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Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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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. 

Wilma Eveleens 
verlaat na 
21 jaar 
VakantieXperts

Roodkapje 
in eigentijdse 
jumpsuit
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Vlindermee 
en tel alle 
vlinders 
in de tuin

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                                    

D

Opwettenseweg 50 • 5672 AJ Nuenen
040 - 283 67 40 • GSM: 06 - 30 489 968

E-mail: p.bisseling@onsnet.nu

Bentje Bisseling
Wespenbestrijding

Reiniging en hydrofoberen
Kelderdichting
Boktor / Houtwormbestrijding
Klusjes in en rondom huis

Wandelbrug bij 
de Oude Toren 
in Nederwetten
Door Elwien Bibbe

e eerste wandelaars hebben de nieuwe wandelbrug over de Dom-
mel bij de Oude Toren in Nederwetten al gevonden. Net zoals een 
aantal fi etsers. Het weer is top en een van de omstanders vraagt 
zich af of er ook nog een uitspanning zal komen. En een ander 

denkt dat er in de toekomst misschien ook nog wel een fi etspaadje te ver-
wachten valt. Dit is nog maar een begin. En zo veranderen de fi etsers en de 
wandelaars opeens in echte entrepreneurs!
Het is een fraaie plek met de Oude To-
ren, de paarden van Hengstenhouderij 
Kuypers, en  de Dommel verscholen 
achter het riet. Aan de andere kant 
een fraaie blik op de skyline van Ne-
derwetten, de Esrand. Wandelaars 
hebben nu vanuit Nederwetten weer 
makkelijk toegang tot het Bokt, een 
mooi stukje natuurgebied aan de 
Eindhovense kant van de Dommel. 
Tot 1999 lag er een oversteekplaats bij 
de Hooidonkse watermolen, maar die 
is indertijd door de  nieuwe bewoners 
van de watermolen verwijderd. Sinds 
die tijd is gezocht hoe de oversteek  
over de Dommel weer in ere hersteld 
kon worden. Dit bleek mogelijk met 
behulp van een IDOP subsidie van  de 
provincie Brabant. 

Op vrijdag 16 augustus rond 16.00 uur 
wordt de brug door prominente Ne-
derwettenaren geopend. En natuurlijk 
is ook het Nederwettense St. Anna 
Gilde erbij.
Het pad maakt deel uit van een wan-
delroute langs de Dommel.

Voorbereiding 
Nuenense clubs 
gezellige topper!

Voetbalvereniging Nederwetten en EMK oefenen samen tegen 1ste klasser 
RKVV Roosendaal.
Het weekend van 9, 10 en 11 augustus 
is RKVV Roosendaal te gast bij voet-
balverenging Nederwetten om te trai-
nen als voorbereiding op het seizoen 
2013 - 2014. 
Op zaterdagmiddag 10 augustus zul-
len er twee oefenduels gespeeld wor-
den. Nederwetten had het plan om 
twee selectie-combinatieteams te vor-
men met spelers van de vier voetbal-
verenigingen van Nuenen. Helaas 
hebben Gerwen en Nuenen al oefen-
wedstrijden gepland op die zaterdag. 
Vandaar dat er nu twee teams ge-
vormd worden met een mix van selec-
tiespelers van EMK en Nederwetten. 
Zij zijn mans genoeg om weerstand te 
bieden aan de spelers van Roosendaal.
De twee combinatieteams van EMK 
en Nederwetten spelen om 14.00 uur 
een wedstrijd tegen Roosendaal 2 en 
om 16.00 uur tegen Roosendaal 1. 
Deze wedstrijden worden gespeeld op 
het hoofdveld van het sportpark           
de Koppel te Nederwetten. (Toegang 
gratis )

Het is Marc Sinnema gelukt om  voor de 6de keer de Nijmeegse vier-
daagse uit te lopen. Dit heeft hij samen met zijn oom Alex gedaan. 

Oom Alex, inmiddels 67, liep de 4 keer 50 kilometer voor de 5e keer.

Nijmeegse vierdaagse 
2013

Vanzelfsprekend hoort er bij zo’n 
weekend ook gezelligheid. Daarom is 
er na de wedstrijden een barbecue, zo-
dat er onder het genot van een hapje 
en een drankje gezellig nagepraat kan 
worden. 
Supporters en leden van Nederwetten 
en EMK zijn van harte welkom. De 
kosten voor de barbecue zijn € 10.00 
p.p. U kunt zich tot uiterlijk 6 augus-
tus aanmelden via info@rkvvneder-
wetten.nl. RKVV Nederwetten en 
EMK hopen op veel belangstelling en 
een leuke pot voetbal.

Burendag 2013
Tijdens Burendag op 21 september 
bruist het overal in het land van de ac-
tiviteiten. Veel mensen doen iets 
goeds voor elkaar en voor de buurt. 

Dit varieert van een buurtschoon-
maak of een gezellige sportdag tot het 
opknappen van de buurtspeeltuin. Sa-
men met Douwe Egberts organiseert 
het Oranjefonds Burendag,  omdat 
buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt. 

Wilt u op 21 september ook wat orga-
niseren voor uw buurt? 
Kijk dan voor inspirerende voorbeel-
den even op www.burendag.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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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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 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

GEMEENTEN WILLEN WETEN HOE VEILIG 
INWONERS ZICH VOELEN
In de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel wordt 
een enquête gehouden over veiligheid, leefbaarheid en slachtoffer-
schap.: de Veiligheidsmonitor. Op 9 augustus krijgen 890 inwoners 
van Geldrop-Mierlo, 530 inwoners van Nuenen en 430 inwoners van 
Son en Breugel per post een uitnodiging van I&O Research om de 
vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet. 

Grote deelname, beter beeld
Er wordt aan de inwoners gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt 
ervaren. De gemeenten gebruiken de uitkomsten van deze onderzoe-
ken onder meer bij het maken van nieuw veiligheidsbeleid, het bepalen 
van de lokale inzet van de politie en brandweer en het bijsturen van 
bestaand veiligheidsbeleid. Hoe groter de deelname, hoe beter het 
beeld van de veiligheidssituatie per gemeente.
  
Uitvoering 
De Veiligheidsmonitor is een landelijk onderzoek. In 2013 doen in 
totaal 151 gemeenten er aan mee. De resultaten worden in maart 2014 
verwacht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het mi-
nisterie van Veiligheid en justitie, de politie en gemeenten. Meer infor-
matie over Veiligheidsmonitor 2013 vindt u op www.veiligheidsmoni-
tor.nl

PLASTIC AFVAL KUN JE BETER SCHEIDEN! 
DAT WEET TOCH IEDEREEN 
Heel bekend Nederland geeft het goede voorbeeld door te laten zien 
dat je beter kunt scheiden. Niet van elkaar, maar wel het plastic afval 
van het overige afval. Patricia Paay, Hans Kazan, Ben Saunders, Lu-
cille Werner, Anky van Grunsven en Raymond van Barneveld laten zien 
hoe zij hun plastic verpakkingsafval naar een  inzamelbak voor plastic 
afval brengen.
Kijk op www.plasticheroes.nl voor de campagne of op uw persoon-
lijke afvalwijzer van de gemeente Nuenen (afvalkalender.nuenen.nl) 
voor wat er wel en niet bij het plastic afval moet.

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:	Wielervereniging	Trap	Met	Lust	/	Dommelstreek	voor	
het organiseren van een wielerwedstrijd “Ronde van Nuenen” op 
25 augustus 2013 in het centrum van Nuenen;

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.

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
MET ZES WEKEN

Soort  Dossier-

aanvraag Nummer  Bouwadres Bouwactiviteit  

Regulier N-HZ-2013-0056 Velakker 19 Uitbreiden woonhuis en  

    plaatsen erfafscheiding 

 

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  

17/07/2013 N-HZ-2013 Velakker 45 Bouwen bouwwerk Uitbreiden 17/07/2013

   Gebruik van  woonhuis

   gronden in strijd met  met erker 

   bestemmingsplan    

17/07/2013 N-HZ-2013 Raupplaan 11 Bouwen bouwwerk Plaatsen 17/07/2013

 -0062  Gebruik van gronden dakkapel 

   in strijd met 

   bestemmingsplan    

24/07/2013 N-HZ-2013 Refelingse (Ver)bouwen Wijzigen 24/07/2013 

 -0049 Erven 167 bouwwerk  voorgevel

    en garage

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 
5670 GA  Nuenen.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	aan	bewoners	van	de	Ruusbroecstraat	vergunning	verleend	voor	het	

organiseren van een straatfeest op 7 september 2013 in de Van 
Ruusbroecstraat ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 12 en 1 
tot en met 17 (verzonden 24 juli 2013);

•	aan	bewoners	van	de	Refelingse	Erven	een	vergunning	en	ontheffing	
voor het organiseren van een wijkfeest op 31 augustus 2013 op het 
grote grasveld in de Refelingse Erven (verzenddatum 25 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.

VASTSTELLING GRENZEN BEBOUWDE 
KOM BOSWET; GEMEENTE NUENEN, 
GERWEN EN NEDERWETTEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij op 16 juli 2013 de nieuwe grenzen van de bebouwde 
kommen op grond van de Boswet overeenkomstig het ontwerpbesluit 
hebben vastgesteld. Het gaat om een actualisering van de grenzen die 
nog dateerden uit 1988. Het college is bevoegd tot het nemen van dit 
besluit op grond van het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 
27 februari 2003. Het besluit met de hierbij behorende stukken ligt 
met ingang van 1 augustus 2013 voor iedereen ter inzage tijdens de 
openingsuren op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom-
men op grond van de Boswet staan geen rechtsmiddelen open.

PUBLICATIE BESTUURSDWANG 
WEGSLEPEN AANHANGWAGEN

Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nuenen c.a., sectie 
B, nummer 4835, naast of gedeeltelijk op sectie B nummer 4924, 
plaatselijk bekend als de Huikert ongenummerd, staat minimaal sinds 
29 juli 2013 een aanhanger (c.q. trailer) met afval geparkeerd. De 
aanhanger is niet voorzien van kentekenplaten. De eigenaar en/of 
gebruiker van deze aanhanger is niet te achterhalen.

Op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is 
het verboden een voertuig, waarmede als gevolg van andere dan een-
voudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. 

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 deze aanhanger.  

De eigenaar en/of gebruiker van de aanhanger dient vóór maandag 5 
augustus 2013 de aanhanger te verwijderen van de openbare weg en 
daarna verwijderd te houden van de openbare weg. 

Het verplaatsen van de aanhangwagen op de openbare weg heeft niet 
tot gevolg dat geen bestuursdwang wordt toegepast. Als de aanhan-
ger 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 en/of 
gebruiker. 

Als u belanghebbende bent bij dit besluit, kunt u in bezwaar gaan. Dit 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 10 000, 5670 GA in Nuenen. 



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: 2 & 3 AUG: 
Rabarber, hele kilo ............................. 0,99
Rode bessen, per doos  ............... 1,69
Tomaten, hele kilo  .............................. 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  2  T/M  8  AUGUSTUS:

Watermeloen, hele kilo  ............... 0,99
Nw. oogst witte druiven, hele kilo  . 2,98
Huzaren salade, hele kilo  ........ 3,98
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor sevice 

en kwaliteit!!

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!!!

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

4 Runder hamburgers 
+ 4 bbq-worsten .......5,95
4 Gep. schnitzels ..5,95
Lollypop 100 gram ..2,25

100 gr. Gebr. rosbief + 
100 gr. Gebr. gehakt ..............2,95 

Caprese al forno
100 gram  .....................................2,45

Moderne slagerij met de sfeer van 
vroeger, door 85 jaar slagerij Tebak.

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

NOG STEEDS VAKANTIEVOORDEEL!
GELDIG T/M ZATERDAG 3 AUGUSTUS

KAMPIOENTJES
4 + 2 GRATIS

KOKOSMAKRONEN
4 + 2 GRATIS

KWARKBOLLETJES 
4 + 1 GRATIS

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

€ 6,95

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

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nlB
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SPECIAL

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.



HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 31

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 4 augustus 2013.  

119.-

78.-  
LED-TV M2352D -PZ.

• 58 cm beeld
• Mede geschikt als computermonitor
• Ideaal als 2e TV

TABLET GALAXY TAB 2 10.1.

• Groot en helder scherm
• Surfen, e-mailen, muziek luisteren en nog veel meer
• Android 4.0 en 16GB geheugen

SCHEERAPPARAAT PT876/18.

• Comfortabel en glad scheren
• Uitklaptrimmer
• 1 uur opladen = 
 50 minuten scheren

STOFZUIGER BSGL31700.

• 1700 watt vermogen
• Zuivere uitblaaslucht
• 10 meter bereik

249.-

177.-  

359.-

269.-  
STOFZUIGER 

• 1700 watt vermogen
• Zuivere uitblaaslucht
• 10 meter bereik

99.-

66.-  

Veel voordeel voor 
de thuisblijvers!

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.comWWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Ook op uw vakantie-adres 
www.ronddelinde.nl 
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Politieberichten

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Grasmaaier gestolen
Op de Lissvoort werd uit een afgesloten bergcontainer een grasmaaier weggeno-
men. Dit is gebeurd in de nacht van maandag 22 juli. Deze grasmaaier werd 
dezelfde dag nog aangetroffen langs het kanaal in Son en Breugel. Hij is inmid-
dels weer terug gegeven aan de eigenaar.

Harddrugs in beslag genomen
Een 23 jarige inwoner uit Nuenen is op 21 juli aangehouden toen bij een controle 
bleek dat hij in het bezit was van amfetamine. In totaal had hij 20 gram van deze 
verdovende middelen bij zich. Via het snelrecht kreeg hij van het Openbaar Mi-
nisterie een taakstraf van 40 uur. De verdovende middelen zijn natuurlijk inbe-
slag genomen en inmiddels vernietigd

Hennepkwekerij Stad van Gerwen
Op dinsdag 23 juli werd een hennepkwekerij ontmanteld in een schuur aan de 
Stad van Gerwen. De huurder van de schuur, een 34 jarige inwoner van Nuenen, 
werd aangehouden. Hij woonde zelf niet in de Stad van Gerwen. In totaal werden 
ruim 700 hennepplanten in beslag genomen. Ook de apparatuur om de kwekerij 
in werking te houden werd in beslag genomen. Deze spullen zijn allemaal vernie-
tigd. Bovendien bleek dat de elektriciteit die nodig was voor de kwekerij illegaal 
werd afgetapt. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt voor de 
hennepkwekerij en diefstal van stroom. Er worden  beramingen gemaakt over de 
winsten die hij door zijn hennepteelt heeft gehad met als doel deze winsten terug 
te vorderen. 

Verduistering auto
Op dinsdag 23 juli werd een te koop staande auto, Volkswagen-Passat, verduis-
terd. De eigenaar en de vermoedelijke koper waren met de auto naar een garage-
bedrijf gereden voor een technische controle. Nadat de auto in een garage aan de 
Huufkes was onderzocht stapte de zogenaamde "koper" in dit voertuig en reed 
ermee weg. Betaling van de auto had hij achterwege gelaten. De auto staat als in-
beslag te nemen, gesignaleerd en de identiteit van de verdachte is bekend. Hij 
wordt nog aangehouden.  
 
Gestolen bromfi ets en hennep in beslag genomen
Op 26 juli rond 02.00 uur controleerde de politie op de Kruisakker een bromfiet-
ser. De brommer bleek gestolen te zijn. Bij verder onderzoek bleek dat in de bud-
dyseat een zak met een flinke hoeveelheid hennep zat. De brommer en de hen-
nep werden in beslag genomen. De verdachte, een 25 jarige inwoner uit 
Eindhoven werd aangehouden. Hij is geverbaliseerd voor het voorhanden heb-
ben van de hennep en voor heling van de bromfiets.

Platina kloosterjubileum 
Op 2 augustus a.s. is het 70 jaar geleden dat Nellie van Kaathoven (94), zus-
ter Margriet uit Lieshout als kloosterling intrad bij de Zusters van Liefde in 
Schijndel. Als oudste van twaalf kinderen van het echtpaar Marinus en 
Doortje van Kaathoven-van den Biggelaar verliet zij op 2 augustus 1943 
haar familie en vertrok naar Schijndel om zich daar op het kloosterleven 
voor te bereiden. 
Op 6 augustus 1948 legde zij de Heili-
ge Geloften af. In die dagen was het zo 
dat ze haar ouders die dag niet mocht 
spreken, hoewel ze natuurlijk wel de 
behoefte had om haar gevoelens met 
hen te delen. Ze ging vervolgens wer-
ken in de dieetkeuken van het zieken-
huis in Geldrop en werd in 1951 over-
geplaatst naar het klooster in 
Raamsdonksveer, waar ze de zorg 
kreeg over de meisjes van de huishou-
delijke dienst. In de weekenden hielp 
ze mee in de keuken van het zieken-
huis. In 1953 maakte zij daar de ver-
schrikkelijke gevolgen mee van de wa-
tersnoodramp. Ze hielp waar ze kon 
om het menselijk leed te verzachten. 
Na 18 jaar Raamsdonksveer kreeg ze 
de opdracht om in Den Bosch voor 
Mgr. Bluyssen te gaan zorgen. Dit was 
helaas maar een korte periode, want 
ze werd toen ernstig ziek. Na meerde-
re operaties kwam ze er weer helemaal 
bovenop en ging daarna naar de paro-
chie van St. Petrus en Paulus in Til-
burg waar ze 21 jaar in de pastorie 
werkte. Sinds 1991 geniet ze van haar 
rust, eerst in het klooster aan de Pel-

grimsweg 40 in Tilburg en vanaf 2001 
in Annahof, aan de Eerdsebaan in 
Schijndel (Wijbosch). Als zuster heeft 
ze altijd voor iedereen klaar gestaan 
ook voor haar familie, waar ze erg mee 
meeleefde. De zorg voor de ander was  
haar lijfspreuk. Ter gelegenheid van 
haar jubileum wordt op vrijdag 20 
september a.s. in het moederhuis te 
Schijndel een besloten gedachtenis 
gehouden waarbij haar collega’s en 
een aantal familieleden  aanwezig zul-
len zijn.

Wijziging startplaats 
bij WandelSport  
Vereniging Nuenen 
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportvereniging 
WSV is in de ma and augustus de in-
gang van het EMK terrein aan het 
Wettenseind. Op zondagmorgen om 
09.00 uur en op woensdagavond om 
19.00 uur vertrekken 2 groepen, ieder 
in een eigen tempo, voor een sportieve 
wandeling van maximaal 2 uur door 
de mooie Nuenense omgeving. Ieder-
een is welkom om ook eens vrijblij-
vend mee te wandelen. Vooraanmel-
den daarvoor is niet nodig, men kan 
zich melden op de startlocatie. 
Meer informatie op www.wsvnuenen.
dse.nl. Ook kunt u mailen naar het se-
cretariaat, joke_wsv@hotmail.com. 
 

Ideologisch  bezit
De plaatselijke afdeling van KWF 
Kankerbestrijding zoekt collectanten. 
Hiervoor kan men zich aanmelden bij 
telefoon  van mevr. De Thouars, tel.  
040-2831348 en  van Felix van Roij tel. 
040-2832330.
Felix van Roij: “Wie wil in een tijd van 
privatiseren, dereguleren en decentra-
liseren nog collecteren? Het is een 
ideologisch bezit van ambitie om echt 
iets te doen aan de grote problemen 
van deze tijd zoals de strijd tegen kan-
ker. Deze strijd  is nog lang niet gestre-
den. Sterker nog, deze is in volle gang. 
Met slechts een paar uur draag je al bij 
aan de strijd tegen kanker. Zeg van-
daag nog ja voor kanker en collecteer 
mee in de eerste volle week van sep-
tember aanstaande. Morgen zijn er 
medemensen blij met wat jij vandaag 
beslist.”

Zuster Margriet uit Lieshout.

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

‘Een taal is een dialect dat een leger en een vloot heeft.’

Max Weinreich – 
schrijver, linguïst (1894-1969)

Verstuurd vanaf mijn iPad

Brug
Elwien Bibbe

“Man gooit groencontainer voor wagen”
Het is komkommertijd en dus moet ik het nieuws zelf een beetje maken. Dus doe 
ik dat samen met mijn partner onder hoge temperaturen onder de luifel in de 
tuin.
“Schaap schrikt zich lam”
De vier lammeren bij mij voor de deur zijn weggehaald, en het gemekker van de 
tien overgebleven schapen bleef bij sommige omwonenden niet onopgemerkt. 
Waar zijn ze heen?
“Droogte onderbroken door regen”
Dat is een goeie.
“Sporters gehinderd door actieve zuurstof”
O3.
“Er is weer groei in Europa”
Crisis voorbij? Dus gauw nog even naar de uitverkoop!
“Kromme komkommers smaken beter”
De crisis is nog niet voorbij!
“HOV vordert langzaam”
Wat betekende die H in HOV ook al weer? 
“Gemeenteraad, geen ruzie tijdens reces!”
Eigenlijk telt maar een zinnetje: “Brug naar Eindhoven eindelijk gerealiseerd!”

50-jarige hulpdienst Sensoor 
ook in 2014 in de lucht
De vrijwilligers van Sensoor Noord-Brabant zijn ook in 2014 weer dag en 
nacht bereikbaar via telefoon, chat en email voor een goed gesprek met aan-
dacht voor het verhaal van de ander.

Iedereen die behoefte heeft  aan con-
tact  met iemand met wie zij hun zor-
gen, geheim, of verhaal kunnen delen 
en die iemand  niet in de  eigen omge-
ving heeft, kan contact  opnemen met 
Sensoor. Telefonisch via 0900-0767 en 
om te chatten via www.sensoor.nl.

In 1963 startte de eerste telefonische 
hulpdienst in Brabant in Breda.  Til-
burg en Den Bosch volgden in 1968 
en Eindhoven in 1974. Vijftig jaar later 

Seniorenvereniging KBO Lieshout

Met Wim Daniels naar Eindhoven
Op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus organiseert Seniorenvereniging 
KBO Lieshout weer een bedevaart naar Kevelaer.  Fietsers vertrekken voor 
deze ‘KBO Lieshout Radwallfahrt’ vanaf het Dorpshuis. Pater Verstappen 
verzorgt de H. Mis en het Lieshoutse Seniorenkoor Vogelenzang zorgt voor 
de muzikale begeleiding. De overnachting is in het Priesterhuis. Na het ont-
bijt op vrijdagmorgen keren de fi etsers weer huiswaarts. Het is ook mogelijk 
om met de bus te reizen. Die vertrekt donderdagmiddag en keert na het 
diner in Kevelaer weer terug richting Lieshout. 
Op  woensdag 11 september gaat KBO 
Lieshout weer ‘Samen uit Eten’. Deze 
keer is gekozen voor Eeterij Tante Pol-
lewop in Aarle-Rixtel. Voor een mooie 
prijs verzorgt het restaurant een 
driegangen keuzemenu. De senioren-
vereniging biedt u daarbij een con-
sumptie aan. Heeft u geen vervoer of 
bent u alleen en vindt u het moeilijk 
om mee te gaan? Laat het even weten 
bij de Inloop, KBO Lieshout regelt 
vervoer voor u. 
Voor de Supersenioren is er op don-
derdag 12 september een bustocht 
door Eindhoven met Wim Daniëls als 
gids. Supersenioren zijn senioren die 
niet goed meer kunnen deelnemen 
aan de gewone activiteiten van de 
KBO. Onderweg is er een koffiestop 
en de middag wordt afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. De kosten 
bedragen 5 euro per persoon. De reis-
commissie is druk bezig met de invul-
ling van het dagprogramma van de 
busreis naar Tiel. Deze is op maandag 
16 september. Het programma ver-
meldt een bezoek aan het Fruitcorso 
en een diner ter afsluiting. 
Het nieuwe kaartseizoen begint in au-
gustus. Maandagavond 12 augustus 

om 19.30 start het rikken en jokeren. 
Iedereen is van harte welkom om een 
kaartje te komen leggen. Op donder-
dagavond 20.00 uur start de bridge-
club. 

In september gaat de filmcyclus van 

Laatste kindervoorstellingen 
Openluchttheater Mariahout
Komende week spelen de laatste kindervoorstellingen van dit seizoen in het 
Openluchttheater in Mariahout. Op maandagmiddag en zaterdagavond 
verandert het openluchttheater in een sprookjesbos. Op maandag 5 augus-
tus om 14.30 uur en op zaterdag 10 augustus om 19.00 uur vertelt de jeugd-
productie van Toneelvereniging Mariahout het verhaal van Roodkapje. 
Roodkapje zoals het ‘echt’ gebeurd is.
 Op donderdag 8 augustus speelt de 
Kom Van Het Dak Af Band het verhaal 
van Woeste Willem, die in zijn zelfge-
bouwde huis aan de rand van een 
meer woont. 

Hij is ooit zeerover geweest en vertelt 
veel verhalen over zijn woeste avontu-
ren op zee. Maar als zijn vriendinnetje 
Franka voorstelt samen een vlot te 
bouwen om een schat te zoeken wordt 
hij opeens stil, hij moet Franka iets be-
kennen… 

Een vrolijke muzikale voorstelling met 
eigenwijze liedjes over vriendschap, 
vliegers, vissen en vreemde vogels. 

Seniorenmiddag Ten Blakke
Een middag voor senioren van Laar-
beek op dinsdag 6 augustus om 13.30 
uur. Henri Bouwmans ontvangt en 
‘bevraagd’ Laarbeekse mensen. Met 
medewerking van o.a. het Seniorenor-
kest, weerman Joan Verschuuren, 
Zuster Madeleine en de Beek en 
Donkse groep Wai z’nt mar.

Miss Montreal 
En op 9 augustus staat Miss Montreal  
in het Openluchttheater met een 
mengeling van pop en cabaret.

Voor kaarten en meer informatie: 
www.oltm.nl.

de vier Laarbeekse seniorenverenigin-
gen weer van start. De datums zijn de 
dinsdagmiddagen 10 september, 1 en 
22 oktober en 10 november. Philip 
Verdult, filosoof-theoloog aan de Rad-
bout Universiteit Nijmegen, houdt 
steeds een inleiding en nabespreking. 

Op maandagavond 7 oktober begint 
de tweede lezingenreeks kunstge-
schiedenis door mevrouw Ine Pels. De 
lezingen vinden plaats in het Bavaria 
Brouwerij Café in Lieshout.
Aanmelden bij de Inloop in het Dorps-
huis. Let u op de gewijzigde tijden van 
de Inloop tijdens de zomervakantie? 
Op dinsdag 6 augustus is de Inloop 
van 13.30 tot 14.30 uur. Loop eens 
binnen en maak kennis met een dyna-
mische seniorenvereniging.

Miss Montreal

blijkt dat er  nog volop behoefte be-
staat aan deze dienstverlening. Ge-
sprekken worden gevoerd over (pro-
blemen in) relaties, schulden, huiselijk 
geweld, zorgen over werk, gezondheid 
of kinderen  en over  psychische pro-
blemen. Maar ook mensen die  om an-
dere redenen behoefte hebben aan 
contact, bellen of chatten met Sensoor.

Vanaf 1987 subsidieerde de Provincie 
Sensoor. In 2010 werd meegedeeld dat 
de subsidie na 2014 vanwege herijking 
van taken stopt. Er is daarna een zoek-
tocht begonnen hoe de  financiering 
en daarmee de organisatie voortgezet 
zou kunnen worden.  Het ministerie 
van VWS heeft nu het voortouw geno-
men om emotionele ondersteuning op 
afstand zoals Sensoor die biedt vanaf   
2015 in de WMO te verankeren. Voor-
waarde is dat de provinciale stichtin-
gen Sensoor zich hervormen in een 
landelijke stichting.

De vrijwilligers zullen iedereen met 
aandacht te woord blijven staan, ook 
in 2014. Om de 24 uur bereikbaarheid 
te kunnen garanderen zijn veel vrijwil-
ligers nodig. Binnenkort zullen dan 
ook  weer trainingen beginnen voor 
mensen die graag iets voor een ander 
willen betekenen en ook zelf daarvan 
veel kunnen leren.
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Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

GRATIS
BOXSPRING!*

van 2995,-

www.jongwonen.com 
Vincent van Goghstraat 12, Nuenen.    Tel.: 040-2841161 

Geopend woensdag en donderdag van 10.00-17.30, 
vrijdag 10.00-20.00, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

OOK OPEN OP AFSPRAAK.
Al 30 jaar toonaangevend in de regio!

GRATIS! keuze uit:
Comfortabele ‘split’-matrastopper
- Koudschuim HR
- 100% Natuurlatex
- Traagschuim

GRATIS! keuze uit:
Comfortabele ‘split’-matrastopper
- Koudschuim HR
- 100% Natuurlatex
- Traagschuim

(dezelfde prijs)

(dezelfde prijs)

COMPLETE ELECTRISCHE BOXSPRING
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrisch verstelbare boxspringonderbakken met gestoffeerde 
 voetbeugels en aluminium poten
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen 
 met HR-schuim afgedekt

van 2195,-

INCL. BEZORGING 

EN MONTAGE!

INCL. BEZORGING 

EN MONTAGE!

* ontvang uw totale aankoopbedrag terug, vraag naar de voorwaarden.

CHE BOXSPRINGSCHE BOXSPRING

1895,-
NU GEHEEL 
COMPLEET!

j

1395,-
NU GEHEEL 
COMPLEET!

- Hoofdbord oversized en gestoffeerd
 140, 160 of 180 cm breed (dezelfde prijs)
- 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken met 
 gestoffeerde voetbeugels en gestoffeerde onderplint
- 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met 
 HR-schuim afgedekt
- Comfortabele ‘Split’-matrastopper HR-koudschuim

COMPLETE ELECTRISCHE BOXPRING ‘DE LUXE’
Leverbaar in: zwart, antraciet en bruin! (dezelfde prijs)

JONG WONEN SLAPEN & ZO BESTAAT

EN WIE JARIG IS TRAKTEERT !!

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

Een groot assortiment tuinplanten 
- hangpotten & groenteplanten

DagElijks vErsE

aarDbEiEn
van DE vollE gronD

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!

1 9 3 1 6 2 9
9 1 8

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

8 4 2 6
2 9 7 4 6 8
3 9 1 8 5 7

1
6 5

6 4 7 1
3

7 6 5 9 4
9 4 3 9

8 4 1 3
2 1 4 5

8 9 3 5 6 8
5 8 2 1 8 9

3
6 1 7 3 7 8

7 8 5 9 8 2 4

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:

Brigitte van Gerven uit Netersel
met het oplossingswoord: 

‘schilderachtig’

Brigitte heeft een originele
PC55, Van Huis tot Huis 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

P R K S G V O E R I N G T G B
L O A U N D N E D E I Z R R L
A U P U I S T T R K V I K E E
N W P P N S T E I F M A L S E
N A E O E D P L E E R I D T K
I D N N F N O K R I E W R A T
N V E K E V N E G E L E G N K
G E W M O N N N A M U A R T N
A R U L K P O M T Z V Z E N T
L T T E E B S A E O I L E S T
S E S H E V O L D O E N I N G
R N M L R E E E A G E G E E E
E T O N P N L R R G A C A E R
V I R U S L E A W A C V E N N
N E N A Z O M E R A C T I E G

© www.puzzelpro.nl

Stuur je 
oplossing voor
zondagavond

22.00 uur in door
het formulier in

te vullen op

www.pc55.nl 
of stuur een email

naar
puzzel@pc55.nl

Afgeven kan ook: 
PC55

Hoefblad 40
5527 KV  Hapert

Vergeet niet je
naam, adres en
telefoonnummer

te vermelden. 

Veel plezier met
het puzzelen!

ACCENT
BLEEK
ETSEN
FIETS
GELEGEN
GENEN
GRIMEREN
HELMKNOP
IGNOBEL
INEEN
KADAVER

KAPPEN
KARIG
KILOVOLT
LELIE
NAZOMER
OMSTUWEN
OMWEG
OPSLAG
PEREN
PLANNING
POPPEN

PUIST
RESTANT
REUZEN
ROUWADVERTENTIE
SIGAAR
SPREEKOEFENING
TARWE
TELEGRAM
TELKENMALE
TOEGANG
TRAUMA

TREUZELEN
VENLO
VERSLAG
VIRUS
VLIER
VOERING
VOLDOENING
WENEN
WREVEL
ZIEDEND
ZOMERACTIE

Oplossingswoord

Woordzoeker! puzzel mee.
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.
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✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306
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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!

1 9 3 1 6 2 9
9 1 8

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

8 4 2 6
2 9 7 4 6 8
3 9 1 8 5 7

1
6 5

6 4 7 1
3

7 6 5 9 4
9 4 3 9

8 4 1 3
2 1 4 5

8 9 3 5 6 8
5 8 2 1 8 9

3
6 1 7 3 7 8

7 8 5 9 8 2 4

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:

Brigitte van Gerven uit Netersel
met het oplossingswoord: 

‘schilderachtig’

Brigitte heeft een originele
PC55, Van Huis tot Huis 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

P R K S G V O E R I N G T G B
L O A U N D N E D E I Z R R L
A U P U I S T T R K V I K E E
N W P P N S T E I F M A L S E
N A E O E D P L E E R I D T K
I D N N F N O K R I E W R A T
N V E K E V N E G E L E G N K
G E W M O N N N A M U A R T N
A R U L K P O M T Z V Z E N T
L T T E E B S A E O I L E S T
S E S H E V O L D O E N I N G
R N M L R E E E A G E G E E E
E T O N P N L R R G A C A E R
V I R U S L E A W A C V E N N
N E N A Z O M E R A C T I E G

© www.puzzelpro.nl

Stuur je 
oplossing voor
zondagavond

22.00 uur in door
het formulier in

te vullen op

www.pc55.nl 
of stuur een email

naar
puzzel@pc55.nl

Afgeven kan ook: 
PC55

Hoefblad 40
5527 KV  Hapert

Vergeet niet je
naam, adres en
telefoonnummer

te vermelden. 

Veel plezier met
het puzzelen!

ACCENT
BLEEK
ETSEN
FIETS
GELEGEN
GENEN
GRIMEREN
HELMKNOP
IGNOBEL
INEEN
KADAVER

KAPPEN
KARIG
KILOVOLT
LELIE
NAZOMER
OMSTUWEN
OMWEG
OPSLAG
PEREN
PLANNING
POPPEN

PUIST
RESTANT
REUZEN
ROUWADVERTENTIE
SIGAAR
SPREEKOEFENING
TARWE
TELEGRAM
TELKENMALE
TOEGANG
TRAUMA

TREUZELEN
VENLO
VERSLAG
VIRUS
VLIER
VOERING
VOLDOENING
WENEN
WREVEL
ZIEDEND
ZOMERACTIE

Oplossingswoord

Woordzoeker! puzzel mee.
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

ZOMERPUZZEL

 Vacaturebank vrijwilligers Week 31

INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) diverse tijden (in overleg)
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding in de kapel op zondag 9.30-11.30 u.
 Bezoek- en wandelvrijwilligers (diverse tijden mogelijk) diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor dagbestedingactiviteiten intern en extern diverse tijden (in overleg)
 Vrijw. voor ondersteuning bij avondwake (o.a. koffie en thee verzorgen) op afroep, in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen.  urgent! 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Vrijwilligers voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) div. tijden, ook weekends
 Begeleiding voor de dagbesteding (v. externe deelnemers) dagdeel in overleg ma, wo, vr. 13.30-16.30 u. vr. 9.30-13.30 u.
 Vrijwilligers voor het opzetten van spelletjesclubs (om de week) dinsdag van 14.00-16.00 u. 
 Begeleiding voor de bridgeavonden dinsdag van 19.00 – 23.30 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Je bent jong en hebt 
hersenletsel
Café Brein organiseert 12 augustus een ontmoetings- en informatieavond 
voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het thema is ‘Hoe 
ga je als jong volwassene om met een NAH?’.  Gastspreker Michiel Zuidgeest 
vertelt als ervaringsdeskundige wat de mogelijkheden en beperkingen zijn 
van het leven met een NAH op jonge leeftijd. Café Brein vindt plaats in het 
gebouw van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 11 in Eindhoven. Het pro-
gramma start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Het café is om 19.00 
open.
Voor iedereen is het moeilijk om na 
een ernstig hersenletsel opnieuw 
vorm te geven aan het leven. De gevol-
gen van het letsel zijn afhankelijk van 
de ernst en de plaats in de hersenen en 
daarom heel verschillend. Voor jonge 
mensen heeft een NAH een enorme 
impact. Zij staan midden in het leven. 
Zij studeren, werken of hebben een 
jong gezin. Hoe ga je dan met al die 
veranderingen om en hoe leer je je be-
perkingen te accepteren?

Luikse markt 
Laarbeekse 
Veteranen
Zondag 4 augustus van 9.00 tot 
16.30 uur is de eerste Luikse Markt 
ten behoeve van de Laarbeekse 
Veteranen op het Heuvelplein in 
Beek en Donk. De toegang is gratis. 
De tweede markt is op zondag 18 
augustus  2013  op het Floreffeplein 
in Lieshout en de derde op zondag 1 
sept 2013 op het terrein bij de Dreef 
in Aarle-Rixtel. 

In een tijd van financiële crisis vind je 
hier misschien net datgene wat je 
graag zou willen hebben voor een be-
taalbare prijs. Of vind je oude spulle-
tjes om te upclyclen met een verfje of 
om te verwerken tot iets anders? Of 
vind je eindelijk dat ene ontbrekende 
ding. Of kom je alleen maar buurten. 
De Laarbeekse Veteranen Vereniging, 
die dit jaar 40 jaar bestaat, organiseert 
maar liefst drie markten, waar u uw 
hart op kunt halen.

Een kraam huren en zelf spullen ver-
kopen kan ook. Heb je nog wat spulle-
tjes over zoals serviesgoed, kleding, 
schilderijen, zelf gemaakte kunstwerk-
jes, kleine meubeltjes, kampeerspul-
len, speelgoed of andere bruikbare 
spulletjes, huur een kraam. Ook hob-
byisten kunnen hier hun zelfgemaakte 
spullen kwijt. Meer informatie op 
www.org-vac.nl of mail naar info@
org-vac.nl of bel naar tel. 0646159727 
of 0495 588008.

Roodkapje 
in eigentijdse jumpsuit
Door Ingrid Tukkers
Slechts enkele fragmenten uit het traditionele sprookje zijn nog herkenbaar in 
het kindertoneelstuk Roodkapje dat Toneelvereniging Mariahout in verschillen-
de openluchttheaters opvoert. Michelle van Daalhoff (26) schreef en regisseerde 
de voorstelling over een avontuurlijk meisje in een rode jumpsuit. Anna alias 
Roodkapje gaat via ‘de spannende route’ op bezoek bij haar stoere oma. Hilarisch 
is een groepje zachtaardige, wolfonwaardige wolven die liever hun teennagels 
lakken dan jagen. De slappelingen volgen een workshop bij machowolf Willem, 
geloofwaardig neergezet door Bart van Turnhout. Grappig zijn ook de doodon-
gelukkige reuzenkabouters die huilen omdat zij niet onder een paddenstoel pas-
sen. Elfjes, elfje Twaalfje, een doodsbange agent en lelijke stiefzusters kruisen 
verder Roodkapjes pad. Toepasselijke muziek, zang en dans luisteren het verhaal 
op. En zoals een sprookje betaamt, leeft iedereen nog lang en gelukkig.

Leeftijd: 4+. Nog te zien in het openluchttheater Mariahout op maandag 5 au-
gustus 14.30 uur en op zaterdag 10 augustus 19.00 uur. Meer informatie: www.
toneelverenigingmariahout.nl

Vlindermee 
en tel alle vlinders in de tuin
Dagpauwoog, kleine vos, koolwitje… en met wat geluk ook nog een koli-
brievlinder! Op 2, 3 en 4 augustus 2013 organiseert De Vlinderstichting 
voor de vijfde maal de landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal 
overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin. En omdat de 
tuinvlindertelling haar eerste lustrum viert, zijn er dit jaar veel nieuwe 
extra’s. Zo is er de gratis vlinderapp en is de site vernieuwd.

Wist u dat er gemiddeld 7 soorten 
vlinders in een tuin vliegen? Door de 
vlinders in de tuin te tellen, kan je me-
ten hoe het met de natuur in de omge-
ving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, 
want dagvlinders reageren snel op het 
milieu en klimaatverandering. De 
Vlinderstichting verzamelt al jaren-
lang gegevens over vlinders, zodat ze 
nog beter beschermd kunnen worden. 
Ook gegevens uit tuinen horen daar-
bij.
In 2013 viert de tuinvlindertelling 
haar eerste lustrum. Daarom werd er 
een gloednieuwe vlinderapp ontwik-

Ingezonden brieven
De Nuenense Mallemolen
De Nuenense politiek is voor een normaal mens, en dat ben ik volgens mij, al jaren 
nauwelijks meer te begrijpen. Daarom ben ik jaren geleden al gestopt met het vol-
gen van het gebeuren in de raadszaal. De plaatselijke politiek, zoals die in Nuenen 
werd bedreven bleek voor mij te ingewikkeld.  Er was een hogere intelligentie nodig 
om die te kunnen begrijpen. Ik bleek er in ieder geval niet slim genoeg voor.

Al die jaren ging ik er vanuit, dat de Nuenense politici wel over de nodige intelli-
gentie en kennis beschikken om de belangen van de inwoners van Nuenen naar 
behoren te behartigen. 
Niet helemaal terecht, zoals nu blijkt uit de ingezonden brief van de heer Lee-
mans.
De heer Leemans stelt oud-burgemeester Terwisse verantwoordelijk voor de be-
roerde staat waarin de gemeente Nuenen nu verkeert.

Op de internetsite van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is beschreven wat 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de burgemeester zijn. 
Daarin valt onder meer te lezen: 
“De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het bestuur en controleert het col-
lege van B&W. De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. De burge-
meester zorgt, als voorzitter, voor een goed verloop van de vergadering. Een burge-
meester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of 
onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de beraadslagin-
gen deelnemen. De burgemeester zorgt, als voorzitter, voor een goed verloop van 
de vergadering “. 

Het is toch wat, dat je vele jaren actief deelneemt aan de gemeentelijke politiek,   
wat overigens een compliment verdient, en er al die jaren vanuit bent gegaan, dat 
de  burgemeester de baas is van de gemeente en de dienst uitmaakt!  Althans zo 
lijkt mijnheer Leemans de rol van oud burgemeester Terwisse te zien in zijn inge-
zonden brief.

Een gebrek aan kennis bij de heer Leemans?
Als dat zo is, getuigt het in ieder geval niet van een hoge intelligentie om dit gebrek 
zo in de openbaarheid te etaleren! Ik heb de heer Leemans een mailtje gestuurd 
met daarin het adres van de website van de rijksoverheid. 

Frits Wesenbeek, 
De Vroente 71, Nuenen.

Mijne heren,

Terwisse en Leemans een nieuwe Nuenense soap? De wijze van communiceren 
geeft aan dat leuk zijn belangrijker is dan visie gekoppeld aan durf zoals van dhr. 
Houben. 
Ik hoef niet ver terug te gaan in het collectieve geheugen van Nuenen om vraagte-
kens te zetten bij deze woordenwisseling. De haren van beide heren worden steeds 
meer verloren, maar de streken blijven ze onbegrensd houden. Terwisse was toch 
echt de (mede) veroorzaker van veel politieke en financiële ellende waar de ge-
meente Nuenen in terecht is gekomen. Mocht hij nu een selectief geheugen hebben 
ontwikkeld na zijn pensionering of een beetje vergeetachtig geworden zijn, dan heb 
ik nog enkele documenten om alsnog het schaamrood op zijn kaken te brengen. Hij 
heeft kennelijk nog niet door dat heel Nuenen last heeft van collectieve schaamte 
ten aanzien van het gevoerde beleid en bestuur gedurende zijn ambtsperioden.
De wethouder ploegen, onder zijn aanvoering en voorzitterschap waren toch de 
Nederlandse grootmeesters in achterkamertjes politiek, wars van enig dorpsbe-
lang, alleen eigenbelang en imago stonden voorop. Was het niet voormalig minis-
ter Jan Pronk zelf die onomwonden college en wethouders en de raad  onbehoorlijk 
bestuur verweet en het hele bestuur onder curatele plaatste? Ook door CvK, Dhr. 
Frank Houben, werd hij op het matje geroepen omdat het allemaal onhoudbaar, 
minstens discutabel beleid was. Was het niet Dhr. Terwisse zelf die openbaarheid 
van bestuur aan alle kanten tegenhield en een angstcultuur creëerde binnen het 
ambtenaren apparaat? Het was zo dat dhr. Leemans tot die raad hoorde, mede 
verantwoordelijk was ook een veeg uit de dezelfde ministeriele pan kreeg? Was het 
niet dhr. Leemans en andere raadsleden die geheime en vertrouwelijke stukken 
lekten? De zelfreiniging bij dhr. Leemans, zoals geëist door toenmalig minister Jan 
Pronk heeft geen effect op hem gehad. Het blijft stinken. 
Was het niet dhr. Terwisse die geen tegenspraak duldde en inwoners met een an-
dere mening met de gang naar de rechtbank dreigde? Was het niet zo dat onder 
zijn voorzitterschap wethouders moesten aftreden wegens politieke schandalen en 
zelfverrijking.? De schade was begroot door het ministerie op destijds € 750.000,-- 
in 1 jaar tijd. Naast de gemeentelijke missers zoals het Klooster, Neways en ande-
re. Door zijn stijl van werken, gedogen en communiceren is hijzelf in heel hoge 
mate verantwoordelijk voor de verkwanseling van Nuenen, en zonder twijfel is in-
gezet in zijn perioden. Nu is er een open bestuur. En dat is democratie, een be-
stuursvorm waar u weinig mee van doen had. Met een erg stinkend vingertje gaan 
wijzen getuigd van een curieus kermisachtig narcistisch gedrag. Hij en Leemans, 
verschillende raadsleden en (ex) wethouders zijn vergeten dat ze al eens een keer 
goed geknipt en geschoren zijn om tot een integer democratisch bestuur te komen. 
Roepen over ongenoegen over ereburgerschap is makkelijk en stemmingmakerij. 
De opmerking zal zeker pijn doen bij iedereen die u dat ereburgerschap  gegund 
heeft. Het ereburgerschap teruggeven als blijk van schaamte over uw eigen dis-
functioneren zal wel teveel gevraagd zijn, die draai kunt u niet maken. 

E. Janus.
Molvense Erven 154, Nuenen.

(De redactie van Rond de Linde sluit hierbij deze discussie)

keld. Eenvoudig vlinders zoeken op 
kleur, naam of familie en direct alle 
waarnemingen doorgeven. Met de 
app wordt meedoen aan de tuinvlin-
dertelling nog leuker! Zoek in de App 
Store of Google Play naar Vlindermee 
en download de app. Ook is de website 
www.vlindermee.nl geheel vernieuwd. 
Er zijn veel nieuwe mogelijkheden, zo-

De citroenvlinder staat tot nu toe op plaats 3 in de vlindertelling.

als het delen van foto’s en filmpjes en 
een fotowedstrijd. Je kunt ook een 
handige vlinderherkenningskaart 
downloaden.

Het gaat slecht met de vlinders in ons 
land. Volgens De Vlinderstichting.De 
belangrijkste oorzaak van de dalende 
vlinderpopulatie in tuinen is de 'ver-
stening'. Steeds meer tuinen bestaan 
uit tegels met strakke gazons. Maar 
vlinders moeten het juist hebben van 
bloemen en nectar. Op www.vlinder-
mee.nl staan daarom veel tips en plan-
tenlijsten om de tuin te veranderen in 
een vlinderparadijs. 
Iedereen kan meedoen aan de tuin-
vlindertelling, of je tuin nu groot of 
klein is. De smaak te pakken? Word 
dan maandelijkse teller en doe het he-
le seizoen mee aan de telling.

Als middelbare scholier liep Michiel 
hersenletsel op na een sportongeluk 
op school. Dit veranderde zijn leven 
compleet. Intussen heeft hij als dertig-
jarige zijn leven weer op de rails, maar 
dat is niet zonder slag of stoot gegaan. 
Michiel informeert anderen graag 
over hoe hij het heeft aangepakt.

Café Brein
In Café Brein praten geïnteresseerden 
over de gevolgen van NAH en hoe ze 
daarmee omgaan. Soms zijn deze ge-
volgen zichtbaar voor de omgeving, 
bijvoorbeeld als iemand door een ver-
lamming niet of niet meer zo goed kan 
lopen. Vaak zijn deze gevolgen echter 
onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan 
vermoeidheid, problemen met con-
centratie, het geheugen of de spraak. 
Dit maakt het voor de getroffene en 
zijn omgeving soms nog moeilijker. 
Zichtbare en onzichtbare gevolgen 
hebben grote invloed op het welzijn 
van de persoon met NAH en zijn om-
geving.

Café Brein is de tweemaandelijkse 
ontmoetingsavond voor mensen met 
NAH, mantelzorgers en andere be-
trokkenen. Op deze avonden gaan in-
formatie en gezelligheid samen. Aan-
melden is niet nodig. Belangstellenden 
die aankondigingen of samenvattin-
gen van de bijeenkomsten willen ont-
vangen, kunnen zich aanmelden voor 
de e-mailverzendlijst van Café Brein 
via info@mantelzorgverlicht.nl. Uit d’n hoek…

Moederkerk

Op dit moment ben ik Moederkerk aan het lezen, een boek van Jos Palm. Het 
speelt voornamelijk in het na-oorlogse Arnhem en Zeddam, een overwegend 
katholiek dorp in de Achterhoek met een kleine protestantse gemeenschap. Zo-
iets als het toenmalige Nuenen, stel ik me voor.
 Opvallend is de parallel in de houding van het protestantse Nederland 
tegenover katholieken, zoals nu tegenover allochtonen. Beiden werden gewan-
trouwd en moesten zich bewijzen. Het emancipatiegevecht dat geleverd moest 
worden.
 De geborgenheid maar ook het knellende keurslijf van de Rooms Ka-
tholieke kerk. De invloed van meneer pastoor. En de enorme stroom aan rituelen 
het hele jaar en het hele leven door.
 Ik begrijp nu iets beter hoe het eruit zag in het door de katholieke kerk 
gedomineerde leven in Nuenen tot in de jaren ’60, het Nuenen van mijn ouders 
en grootouders.

Edwin Coolen

Kienen in 
Lieshout 

Op dinsdag 6 augustus 
organiseert Carnavalsvereni-

ging de Raopers een kienavond 
in het Dorpshuis aan 

het Grotenhof in Lieshout. 
De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 

uur. Iedereen is welkom.



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 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 

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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. KRINGLOOP EINDHOVEN 

Wij halen bij u thuis op alle 
bruikbare spullen. Tel. 040 
- 285 68 09.

 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!

GEZINSWONING DIRECT 
TE HUUR: 4 slaapkamers,  
compleet ingericht. Hospi-
ta voor studenten mogelijk. 
Liefst voor langere tijd. 06 
- 81 36 73 80.

4 AUGUSTUS VLOOI-
ENMARKT Sporthal Tivoli 
Geert Grootestraat Eindho-
ven 09.00-16.00 uur.    € 1,- 
p.p. 06 - 20 29 98 24

Man, heer 73 jaar zoekt 
lieve vrouw ± 65-70 jaar, 
Niet rokend. Brieven o.n. 
31-2013 van dit blad.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

info@maisontresbonne.nl |  www.maisontresbonne.nl

De Hooge Akker 23, 
5661 NG Geldrop. 

T 040 283 12 05 
F 040 244 87 47

Harry Smulders
M 06 5335 3814

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Dames- & herenschoenen
2 halen 1 betalen

Kindercollectie 50%
(Zie voorwaarden in de winkel)

Olympisch kampioen 
& Sportman van het jaar!

 Epke Zonderla
nd

Goede ventilatie

Uitstekende 
ondersteuning

www.mline.nl

*Vraag naar de voorwaarden

Voortreffelijke 
drukverdeling

Epke Zonderland
kiest voor M Line!

Nu 2e halve prijs M Line Matrassen, 
Kussens en Textiel*

Opwettenseweg 81, Nuenen

Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

www.tijdvoorkwaliteit.nl

Ongewenste haargroei? 
Kom snel langs voor de 
WAX behandeling en u heeft 
weken lang ‘n paar gladde 
benen. Schoonheidssa-
lon Vivace De Vlos 24, Nu-
enen. Tel. 06-14790708.
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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

Zondag 4 augustus
19.30 uur Paul Weijmans zomeravond-

concert 
Van Gogh Kerkje

Zondag 18 augustus
10.30 uur Touwtrekken over water

Nederwetten

Maand augustus
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf de ingang EMK terrein

Zondag 4 augustus
14.00 uur Jazz Combo So Nice

Weverkeshof

Vrijdag 16 augustus
16.00 uur

Opening brug Oude Toren Nederwetten

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

Zaterdag 10 augustus
Brandweerfestijn

Speeltuin De Kievit

23, 24, 25 augustus
Het Rabobank voorbereidings-hockey-

toernooi 
Sportpark De Lissevoort

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:

Dinsdag 6 augustus
20.00 uur kienen in het Dorpshuis 

Lieshout

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zondag 18 augustus
14.00 uur De Molshoop met 

Swing & Blues
Weverkeshof

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

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

 6, 7, 8 augustus
EMK voetbaldagen

Terrein EMK

Woensdag 21 augustus
Jeugdraadsvergadering

Wij zijn dankbaar dat haar een lange lijdensweg bespaard is gebleven. 
Thuis is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Bep van de Ven-Derks
echtgenote van

Harold van de Ven

 * 3 mei 1941                                          † 23 juli 2013

Wermersland 3,     Harold van de Ven
5673 PT Nuenen    Franca en Eduard
     Cas, Daan
     Maarten

Wij hebben op dinsdag 30 juli in besloten kring afscheid genomen van Bep.

Dankbetuiging
Frans en Koosje willen iedereen bedanken die 

22 juli 2013 voor hen onvergetelijk heeft gemaakt. 
Wat een mooi feest, het was geweldig.

Wilma Eveleens 
verlaat na 21 jaar 
VakantieXperts

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 4 augustus 10.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang met klein 
koortje,  voorganger pastor F. Groot. 

Misintenties
Zondag 4 augustus 10.00 uur: Leo 
Hoens; Jac Hamers; Frans en Trina 
van Kemenade-van Maasakkers; Joke 
Schepers-Cremers en Paul Schepers; 
Marinus Donkers en Petronella Don-
kers-Daams (vanwege sterfdag Mari-
nus); Truus en Herman Campman-
Heuijerjans; George Lie; Miriam 
Raessens; Arnold Backx; Tineke van 
Gestel-Maas en Joris; Han van Gils 
(vanwege sterfdag); Riky de Groof-
Joosten (vanwege verjaardag); overle-
den ouders Pas-Donkers; Joke Don-
kers-Pas.

Mededeling
Vakantieschema in de periode maan-
dag 1 juli  t/m zondag 11 augustus. Op 
zaterdag vervalt de  viering, op zondag 
is er een viering om 10.00 uur. Bereik-
baarheid parochie in dringende geval-
len op tel. 06-1007 5993.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 4 augustus, 10.00 uur. In deze 
‘Stiltedienst’ is ds. C. Crouwel voor-
ganger. In de vakantieperiode is er 
geen kindernevendienst. De collecte is 
voor ‘Vluchtelingen in de Knel’. 
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid tot ontmoeting.
Elke donderdagochtend bent u van 
10.00 tot 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 
kop koffie. Voor overige informatie: 
zie de website.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 augustus 11.00 uur: Woord 
en Communiedienst, voorgangers 
werkgroepleden. 

Misintenties
Netty de Groot (vanwege sterfdag), 
Jeanne de Hommel-van de Wijdeven.

Mededeling
Voortaan kunnen de misintenties in 
de brievenbus van de grote deur van 
de kerk worden gedeponeerd.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 augustus 9.30 uur: Woord 
en Communiedienst met volkszang, 
voorgangers leden van de werkgroep.

Misintenties
Harrie en Lena Renders, Martina van 
Heugten-Swinkels, Wies Evers.

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.

Zondag 1 september
14.00 uur Rock & Roll band Doris B zzz.

Weverkeshof

Zondag 25 augustus
Gerwense Vlooienmarkt 

Zondag 15 september
“Fietsen voor Muziek”
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

 Zaterdag 7 september
14.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof

Zondag 8 september
14.00 uur DaanVerbaan-productie

Het Klooster
14.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof

Misschien herinnert u het zich nog: 
Dick de Groot en zijn vrouw Wilma 
Eveleens openden in 1992 reisad-
viesbureau De Groot in Nuenen. 

Na vele succesvolle jaren werd het 
reisbureau in 1999 verkocht aan Rot-
tink Reisburo waarna deze binnen en-
kele jaren werd overgenomen door 
VakantieXperts. Al deze jaren bleef 
Wilma werkzaam binnen het reisbu-
reau. Met haar grote kennis van vele 
bestemmingen en vriendelijke uitstra-
ling vroegen veel vaste klanten altijd 
naar haar. Met collega’s Marion, Sylvia 
en Suzanne is jarenlang lief en leed ge-
deeld. Maar na 21 jaar is de tijd geko-
men om afscheid te nemen van ‘haar’ 
reisbureau.

Marion, Sylvia en Suzanne zwaaien 
Wilma graag samen met u uit op za-
terdag 3 augustus. Zij zorgen voor 
hapjes en drankjes en zullen haar laat-
ste dag feestelijk laten verlopen. U 
bent van harte welkom van 10.00 tot 
17.00 uur bij VakantieXperts Nuenen, 
Vincent van Goghstraat 82.

Donderdag 1 aug. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis; Eerste donderdag van de 
maand; votiefmis van Onze Heer Je-
zus Christus Hogepriester; gedachte-
nis H. Makkabeeën, martelaren.  
Vrijdag 2 aug. 17.30 uur. Eerste vrijdag 
van de maand, votiefmis van het H. 
Hart van Jezus; gedachtenis H. Alfon-
sus Maria van Liguori, bisschop, belij-
der en kerkleraar.   
Zaterdag 3 aug. 8.30 uur H. Mis, daar-
na uitstelling tot 12.30 uur; eerste za-
terdag van de maand, votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria.  
Zondag 4 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis; elfde zondag na Pinksteren. 
Maandag 5 aug.: Kloosterstilte. 
Dinsdag 6 aug.18.30 uur H. Mis; Ge-
daanteverandering van Onze Heer Je-
zus Christus; gedachtenis H. Sixtus II, 
paus; H. Felicissimus en Agapitus, 
martelaren.  
Woensdag 7 aug. 7.15 uur H. Mis; H. 
Cajetanus, belijder.

Dier zoek? 
Meld het op Mijndieriszoek.nl
Een weggelopen hond, een kat die langer wegblijft dan normaal of een 
konijn dat zich een weg uit de tuin getunneld heeft. Wat moet u doen als uw 
(huis)dier vermist raakt? De vernieuwde website Mijndieriszoek.nl van de 
Dierenbescherming helpt bij de zoektocht naar vermiste dieren.

Op de website klikt u op de button ‘be-
kijk gevonden dieren’ om te achterha-
len of iemand uw dier wellicht heeft 
gevonden. U kunt ook op postcode 
zoeken naar dieren die bij u in de 
buurt gevonden zijn. Zit uw dier er 
niet tussen en levert een telefoontje 
naar het asiel ook niets op? Dan kunt u  
op de homepage van Mijndieriszoek.
nl een vermissing melden met het for-
mulier voor 'vermiste dieren. De loca-
tie van de vermissing geeft u met 
Google Maps eenvoudig door.

Behalve een vermelding op Mijndie-
riszoek.nl kunt u nog meer doen om 
uw dier terug te vinden. Op de site 
staan adviezen voor het maken en ver-
spreiden van flyers of posters, tips 

over plekken waar te zoeken en over 
de manieren waarop u het dier kunt 
lokken. 

Heeft u een dier gevonden? Bezoek 
ook dan de website Mijndieriszoek.nl. 
De Dierenbescherming helpt u con-
tact op te nemen met het dichtstbij-
zijnde asiel. Daar wordt gecontroleerd 
of het dier als vermist is opgegeven. 
Daarnaast kunt u helpen door het dier 
tijdelijk op te vangen en het zo nodig 
op de site Mijndieriszoek.nl te plaat-
sen. Voor dieren is het van groot be-
lang dat zij zo snel mogelijk terugke-
ren in hun vertrouwde omgeving dus 
u bewijst het dier en de eigenaar een 
grote dienst door hem snel aan te mel-
den.



www.harensesmid.nl

Arnhem  •  Beneden Leeuwen  •  Best  •  Cuijk  •  ’s-Hertogenbosch  •  Dongen
Eindhoven Kastelenplein  •  Eindhoven Winkelcentrum Woensel  •  Goirle  •  Haren (bij Oss)

Heerlen  •  Nijmegen  •  Nuenen  •  Rijen  •  Rosmalen  •  Schijndel  •  Sittard  •  Tiel
Tilburg Woonboulevard  •  Tilburg Piushaven  •  Uden  •  Veen  •  Venray  •  Waalwijk  •  Weert
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