de navolgende aanvragen om omgevingsvergun-
ning te hebben ontvangen voor:

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst Nummer Locatie Activiteit  

Regulier 17/07/2013 N-HZ-2013-0083 De Huufkes 81H Wijzigen gebruik ten  

    behoeve van vestigen  

    garagebedrijf  

Regulier 19/07/2013 N-HZ-2013-0084 Boord 19 Wijzigen constructie  

Regulier 21/07/2013 N-HZ-2013-0085 Tomakker 3 Wijzigen zijgevel  

Deze aanvragen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Hiertegen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dit kan pas nadat omgevings-
vergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	bevrij-
dingsherdenking op 20 september 2013 ter hoogte van het oor-
logsmonument op de hoek Europalaan/Vallestap;

•	 Aanvrager:	Brassband	de	Vooruitgang	voor	het	organiseren	van	
de	jaarlijkse	bevrijdingstaptoe	op	het	Vincent	van	Goghplein	op	
20 september 2013.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
RECTIFICATIE

In	Rond	de	Linde	van	18	juli	2013	staat	onder	“VERLEENDE	VERGUN-
NINGEN	EN	ONTHEFFINGEN”	vermeld:

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving    Verzend- 
besluit         datum 

15/07/	 N-HZ-2013-	 Lindenhof	8A	 Bouwen	bouwwerk	 Uitbreiden														15/07/2013	

2013	 0068	 	 Gebruik	gronden		 woonhuis	 	 	

   of bouwwerken in     

   strijd met het     

   bestemmingsplan  

Hierbij staat een verkeerd adres genoemd. Het moet zijn:

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving    Verzend- 

besluit         datum  

15/07/	 N-HZ-2013-	 Lindenlaan8A	 Bouwen	bouwwerk	 Uitbreiden														15/07/2013	

2013	 0068	 	 Gebruik	gronden		 woonhuis	 	 	

   of bouwwerken in     

   strijd met het     

   bestemmingsplan 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	bewoners	van	de	Van	de	Waarsenburglaan	een	vergunning	

verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue-straatspeel-
dag op 21 september 2013 in de Van de Waarsenburglaan (ver-
zenddatum 23 juli 2013);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Tomakker	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatbarbecuefeest op 10 
augustus 2013 in de Tomakker ter hoogte van huisnummer 113 tot 
en met 147 (verzenddatum 23 juli 2013);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Schepen	van	Durenlaan	een	vergunning	
verleend voor het organiseren van een straatfeest op 17 augustus 
2013 in de Schepen van Durenlaan (verzenddatum 23 juli 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

VOORNEMEN WEGSLEPEN 
AANHANGWAGEN
Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nuenen c.a., sectie 
F, nummer 4022, naast het perceel Kapmeeuwhof 24, staat minimaal 
sinds 11 juli 2013 een aanhanger met afval geparkeerd. De aanhanger 
is niet voorzien van kentekenplaten.

Op grond van artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is 
het verboden een aanhanger langer dan vijf dagen op de openbare 
weg te plaatsen. 

Wij	zijn	op	grond	van	artikel	125	van	de	Gemeentewet	en	artikel	5:21	
e.v. van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd om op te treden tegen 
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij hebben 
het voornemen een bestuursdwangbesluit te nemen over de aanhanger. 

De eigenaar en/of gebruiker van de aanhanger dient binnen twee we-
ken na publicatie van het te nemen besluit de aanhanger te verwijde-
ren van de openbare weg en daarna verwijderd te houden van de 
openbare weg. Het verplaatsen van de aanhangwagen op de open-
bare weg heeft niet tot gevolg dat geen bestuursdwang wordt toege-
past. Als de aanhanger niet is verwijderd binnen de te stellen termijn, 
gaan wij over tot het wegslepen en uiteindelijk de vernietiging van de 
aanhanger. De kosten die daarbij worden gemaakt verhalen wij op de 
eigenaar. De eigenaar kan voorkomen dat wij een besluit nemen, door 
de aanhanger van de openbare weg te verwijderen. 

Als u belanghebbende bent bij het te nemen besluit, kunt u uw ziens-
wijze binnen twee weken na deze publicatie kenbaar maken. Dit kunt 
u	zowel	schriftelijk	als	mondeling	doen.	U	richt	uw	zienswijze	aan	het	
college,	Postbus	10	000,	5670	GA	in	Nuenen.	Indien	u	mondeling	uw	
zienswijze kenbaar wilt maken kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. Veendrick via 040 – 2 631 544. 

BESTUURSDWANGBESLUIT VOUWWAGEN 
WETTENSEIND 
Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nuenen c.a., sectie 
F, nummer 4052, plaatselijk bekend als Wettenseind ongenummerd 
(parkeerterrein EMK), staat minimaal sinds 11 juli 2013 een vouw-
wagen geparkeerd. De vouwwagen is niet voorzien van kentekenplaten.

Op grond van artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is 
het verboden een kampeermiddel langer dan vijf dagen op de open-
bare weg te parkeren. Deze vouwwagen staat langer dan vijf dagen 
geparkeerd op de openbare weg. 

Wij	zijn	op	grond	van	artikel	125	van	de	Gemeentewet	en	artikel	5:21	
e.v. van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd om op te treden tegen 
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij nemen 
een bestuursdwangbesluit over de geparkeerde vouwwagen. 

De eigenaar en/of gebruiker van de vouwwagen krijgt de kans om vóór 
8 augustus 2013 de vouwwagen te verwijderen van de openbare weg 
en daarna verwijderd te houden van de openbare weg. Het verplaatsen 
van de vouwwagen op de openbare weg heeft niet tot gevolg dat geen 
bestuursdwang wordt toegepast. Als de vouwwagen niet is verwijderd 
binnen de termijn, gaan wij over tot het wegslepen en uiteindelijk de 
verkoop of vernietiging van de vouwwagen. De kosten die worden 
gemaakt verhalen wij op de eigenaar. 

Als u belanghebbende bent bij dit besluit kunt u binnen zes weken na 
publicatie in Rond de Linde (dus vóór 6 september 2013) bezwaar 
indienen.	U	richt	uw	bezwaar	aan	het	college,	postbus	10	000,	5670	
GA	in	Nuenen.	Indien	u	vindt	dat	het	besluit	opgeschort	moet	worden,	
kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Rechtbank 
Oost-Brabant. 

BESTEMMINGSPLAN ‘NUENEN-CENTRUM 
2012’ GEWIJZIGD VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Nuenen-Cen-
trum 2012’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’ betreft een conserve-
rend	(beheersmatig)	bestemmingsplan.	Uitgangspunt	van	het	plan	is	
een actualisering van de bestaande en op grond van het nog vige-
rende bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe ontwik-
kelingen (ontwikkeling Kloostertuin, terrein Schenkels) zijn in het plan 
niet meegenomen. Daarvoor zullen eigenstandige ruimtelijke plannen 
worden opgesteld. 

Wijzigingen
Bij de vaststelling is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp 
op de volgende onderdelen aangepast:
- de verbeelding, voor wat betreft een binnenterrein aan de Wever-

straat in verband met de mogelijkheid om daar parkeervoorzienin-
gen te realiseren, inclusief de mogelijkheid van 14 garageboxen;

- de verbeelding, voor wat betreft het perceel Berg 59 in verband met 
een verruiming van het bouwvlak;

- de verbeelding, voor wat betreft het perceel Berg 44 in verband met 
een correctie van de gevellijn;

- de verbeelding, voor wat betreft het perceel Bart de Ligtstraat 15 
in verband met de - met vergunning - daar gevestigde (dubbele) 
tandartsenpraktijk, en in combinatie daarmee artikel 13.1 van de 
regels;

- de verbeelding, voor wat betreft het perceel Mgr. Cuijtenlaan 11 in 
verband met toe te stane kantoor- en praktijkruimte aldaar, en in 
combinatie daarmee artikel 13.1 van de regels;

- de in de ‘Nota van inspraak en overleg’ benoemde aanpassing van 
de verbeelding voor het perceel Mgr. Cuijtenlaan 9, te weten de 
toevoeging van de aanduiding ‘dv’, is alsnog verwerkt;

- in de laatste zin van artikel 14.4.a is ‘in voldoende mate is vastge-
steld’ vervangen door  ‘niet onevenredig worden geschaad’;

- in artikel 4.6.1.a is onder de punten 1, 2 en 3 het begrip ‘bestaand’ 
weggelaten. De term bestaand is hier gebruikt in relatie tot het toe-
staan van detailhandel, kantoren en horeca op de verdieping. Om-
dat bestaand hier -in relatie tot de begripsbepalingen- uitgelegd kan 
worden in de zin dat bij de tervisielegging van het bestemmingsplan 
al sprake zou moeten zijn van een dergelijke vestiging, is de term 
‘bestaand’ weggelaten;

- artikel 13.2.2. sub j tot en met l is tekstueel aangepast (nummering 
en verwijzing);

-	 aan	de	bestemmingen	‘Centrum’	en	‘Gemengd	3’	zijn	(in	verband	
met de mogelijkheid voor horecavestigingen) als toegestane functie 
‘terrassen’ toegevoegd (artikelen 4.1. onder g en 7.1 onder d);

- de verbeelding, voor wat betreft de percelen Berg 61 tot en met 73 
door opname van aanduiding ‘bg’ (bouwvlak bijgebouwen).

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: 26 & 27 JULI: 
Kropsla, per krop  ................................. 0,69
Bosuien, per bos  ................................. 0,69
Galia meloen, per stuk  ................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 21 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 26 JULI T/M 1 AUG:

Minneola, 8 stuks  .............................. 1,99
Nectarine, 8 stuks  ........................... 1,99
Bleek-kaassalade, 250 gram  1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Wacht niet tot zondag

ga voor top barbeque vlees!!

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

Iedere week het brood 
van de week voor € 1,75
JAN VAN TIEN IS MET VAKANTIE VAN 15 JULI T/M 3 AUGUSTUS 
TIJDENS ZIJN VAKANTIE IS ONZE WINKEL GEWOON GEOPEND!

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag

Diverse aanbiedingen
op onze stoepborden!!!

Shoarma Pakket
500 gram vlees, 5 broodjes 
en bakje saus ................................5,95
Saté uit eigen keuken 
met gratis saté saus
500 gram ......................................6,00 
Varkenshaas Parade
100 gram voor  ..........................2,45

Gratis meloen!!!
bij 150 gram Ardennerham,

150 gram Parmaham of 
150 gram Seranoham

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

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

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.

TE KOOP AANGEBODEN (bemiddeling)

VOLVO V70 2.4D SUMMUM R-DESIGN
Handgeschakeld • 125.000 km • 2009 • Donker Grijs • Zeer compleet en mooi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestel nu ook online: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Luxardo  
Limoncello 

70cl … €13,95 
Smeets 

Jonge jenever 
100cl … €10,50 
Rosanti Hugo 

De zomerdrank van 2013! 
75cl … €5,50 

Nu bij 6 flessen wijn, 
een wijnrek cadeau! 

Acties geldig tot en met 14 augustus 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

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!

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 totaalprijséén 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 A de A Scheiding!

ALWEER VAKANTIEVOORDEEL!
GELDIG T/M ZATERDAG 27 JULI

ROZIJNENBOLLEN
4 + 2 GRATIS

AMANDELBROODJES
4 + 2 GRATIS

GELDIG T/M ZATERDAG 3 AUGUSTUS 

KWARKBOLLETJES 
4 + 1 GRATIS

IEDER 3E BROOD NAAR KEUZE 
M.U.V. HET BROOD VAN DE WEEK  € 1,00
NOUGATINE IJSTAARTJE

€ 6,95



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

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 20 juli t/m 5 augustus

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Tot en met 13 september 2013 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Nuenen straat voor straat schoon. 
Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Waarom is schoonspoelen nodig?
Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers 
houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de 
kraan komen.

Wat merkt u ervan?
In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de 
waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is 
van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie?
Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. 
U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor Zuid Oost, telefoonnummer 073 683 88 50.

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente 
Nuenen schoon.

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie 
zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 
medewerkers zorgen wij voor lekker kraan-
water van uitstekende kwaliteit. 24 uur per 
dag vers uit de kraan.

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

(XL)PRINTEN

DRUKKEN

NIEUWE
Full Colour Prijzen Printen

A4 € 1,00
A4 CANVAS € 15,00

(210 x 297 mm)

A3 € 2,00
A3 CANVAS € 30,00

(297 x 420 mm)

A2 90 grams papier € 8,50
A2 120 grams papier € 9,00
A2 CANVAS € 40,00

(420 x 594 mm)

A1 90 grams papier € 12,50
A1 120 grams papier € 14,00
A1 CANVAS € 60,00

(594 x 840 mm)

Als kado een canvas 
print opgespannen 

op een lijst? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

(prijzen exclusief 21% B.T.W.)

ZOMERPUZZEL

10

Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen
één keer voorkomen. Veel succes!

9 8 4 3
5 6 3 7 1
3 8 7 5

7 2 9 5
5 1 4 6 2 3
4 6 2 9 6 1 2

3 1 8 7 1
9 9 3

7 4 5 4
2

2 7
4 6

9 6 4 5
1 7 2 4

2 4 1 9 6 8 9
9 3 4 2 7

4 2 8
3 8 6 1 4 6

3 7 3 6 8
1 2 3 7 3 9 7

8 7 9 2

Puzzel & win!
Los de puzzel op en stel met de ingevulde
letters het sleutelwoord samen. 

De puzze   lprijs van deze week, een heerlijke
luxe vlaai, wordt aangeboden door C1000 van
Gerwen - Hapert:

De winnaar van vorige week is:

Jesper van Erkel uit Bladel
met het oplossingswoord: 

‘contraspionage’

Jesper heeft een originele
PC55 MP3-speler 

gewonnen.

Print de waardebon van onze website

3-Gangen keuzemenu 
voor € 34,75

Bij 
2 personen, 
1 GRATIS!

De aanbieding geldt alleen tegen inlevering 
van de bon die te vinden is op onze website.

Markt 38 - Hapert - Tel. 0497-382010
www.la-solitaria.nl

politie-
actie

deftig

draaiboek

elpen-
been

wijnsoort Lager
Onderwijs ongeveer

crème

Spaanse
titel

pl. in
Portugal

saam-
horig

vervoer-
middel

profeet

bijbelse
koning

machine-
mens

wees
gegroet

paardrift

kruimel

leep

cilinder

treur-
dicht

strooipa-
piertjes
rechts-
zaak

doelpunt

soort
hond

leraren-
opleiding

pl. in
Limburg

metaal

grond-
mist

regelmaat

rijksgrens

rondhout

welpen-
leidster

vaartuig toestel
invoer

grappen-
maker

Turks
heer

winter-
voertuig

jaartelling

hart-
filmpje

opera van
Verdi

zoetstof

jaloezie

per adres
(afk.)

sierdek

pl. in
Overijssel
vrouwelijk

dier

opnieuw

ad acta
(afk.)

ober

kluis

vakbond
(afk.)

riv. in
Afrika

vernis

da capo
(afk.)

pl. in
Frankrijk

Duitse
omroep
berg-
plaats

aanteken-
boek

bedrukt
katoen

ballet-
rokje

achter in casu
(afk.)

buisver-
lichting
aanwij-

zend vnw.

paling

ontvang-
toestel

fel

niet even

mager

lage ri-
vierstand

stapel selecte
groep

balsport schrik-
bewind

© www.puzzelpro.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

Stuur je oplossing voor zondagavond 22.00 uur in 
door het oplossingswoord door te geven via de website

www.pc55.nl 
Een e-mail sturen kan ook. Stuur het oplossingswoord naar puzzel@pc55.nl

Afgeven is ook mogelijk: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 

Veel plezier met het puzzelen!zw
ee

ds

TAXIBEDRIJF COTAXI
Reusel

Tel : 0497 - 64 25 25
Bgg : 0497 - 62 00 26
Fax : 0497 - 62 00 27

taxi - ziekenvervoer
groepsvervoer - luchthavenvervoer

Rond de Linde
 nu compleet
digitaal op 
internet

www.ronddelinde.nl



25 juli 2013Rond de Linde  Nr.  30

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.

25 juli 2013Rond de Linde  Nr.  30

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedurende 
zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeentesecre-
tarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Open-
bare 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 internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenCentrum2012-D001.

Beroep
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 die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te hebben gemaakt;

- belanghebbenden voor zover het betreft de bij de vaststelling aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

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. 

VERVOLG VAN PAGINA 2 BESTEMMINGSPLAN 
‘NUENEN-NOORDWEST’ GEWIJZIGD 
VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de 
gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Nuenen-Noord-
west’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Nuenen-Noordwest’ betreft een conserverend 
(beheersmatig) bestemmingsplan. Uitgangspunt van het plan is een 
actualisering van de bestaande en op grond van het nog geldende 
bestemmingsplan mogelijke situatie. Ingrijpende nieuwe ontwikkelin-
gen zijn in het plan niet meegenomen.

Wijzigingen
Bij de vaststelling is het bestemmingsplan op de volgende onderdelen 
ten opzichte van het ontwerp aangepast:
- het op de verbeelding aangeduide ‘attentiegebied EHS’ is in over-

eenstemming gebracht met de provinciale ‘Verordening ruimte’ en 
in verband hiermee is in de regels een beschermende regeling op-
genomen;

- ter hoogte van de Hooidonkse beek is een zoekgebied ‘behoud en 
herstel watersystemen’ aangebracht en in verband hiermee is in 
de regels een beschermende regeling opgenomen;

- op de verbeelding is een aanduiding ‘aardkundig waardevol gebied’ 
opgenomen en in verband hiermee is in de regels een bescher-
mende regeling opgenomen;

- op de verbeelding zijn alsnog bomen bij het trouwlaantje bij school/
appartementen Andriesplein aangegeven;

- de regeling met betrekking tot het perceel Boordseweg 53 is aan-
gepast. 

- Begrenzing van de bestemming en bouwvlak zijn aangepast aan 
de feitelijke situatie. Verder is de bedrijfswoning, die op grond van 
het ontwerpbestemmingsplan nog was toegestaan, komen te ver-
vallen. Dit was op grond van het vigerende bestemmingsplan ook 
niet toegestaan en was dus ten onrechte mogelijk gemaakt in het 
ontwerp;

- de begrenzing van het bouwvlak Frederikstraat 7 is aangepast;
- de regeling voor bijgebouwen is aangepast;
- de begrenzing van bouwvlakken bijgebouwen is aangepast (stan-

daard op 3 meter uit voorgevel woning). 

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-

king hebbende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedurende 
zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeentesecre-
tarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, bij de balie Wonen en Open-
bare 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 internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenenNoordwest-D001.

Beroep
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 die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te hebben gemaakt;

- belanghebbenden voor zover het betreft de bij de vaststelling aan-
gebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

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, 25 juli 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Bankje
Elwien Bibbe

k zit op het bankje bij de Stationsweg, jawel op het Eeneind bij het spoor. 
En nee hoor, u hoeft niet ongerust te zijn! Ik doe niks geks. Het is lekker 
warm en ik had een paar plaatjes geschoten van de drukte bij strandbad 
Nuenen, en ik dacht, ga eens even kijken wat er daar van het IDOP gebeu-

ren terecht gekomen is. In Gerwen zijn ' ze ' nog niet helemaal tevreden, er is iets 
met voetpaden en fietspaden, maar  die lui van het Eeneind, die hoor je niet.  
Nou, was het vanmiddag zo stil, dat er ook niemand was om even iets aan te vra-
gen. Maar mooi geworden is het wel. De kinderkopjes die bijna allemaal uit het 
Nuenense straatbeeld verdwenen zijn, vind je op het Eeneind weer terug. Alle 
onder handen genomen straatjes hebben een 7 steentjes dikke rijstrook van gro-
ve stenen in het midden. Ook het plantsoentje voor het Enodegebouw ziet er 
leuk uit. Oogt modern met die grote blokken steen. Voor de bijzondere LEDver-
lichting,  de lantaarns gaan 's nachts feller branden als er mensen naderen, moet 
ik nog eens terugkomen.

Ik fiets terug via de Geldropsedijk. En rijd nog eens door de Beatrixstraat. En ter-
wijl ik een ijsje op het terrasje  in de Van Goghstraat eet, haal ik me Gerwen nog 
eens voor de geest.  Drie projecten van straatvernieuwing en alle drie zo verschil-
lend ingevuld.

Straatje op het Eeneind.

I

Winnaars tuinen Bloem&Tuin

Helaas is onze Nuenenaar Roan Aarts niet de winnaar in de categorie tuinen klei-
ner dan 200m2 geworden. Dat werd de familie van Berkel uit Tilburg (foto met 
zonnebril). De winnaar in de categorie tuinen groter dan 200m2 is de familie Ver-
meesen uit Bergeijk.

Aantal bijstandsaanvragen 
door ondernemers stijgt 
Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is de situatie 
voor kleine ondernemers ten opzichte van 2012 verslechterd. Het aantal bij-
standsaanvragen door kleine ondernemers steeg met ruim zeven procent.
IMK introduceerde in januari 2011 de zo-
genaamde IMK-Index. Deze is maatge-
vend voor het aantal ondernemers dat in 
nood verkeert. Deze index is gebaseerd op 
het aantal ondernemers dat een beroep 
doet op bijstandverlening in de vorm van 
krediet en/of uitkering bij gemeenten in 
Nederland. "In het eerste kwartaal zagen 
we al een piek in het aantal noodroepen 
door ondernemers", zegt Han Dieperink, 
algemeen directeur van IMK. "Normaal 
gesproken wordt dat in het tweede kwar-
taal een stuk beter, maar alleen de situatie 
in de bouw zien we iets verbeteren en dat 

is een normaal seizoen patroon. De crisis 
voor het kleinbedrijf trekt zich dit jaar 
niets aan van de zon." 
De Bbz-regeling (Besluit bijstandverle-
ning zelfstandigen 2004) is in het leven ge-
roepen voor ondernemers die tijdelijk niet 
beschikken over voldoende middelen om 
in hun bestaan te voorzien en/of behoefte 
hebben aan bedrijfskapitaal, maar hier-
voor geen financiering kunnen krijgen. De 
regeling wordt uitgevoerd door gemeen-
ten en draagt direct bij aan continuïteit 
van ruim de helft van de betrokken onder-
nemingen. 

Over IMK 
IMK (Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf ) begeleidt ondernemers op 
cruciale momenten in de levenscyclus van 
de onderneming: van start tot verant-
woorde bedrijfsbeëindiging. In goede en 
in slechte tijden. Daarbij staat de onderne-
mer met zijn of haar talenten en passie 
centraal en wordt intensief samengewerkt 
met gemeentelijke organisaties en financi-
ele instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, 
beschikt IMK in heel Nederland over regi-
onale teams met meer dan 100 experts, 
met branche- en regiospecifieke deskun-
digheid op het gebied van ondernemer-
schap en publieke en private microfinan-
ciering. Meer dan 25.000 ondernemers in 
Nederland werden eerder met succes be-
geleid door IMK. 

Meer informatie: www.imk.nl.

WLG organiseert 
fietstocht vanuit 
Gerwen
Op vrijdag 26 juli staat een lange 
fietstocht op de activiteitenkalen-
der van Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen (WLG). Het is een van de 
maandelijkse lange tochten die 
onder leiding van Theo de Louw is 
uitgezet.

Liefhebbers van deze pittige tocht van 
ongeveer 60 kilometer kunnen zich 
verzamelen bij Den Heuvel in Ger-
wen, het vertrek is om 10.00 uur. De 
tocht zet koers naar de Achelse Kluis. 
Onderweg zijn  een paar aanlegplaat-
sen in de route opgenomen om aan te 
sterken of gewoon voor een kop kof-
fie. Voor wat fruit onderweg, een 
broodje voor de hongerklap of een 
slok water dient iedereen zelf te zor-
gen. Voor meer informatie over deze 
en andere activiteiten van het WLG en 
eventueel twijfel over weersomstan-
digheden: tel. 06-41102625.
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Politieberichten

Ingezonden brieven

26 juli Honingslingeren 
op Weverkeshof 
Het hele voorjaar hebben zowel de bijen als de imkers op Weverkeshof op 
mooi weer gewacht zodat zij de voorjaarshoning konden slingeren. Maar 
dat mooie weer kwam er niet! Imkers met erg veel bijenvolken konden nog 
enigszins wat voorjaarshoning slingeren, de relatief kleine imkers, waaron-
der die van Weverkeshof, helaas niet. 
Het weer van de eerste juliweek en de 
voorspellingen voor het weer daarna 
lijken Weverkeshof te redden. Haar 
imkers vertrouwen erop dat de bijen 
nu flink wat, vooral lindehoning, kun-
nen binnenhalen en dat het de moeite 
waard is om het beetje voorjaarsho-
ning, samen met de zomerhoning 
toch nog te kunnen oogsten. Daarom 
zijn de imkers op Weverkeshof van 
plan om op vrijdag 26 juli vanaf 11.00 
uur op Weverkeshof honing te gaan 
slingeren. Bezoekers zijn daarbij van 

Nuenen kermis
Graag reageer ik op het stuk van Harry Terwisse, oud-D66-burgemeester van    
Nuenen in Rond de Linde van 18 juli.
Om in dezelfde trant te blijven: onder zijn bewind is Nuenen van een koude ker-
mis thuisgekomen, beginnend met de geldsmijterij van het door hem genoemde 
spookhuis het Klooster. Toen hij in 1997/1998 de schatkamer van het spookhuis 
ontwaarde, begon onder zijn leiding de geldcarroussel op volle toeren te draaien. 
Het kon niet op. Maar liefst 7 miljoen  gulden kostte de verbouwing van het Kloos-
ter. Plus de eerste jaren een exploitatieverlies van ca 2 miljoen gulden. Samen ne-
gen miljoen gulden ( ruim vier miljoen euro ). De Algemene Reserve, zeg maar na-
genoeg de gehele gemeentelijke spaarpot, verdiend met verkoop van bouwgrond in 
Nuenen-Oost, werd aan dit spookhuis gespendeerd. Dit werkt tot heden nog steeds 
door in de financiёle toestand van de gemeente Nuenen en de hoogste woonlasten 
in Nederland op 5 gemeenten na, met dank aan Harry Terwisse. Jammer dat de 
heer Terwisse zich afzet tegen het  huidige college inclusief de huidige burgemees-
ter. Zou  hij nou niets geleerd hebben van de kermis of ziet hij nog steeds spoken?

Jacques Leemans, 
fractievoorzitter Nuenens Belang,

Mulakkers 3, Eeneind.

Kermis Nuenen
De kermisdagen van afgelopen week zijn voor de politie op enkele incidenten na 
vrij rustig verlopen. Wel vond er op zaterdag 13 juli op de Vincent van Goghstraat 
een ergerlijke mishandeling plaats waarvan een 20 jarige jongen het slachtoffer 
werd. Hij werd zodanig mishandeld dat hij voor een nacht in het ziekenhuis werd 
opgenomen. De politie is bezig met het onderzoek naar de vermoedelijke daders 
en een of meerdere aanhoudingen worden nog verwacht. 

In een cafe werd op zaterdagavond een 23-jarige Nuenenaar aangehouden. Deze 
man had zich misdragen en werd door omstanders hierover aangesproken. Dit 
viel niet in goede aarde waardoor het conflict nog verder escaleerde. De man 
werd onder hevig verzet overgedragen aan de politie. Deze man werd ingesloten 
in Eindhoven. Een dag later werd snelrecht op hem toegepast en mocht hij met 
een fikse boete op zak het politiebureau weer verlaten. Behalve de boete wordt 
hem ook een lokaalverbod voor het betreffende café opgelegd. 

Terwijl politiemensen in de nacht van zaterdag op zondag surveilleerden over 
het kermisterrein werden ze met een laserlampje beschenen. De eigenaar van 
het lampje werd vervolgens aangesproken en bij onderzoek bleek dat hij een aan-
tal cachetjes met cocaïne bij zich had. Gezien het aantal werd uitgegaan dat hij 
daarmee dealde. Deze 19-jarige Nuenenaar werd vervolgens aangehouden en in-
gesloten in Eindhoven. Ook hij kreeg een dag later een boete van het Openbaar 
Ministerie. 

Zakkenrollerij.
Op maandag 15 juli werd een vrouw op de Parkstraat het slachtoffer van zakken-
rollerij. Uit haar tas werd haar portemonnee weggenomen. Ze heeft niets van 
deze diefstal ontdekt en ontdekte het later.

Hennepkwekerij
Op vrijdag 19 juli werd een hennepkwekerij ontmanteld aan het Dwerspad in 
Nuenen. Er werd een professionele kwekerij aangetroffen waarin 299 hennep-
planten stonden. Er werden geen aanhoudingen verricht maar de politie heeft 
een onderzoek opgestart naar de verdachten. 

harte welkom. Aangezien het in de 
buitenlucht slingeren van honing 
niet verstandig is, wordt dit in de me-
dewerkersruimte van de boerderij 
gedaan. Tijdens het slingeren zullen 
de imkers het een en ander over bij-
en, het houden ervan en over honing 
vertellen. Ook beantwoorden zij 
graag alle vragen van de bezoekers.
Vrijdag 26 juli van 11.00-13.00 uur, 
honingslingeren op Weverkeshof. De 
toegang is zoals altijd gratis. www.
weverkeshof.nl.

Een scooter, wat kost dat?
 
Vanaf je 16e mag je eindelijk rijden op een scooter. Met welke kosten moet 
je rekening houden?
 
Scooter, helm en slot: € 1670,-
Misschien ben je al maanden aan het 
sparen voor die ene mooie scooter en 
gave helm. Een scooter kost nieuw al 
gauw € 1500,-. En een helm gemiddeld 
€ 70,-. Om te voorkomen dat iemand 
anders er vandoor gaat met jouw 
scooter heb je ook een goed slot nodig. 
Reken hier ongeveer € 50,- voor.
 
Rijlessen, examen en rijbewijs:
€ 365,-
Voor je theorie-examen ben je onge-
veer € 25,- kwijt. Zelf je examen aan-
vragen is goedkoper dan via de rij-
school. De prijs van rijlessen verschilt 
per rijschool. 

Vraag je vrienden of misschien wel je 
broer of zus waar zij gelest hebben en 
of ze tevreden waren. Gemiddeld ben 
je € 200,- kwijt voor rijles. Daarna 
volgt je examen. Een praktijkexamen 
kost rond de € 100,-. Ook het rijbewijs 
zelf kost geld, het bedrag verschilt per 
gemeente, houd rekening met € 40,-. 

Verzekering en benzine
Voor je scooter moet je verplicht een 
WA-verzekering afsluiten. Als je een 
ongeluk krijgt zijn de kosten zo hoog 
dat je dit niet zelf kan betalen. Een ver-
zekering  is ongeveer € 25,- per maand. 

Natuurlijk heeft je scooter ook benzi-
ne nodig, per kilometer kost dat onge-
veer     € 0.05. Het is handig wat geld 
achter de hand te houden voor repara-
ties aan je scooter. Door het gebruik 
slijt je scooter en moet je op den duur 
onderdelen vervangen. Een tweede-
hands scooter is goedkoper dan een 
nieuwe, maar kan je wel meer geld 
kosten aan onderhoud.
 
 
 
 

Terrasconcert seniorenorkest 
St. Caecilia
Op zondag 4 augustus aanstaande zal het Seniorenorkest van Harmonie St 
Caecilia uit Lieshout een concert geven van 13.00 tot 14.00 uur, op het ter-
ras van Brasserie Morees aan de Heuvel in Lieshout. U kunt dan genieten 
van een uurtje gezellige, vrolijke muziek. Ook bij slecht weer gaat het optre-
den door, maar dan binnen. 
Het Seniorenorkest Sint Caecilia, on-
derdeel van de gelijknamige Harmo-
nie uit Lieshout, is in september 1994 
opgericht. 
De leden zijn allemaal 55 jaar of ouder. 
De oudste zelfs, nadert de leeftijd van 
95 (!) en blaast nog een beste partij 
mee op de klarinet. 
Het ledenbestand mag inmiddels regi-
onaal genoemd worden, want ze ko-
men uit alle windstreken in de omge-
ving van Lieshout. 
Het bijna 25 leden tellende orkest 
staat sinds 2011 onder de bezielende 
leiding van Piet van Neerven uit Beek 
en Donk. 

Het repertoire van het orkest bestaat 
uit prettig in het gehoor liggende mu-
ziek zoals polka’s, walsen, marsen en 
andere populaire muziek van verschil-
lende genres. 

Op zondag 4 augustus kunt u meege-
nieten van de muziek, eventueel met 
een kopje koffie of iets fris natuurlijk. 

Het belooft in ieder geval heel gezellig 
te worden. 

Het concert gaat in ieder geval door. 
Want mochten de weergoden die dag 
in minder goede stemming zijn, dan 
moeten ook die maar bij Brasserie 
Morees naar binnen komen, want 
daar zal het orkest dan het optreden 
verzorgen. 

Het Seniorenorkest nodigt u dus graag 
uit op zondag 4 augustus om 13.00 uur 
bij Brasserie Morees in Lieshout.

So Nice met ‘A Jazzy Afternoon‘ 
op de Weverkeshof
Op zondag 4 augustus a.s. komt So Nice naar de Weverkeshof. Na geslaagde 
optredens in 2011 en in 2012 in de Weverkeshof, komt dit jaar So Nice  met 
2 gast-muzikanten, namelijk Mariëlle Simons, zangeres, uit Breda en Jan 
van Eggermond uit Eindhoven, op sax.

De verdere bezetting is als volgt: Piet de Lange op contrabas, Frans van Zundert 
op drums en Bert Sibbing op (elektrische) piano.
De muzikanten van So Nice komen uit Eindhoven, Roosendaal en Tilburg. Zij 
treden voornamelijk op in het Brabantse.
Alle vijf hebben ze per persoon tientallen jaren muzikale ervaring met het accent 
op jazzy muziek. Ze spelen “cool jazz”, zoals muziek uit het American Songbook, 
ballads, uptempo nummers en bossa nova jazz. 
Het wordt een ‘jazzy  afternoon’ in de Weverkeshof. Wees erbij en swing it out.
 Weverkeshof en de musici verwelkomen u graag op zondagmiddag 04 augustus.
De toegang is gratis. Hugo van Berckellaan 5 te Nuenen. www.weverkeshof.nl 

So Nice speelt in de Weverkeshof.
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Ook voor uw folders

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

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.
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Advocatuur� eo de Egel
Eens per drie weken schrijft � eo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.BEZORGING:

Telefoon 06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
De Veertiende
Stilte:
De authentieke echogeluiden die de afgelopen kermis in het Park te horen waren 
bleken dit jaar niet elektronisch. De kermis was zo leeg dat wanneer iemand zei 
“ken je deze nog?” het tussen ‘t Klooster en de Chinees minstens drie keer nagalm-
de. 
De kermis deed mij denken aan de Albert Heijn op zondag. Totale leegte. Achteraf 
denk ik dat de kermis en Albert Heijn wedstrijdje aan het doen waren. Wedstrijd-
je waar het minst behoefte aan is. Ze verloren allebei met een gedeelde eerste 
plaats.
In het hele land is het doodstil. Het zou stilte voor de storm kunnen zijn. Een paar 
miljard aan bezuinigen ligt op de plank verveeld te wachten tot men terugkeert 
van het reces. Maar tot die tijd gebeurt er geen drol. Wij danken God voor de wolf 
van Luttelgeest. 
De wolf van Luttelgeest blijkt een wolf. Gelukkig heeft iemand geroepen dat “het 
beest er is neergelegd”, want anders was het weer stil gevallen. 
De kans dat die wolf, als grap, is neergelegd bestaat. Dus met het DNA van “onze” 
wolf gaan we naar Duitsland. Daar wordt het DNA vergeleken en dan door naar 
Italië, want daar zit een wolven-DNAbank! De uitslag wordt bekend gemaakt op 
een persconferentie.
Of: de wolf is terug in Nederland. Of: het beest is neergelegd. Als dat zo is baal ik 
dat ik die grap niet zelf heb bedacht. 
Als de wolf terug is begint de discussie pas echt. Volgens de VVD eten ze namelijk 
onze kinderen op (ter illustratie: dit zegt Gaston ook in de Disneyfilm “Belle en het 
Beest” over het beest tegen de bange dorpsbewoners) dus moeten we, als het aan de 
VVD ligt, grensposten installeren om de beesten daar al af te schieten. 
Of: iemand wordt heel rijk. Wolven-DNAbanken in Italië… Het klinkt als een pro-
ject waar de Europese Unie graag geld aan geeft. Vanuit Nederland, via Duits-
land en Italië… het zou ook een belastingroute van Starbucks ku nnen zijn. Of de 
weg hoe de rundslager aan zijn paardenvlees komt.
Hoe dan ook er is iets om over te praten, op het terras, want daar is het wel druk.

Ik wens u veel witbier en rosé toe.
Theo de Egel 

 

Nieuws met zaken
De Harense Smid 
staat voor u klaar
De vertrouwde Harense Smid winkel aan de Duivendijk 5 in Nuenen staat 
weer vol met interessante apparaten met de nieuwste technieken en ruimt 
tevens op.

“We hebben het volste vertrouwen in 
de toekomst en gaan er weer voor”, al-
dus Pieter Dujardin, filiaalmanager 
van de Harense Smid Nuenen. “Dat 
mag ook weer. Er zijn veel nieuwe ap-
paraten met technieken die het leven 
een stuk aangenamer kunnen maken. 
Steeds meer mensen weten dat een 
nieuw apparaat veel geld kan besparen 
op het energieverbruik. Ondanks dat 
een oud apparaat nog werkt, is de ver-
vanging vaak al snel terugverdiend 
dankzij de zuinige technieken van nu. 
Daarnaast ruimen we op dit moment 
veel overtollige voorraad en winkel-
modellen op met hoge kortingen. Vas-
te klanten weten al dat er bij de Haren-
se Smid naast een rustig en eerlijk 
advies ook koopjes te halen zijn. Te-
vens worden nieuwe technieken in on-
ze winkel gedemonstreerd.” 

Ongedwongen en eerlijk
Dat er een gemoedelijke sfeer in de 
winkel van de Harense Smid heerst is 
goed te merken. De eigen bezorgers 

lopen even binnen om een wasmachi-
ne af te halen, terwijl bij de televisie-
wand een echtpaar onder het genot 
van een vers kopje koffie ervaart wat 
3D nu eigenlijk inhoudt. Pieter Dujar-

Veel mensen zochten de afgelopen dagen verkoeling bij Strandbad Nuenen. 

Harense Smid voor een gemoedelijke sfeer en een unieke eigen service

din legt uit: “Het is die rustige, onge-
dwongen sfeer die goed aansluit bij 
onze service. Ook onze eigen Techni-
sche Dienst is uniek. Dat vergroot de 
positieve service-ervaring die er vaak 
voor zorgt dat klanten bij ons terugko-
men. Want service is tegenwoordig 
ook niet overal vanzelfsprekend… We 
zijn blij dat we het verschil kunnen 
maken. Het werkt ook wel zo prettig 
als iedere klant tevreden het winkel-
pand verlaat.” De Harense Smid Nue-
nen is geopend van maandag tot en 
met zaterdag en ontvangt iedereen 
met een vers kopje koffie.
Harense Smid, Duivendijk 5, 5672 
AD  Nuenen. Tel.040-283 43 48.  nue-
nen@harensesmid.nl. 

Zie ook de achterpagina van dit blad.

 Eindhoven meest 
inventieve stad ter wereld
Eindhoven is volgens Amerikaans zakenblad Forbes momenteel de meest 
inventieve stad ter wereld. Uit een net verschenen rapport van de OESO (Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat Eindho-
ven wereldwijd veruit de meeste patenten per hoofd van de bevolking heeft. 
Uiteraard is de gemeente Eindhoven 
erg blij met dit nieuws. San Diego (VS) 
was tot nog toe wereldwijd het gebied 
met de grootste patentdichtheid. Vol-
gens burgemeester Van Gijzel is deze 
erkenning met name bedoeld voor de 
bedrijven en kennisinstellingen die in 
deze regio bijzonder goed samenwer-
ken. “Instituten als Holst en Solliance 
lopen wereldwijd voorop in technolo-
gisch onderzoek. Net als hightech-
reuzen als NXP, Philips, ASML, maar 
ook de vele kleine en middelgrote be-
drijven in de regio, die hier actief hun 
kennis verder ontwikkelen en vastleg-
gen in onder andere patenten. Die ab-
solute toppositie zien we nu dus be-
vestigd in de OESO cijfers”, aldus de 
burgemeester. 

Internationale aandacht
Deze mededeling sluit naadloos aan 
bij de reeks van internationale erken-
ning van de prestaties in (Brainportre-

gio) Eindhoven. Zo kreeg de provincie 
Noord-Brabant op 3 juli nog de prijs 
voor Ondernemende Regio van Euro-
pa (ORE) 2014 van het Europese Co-
mité van de Regio’s. In 2011 werd de 
Brainportregio door het Intelligent 
Community Forum in New York be-
noemd tot slimste regio ter wereld. En 
in 2010 eerde Eurocities Eindhoven 
met de prijs voor het beste Europese 
samenwerkingsmodel. Ook het oog 
van de internationale media valt 
steeds vaker op Eindhoven: de inter-
nationale zakenbladen Fortune (VS) 
en de Financial Times (GB) maakten 
in 2010 en 2012 ook al melding van de 
grote economische en wetenschappe-
lijke mogelijkheden van Eindhoven.

OESO top 10
De OESO is een internationaal samen-
werkingsverband van 34 landen waar-
in sociaal en economisch beleid wordt 
bestudeerd en besproken. De aange-
sloten landen proberen gezamenlijke 
problemen op te lossen en internatio-
naal beleid af te stemmen. De top tien 
op het gebied van patentdichtheid (per 
10.000 inwoners): 1 Eindhoven 2 San 
Diego 3 San Francisco 4 Malmö 5 
Grenoble 6 Stuttgart 7 Boston 8 Stock-
holm 9 Minneapolis 10 München.

Getuigen gezocht
Maandag  22 juli parkeerde ik rond 09.45 uur mijn rode Nissan Micra op de 
parkeerplaats bij de Aldi in Nuenen (aan de Parkhof). Toen ik een half uur 
later terugkwam zat er een hele grote deuk in de deur van mijn auto.

Helaas had degene die hier verantwoordelijk voor is geen briefje met gegevens 
achtergelaten... Erg vervelend, want zoiets is gewoon via de verzekering te rege-
le n. De politie heeft er naar gekeken en ze vermoeden dat het een busje/bedrijfs-
wagen of iets dergelijks geweest moet zijn, omdat de deuk nogal hoog in de deur 
zit.

Nu hoop ik dat iemand 
iets gezien heeft. Dus is u 
iets opgevallen maandag 
22 juli tussen 09.45 en 
10.15 uur op de parkeer-
plaats bij de Aldi, wilt u 
dan s.v.p. contact met mij 
opnemen? 

Mijn emailadres is: awee-
zepoel@hotmail.com, tel.
nr. 06-49 73 42 61. 

Als degene die mijn auto 
geraakt heeft dit leest: 
neem a.u.b. contact op, 
dan kunnen we dit netjes 
afhandelen…

Schade zonder afzender.  

Dierenbescherming 
zoekt collectanten en 
wijkcoördinatoren 
Ook dit jaar gaat de Dierenbescher-
ming in Zuidoost Brabant collecteren 
in de week van Werelddierendag. De 
opbrengst van de collecte wordt ge-
bruikt om dierenwelzijn in deze regio 
te kunnen blijven garanderen. Vangen, 
steriliseren en castreren van verwil-
derde zwerfkatten, het langdurig op-
vangen van dieren in het asiel, het be-
talen van medisch noodzakelijke 
ingrepen voor asieldieren, het onder-
houd van de dierenambulance; het 
zijn allemaal voorbeelden van zaken 
die met de collecteopbrengst betaald 
kunnen worden. 

De collecteweek vindt plaats van 30 
september tot en met 5 oktober. De 
Dierenbescherming zoekt hiervoor 
nog collectanten en wijkcoördinato-
ren. Heb je wat tijd om je in te zetten 
voor dierenwelzijn? Meld je dan aan 
via: collecte@dierenbeschermingbra-
bantzo.nl. 



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

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

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

STICHTING LEERGELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu62, 5670 AB Nuenen of e-mail: leergeld@onsnet.nu__________________________________________________________________________________________________________________

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699,
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

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

VOEDSELBANK NUENEN VOEDSELBANK NUENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-28316755671 CC Nuenen, tel. 040-2831675____________________________________________________________________________

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENENBIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENENBIBLIOTHEEK DOMMELDAL NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheekLeeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ ______________________________________ 

VRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDENVRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDENVRIJWILLIGERSHULP VOOR THUISSTERVENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. (St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. (St. Annaziekenhuis) 24 uur per dag bereikbaar. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 

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

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

ZUIDZORGZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.

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

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTENST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens-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.  dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.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-Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen den via tel. 06-39243420, postbus 62, 5670 AB Nuenen 
of e-mail: plusminus@onsnet.nuof e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

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.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

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.

 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!

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

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.

NUENEN DIRECT RUI-
ME GEZINSWONING 
TE HUUR: 4 slaapkamers,  
badkamer met ligbad, dou-
che en toilet, compleet ge-
meubileerd en gestoffeerd. 
Graag voor langere tijd. 06 
- 81 36 73 80.

28 JULI VLOOIEN-
MARKT Sporthal Gender-
beemd, Sterkenburg Eind-
hoven 09.00-16.00 uur.  06 
- 20 29 98 24

Echtpaar, 60+ zoekt wo-
ning met tuin in Nuenen, 
huurprijs tot € 750,-. Tel. 
8487314.

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Dankzij een aantal 
sponsoren hebben wij het 
OOG Nuenen van Nuenen 

kunnen verfraaien. 

Bedankt:
Kwekerij Gevers, 

Blekerweg Heusden
Bloemenkwekerij het 

Schuurke, Kuilen Nuenen
Woningbouwver. 
Helpt Elkander

Vereniging van Eigenaren

Bewoners van het OOG

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

EINDELIJK DE OPLOSSING 
VOOR KALK OF SCHIM-
MELNAGELS!! Behandeling 
met de FOX 3 Laser. Geen 
medicijnen  of smeersels 
meer nodig! Info Instituut 
Zilverschoon etc.
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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...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

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

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

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

 Elke maandag 
13.30-16.00 uur handwerken Jo van
Dijkhof. 13.30-15.00 uur Spelletjes op 

Den Heuvel/Tip. 19.30 uur Kienen 
in D’n Heuvel Gerwen.

Vrijdag 26 juli
11.45-12.45 uur Pianospel door Wim 

Witkamp
Jo van Dijkhof

Donderdag 1 augustus
19.00 uur Gerwense kampioenschappen 

Fierljeppen
Huikert, Gerwen

Maand juli 
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf vijver Gemeentehuis

 Vrijdag 26 juli
11.00-13.00 uur Honingslingeren op 

Weverkeshof 

31 juli, 1 en 2 augustus
Kindervakantieweek Gerwen 

Huikert, Gerwen

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

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

Lieshout 

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 26 juli
13.00-17.00 uur Biljartclub gast en vrij

Jo van Dijkhof

Zondag 4 augustus
14.00 uur Jazz Combo So Nice

Weverkeshof

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

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

Zondag 28 juli
20.30 uur Liederentafel, Café Schafrath 

Zondag 28 juli
20.30 uur Liederentafel, Café Schafrath

Zondag 4 augustus
19.30 uur Paul Weijmans zomeravond-

concert 
Van Gogh Kerkje

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 28 juli 10.00 uur: Eucharistie-
viering, Enodekoor, voorganger: pas-
tor Q. Hart.

Misintenties
Wim van Boxtel; Hendrik Coppens; 
Sjef van Santvoort, (vanwege sterf-
dag); Ad Menheere; An en Mien de 
Greef; Marie van Rooij-van de Kam; 
Thieu Gijzen; Johan Schrauwen; Bob 
Stultiens; Jan en Doortje Pasman-
Hendriks (vanwege verjaardag Door-
tje); Paul Perrée; Jan Bernsen; Harrie 
Vinke.

Mededeling
Vakantieschema in de periode maan-
dag 1 juli tot en met zondag 11 augus-
tus. Op zaterdag vervalt de viering, op 
zondag is er een viering om 10.00 uur. 
Bereikbaarheid parochie in dringende 
gevallen op 06-10 07 59 93.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 28 juli 10.00 uur: Eredienst, 
Ouderling(en): Els Toorman en Henk 
Meulman. Diaken: Beb Kooiman. Mu-
zikale begeleiding: Albert Wernsen. 
Koster: Jef van Kuijeren. Voorganger: 
Kerkelijk werker Pieter Flach.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00 uur tot 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 

Voor wie van 
zingen houdt
Zondag 28 juli liederentafel bij Café 
Schafrath,  Park 35 in Nuenen. Aan-
vang 20.30 uur. Iedereen is welkom. 
Liedbundels zijn aanwezig. 

de Hommel-van de Wijdeven overle-
den. Afgelopen week heeft de uitvaart 
plaats gevonden. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. 

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 25 juli: 17.30 uur Lof; 
18.30 uur  H. Mis; H. Jacobus de Meer-
dere, apostel; gedachtenis H. Chrysto-
forus, martelaar. 
Vrijdag 26 juli. 7.15 uur H. Anna, moe-
der van de H. Maagd Maria.
Zaterdag 27 juli: 8.30 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachte-
nis H. Pantaleon, martelaar.
Zondag 28 juli; 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; tiende zondag na Pinkste-
ren.
Maandag 29 juli. Kloosterstilte.
Dinsdag 30 juli, 18.30 uur H. Mis; ge-
dachtenis H. Abdon en Sennen, mar-
telaren.
Woensdag 31 juli; 07.15 uur H. Mis; H. 
Ignatius van Loyola, belijder.

kop koffie. Voor meer informatie: zie 
de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag, 28 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering met volkszang, voorganger: 
Pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Theo van den Biggelaar; Harrie van 
der Putten en Bet van der Putten-van 
Duijnhoven; Voor levende en overle-
den leden van het St. Annagilde.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 juli 11.00 uur: Eucharistie-
viering, voorganger: pastor F. Groot.

Misintenties
Jeanne de Hommel-van de Wijdeven; 
Jo Vorstenbosch; Thea Maas; Fam. 
Mikkers; Dorus Swinkels.

Mededeling
In onze parochie is mevrouw Jeanne 

Workshop bij 
Atelier & Galerie 
Den Dries
Op woensdag  31 juli a.s. om 13.00 uur 
start er een workshop voor het be-
schilderen van een liggende poes of 
een grote schildpad. Beide objecten 
zijn ongeveer 25 cm. groot. De kosten 
hiervoor  bedragen 10 Euro.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats 
wacht dan niet te lang met aanmelden 
want vol=vol.  Aameldingen: info@
brabant-art.nl vóór 29 juli a.s.
Let op: Kinderen alleen onder begelei-
ding van een deelnemende ouder.

Atelier & Galerie Den Dries, Wet-
tenseind 4 – 5674 AA Nuenen. www.
brabant-art.nl 06-30078046

Zomeravondconcert 
in het Van Gogh Kerkje
Op zondag 4 augustus is er in het Van Gogh Kerkje een zomeravondconcert. Op 
deze avond zal Paul Weijmans improviseren op de piano. Het karakter van de 
muziek is verstillend, ofwel wegdromen en luisteren. Het concertje is in het Van 
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om 19.30 uur. De toegang 
is gratis, na afloop is er een collecte voor de Wilde Ganzen.

Laat je niet flessen

Onderzoek naar   
doortappen bij dronkenschap
In het kader van het regionale alcoholproject ‘Laat je niet fl essen!’ is afgelo-
pen periode een doortaponderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is 
een beeld te krijgen van in hoeverre alcohol wordt verstrekt aan dronken 
jongeren in uitgaansgelegenheden en in paracommerciële inrichtingen, 
verspreid over Zuidoost-Brabant. 
De Drank- en Horecawet verbiedt het 
doorschenken en verkopen van alco-
holhoudende dranken aan personen 
die al in ‘kennelijke staat van dronken-
schap’ zijn. 
Uit de resultaten blijkt dat zowel uit-
gaansgelegenheden als paracommerci-
ele inrichtingen zich nauwelijks aan de 
Drank- en Horecawet houden; dronken 
jongeren kunnen na-genoeg probleem-
loos drank kopen. Het Nederlands In-
stituut voor Alcoholbeleid (STAP) heeft 
de methode van mysteryshopping ge-
bruikt om vast te stellen in hoeverre ho-
reca en paracommerciële gelegenheden 
doorschenken aan dronken jongeren. 
Twee professionele acteurs (jongeren in 
de leeftijd van 22 tot 25 jaar) hebben 
zich, volgens een strikt protocol voor-
gedaan als dronken bezoekers en in to-
taal 40 cafés en discotheken, 12 sport-
kantines en 2 jongerencentra bezocht. 
De gelegenheden zijn vooraf door ge-
meenten in Zuidoost-Brabant als ‘hot 
spots’ aangeduid en daarmee geselec-
teerd voor dit onderzoek. Van de 40 
horecagelegenheden die zijn bezocht, 
konden de acteurs bij 28% van de be-
zoeken geen alcohol kopen. Dit nale-
vingspercentage moet opgesplitst wor-
den in twee percentages: naleving van 
het deur- en van het barbeleid. Deur-
beleid: bij 6 (15%) werden de dronken 
jongeren geweigerd aan de deur door 
portiers wegens vermeend dronken-
schap. Barbeleid: bij 5 (15%) van de 34 
bezoeken aan de bar, konden de dron-
ken jongeren geen alcohol kopen. Tij-
dens de 34 horecabezoeken is ook ge-
keken naar hoe vaak het barpersoneel 
actie ondernam geen alcohol te schen-
ken (het toepassen van één of meerde-
re interventies). 

Voorbeelden van interventies zijn: een 
alternatief bieden door fris te schen-
ken, de bedrijfsleider erbij halen, tijd 
rekken en/of informeren naar de staat 
van dronkenschap.
 
Bij 7 (20%) van de uitgaansgelegenhe-
den waar de jongeren binnenkwamen, 
heeft het barpersoneel één of meerdere 
interventies toegepast toen de dronken 
jongeren een glas bier probeerden te 
bestellen. Dit leidde niet in alle geval-
len tot goede naleving van de wet. Bij 
alle 12 bezochte sportkantines en 2 
jongerencentra waren de jongeren in 
staat om alcohol te kopen. Een nale-
vingspercentage van 0%. 

Bij één jongerencentrum stond een 
portier; deze heeft geen interventie 
toegepast waardoor de ‘dronken’ ac-
teurs probleemloos naar binnen kon-
den. Ook het barpersoneel van alle 14 
paracommerciële gelegenheden heeft 
geen interventie toegepast. De resulta-
ten van dit onderzoek tonen aan dat de 
horeca en paracommerciële inrichtin-
gen in Zuidoost-Brabant zich nog on-
voldoende houden aan de Drank- en 
Horecawet. 
Ook kan op basis van de onderzoeksre-
sultaten in gesprek worden gegaan met 
horeca en paracommerciële gelegen-
heden om hen te wijzen op het belang 
van de naleving van de bestaande alco-
holwetgeving. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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  Alstublieft, extra
zomervoordeel

“
”

SALORA
LED TV
32LED8100C

EVERGLADES
TAFELMODEL
KOELKAST
EVTT112

MIELE
STOFZUIGER
S4 ECOLINE249,- 129,-129,-

349,- 169,-179,-

81C
M

32”

297557 na verrekening kortingbonna verrekening kortingbonna verrekening kortingbon 295545212956

voor 10,- korting
bij een minimale besteding van 70,-

Uw kortingsbon

Bij besteding via www.harensesmid.nl, gebruik de actiecode “ECOU13”.
Geldig op het hele assortiment met uitzondering van diensten, service-
certifi caten en Vobis artikelen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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Onze service gaat verder:
•  Eerlijk advies op maat

•  Groot assortiment A-merken

•  Doorlopende productdemonstraties

•  Gratis retour nemen oude apparaat

•  Vakkundige installatie

•  Eigen Technische Dienst

• Ervaren inbouwteam

•  Erkend installateur
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 Gratis retour nemen oude apparaat Gratis retour nemen oude apparaat

 Vakkundige installatie

 Eigen Technische Dienst
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