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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. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Dokter Bakker is AFWEZIG
i.v.m. vakantie 12 t/m 23 augustus 

Telefoon 040 - 295 10 30

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Touwtrekken 
over water

Spelletjes bij 
het Kamerven 
bij tropische 
temperaturen
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Natuur
wandeling 
door het   
Nuenens Broek

O
Gemeentelijke Onderscheiding 
voor Mieke Spreeuwenberg

p zondag 28 juli j.l. heeft wethouder Ebberink van de gemeente 
Nuenen c.a. het herinneringsbord uitgereikt aan Mieke Spreeu-
wenberg van Dameskoor Enode. Dit vond plaats na de viering in 
de H. Clemenskerk.

Mieke heeft het herinneringsbord ge-
kregen vanwege haar 30 jarig lidmaat-
schap waaraan nu een einde is 
gekomen. Omdat het koor geen be-
stuur heeft, [wel een groepje van 5] 
nam Mieke haar taak binnen het koor 
serieus en was eigenlijk penningmees-
ter, secretaris maar was ook het aan-
spreekpunt van het koor. Ze maakte 
afspraken voor de optredens, regelde 
dat er iemand een onderscheiding 
kreeg en vergat ook de oud-leden niet 
om een verjaardagskaart te sturen. 
Het koor was voor haar nummer 1.
Nu ze er een nieuwe hobby bij heeft, 
namelijk vogels kweken, en lid is ge-
worden van Vogelvereniging “De Bas-
taarden” [waar ze inmiddels ook in het 

bestuur zit] moest ze kiezen. Deze 
nieuwe uitdaging had toch de voor-
keur en ze hoopt nog eens Nederlands 
kampioen te worden. 
Voor haar jarenlange verdiensten wil 
het gemeentebestuur, uit naam van de 
Nuenense bevolking, zijn waardering 
en erkentelijkheid uitdrukken. Ook 
werd ze door de parochie Heilig Kruis 
in de bloemetjes gezet. Natuurlijk wa-
ren de dames van het koor haar ook 
niet vergeten zodat deze dag onverge-
telijk werd voor Mieke !

Brandweerfestijn 
in Speeltuin 
De Kievit
Op zaterdag 10 augustus vindt er in Speeltuin de Kievit het brandweerfestijn 
plaats. Dankzij medewerking en het enthousiasme van de brandweerman-
nen in Nuenen is dit jaarlijks terugkerend spektakel inmiddels een begrip.

Ook dit jaar kunnen kinderen klimmen in brandweerwagens, kennismaken met 
brandweermannen. Alle kinderen kunnen hun vriendjes en vriendinnetjes nat-
spuiten met een echte, grote brandweerspuit. Speeltuin de Kievit is zaterdag 10 
augustus open vanaf 13.30 uur en de toegang bedraagt € 1,50 per persoon. Kin-
deren en opa’s en oma’s met een abonnement hebben gratis toegang. Het brand-
weerspektakel duurt tot 17.00uur.
 

Blauwalg in vijvers     
Son, Best en Nuenen
Waterschap De Dommel heeft afgelopen week blauwalg geconstateerd op 
3 nieuwe locaties: Vijver aan de Europalaan in Son; Vijver aan de Koets-
huistuin in Best; Stadswater Refelingse Erven in Nuenen.  Er worden waar-
schuwingsborden geplaatst. Het waterschap houdt de situatie nauwgezet 
in de gaten. 
Ontstaan van de algen
Blauwalg ontwikkelt zich voorname-
lijk bij hogere temperaturen in de len-
te en de zomer en in stilstaand water, 
bijvoorbeeld vijvers die zich in woon-
wijken bevinden en in zwemplassen. 
Contact met oppervlaktewater met 
blauwalg kan leiden tot huidirritatie, 
zoals jeuk en rode vlekken. Als men-
sen of dieren het water via de mond 
binnen krijgen kan dit maag- en darm-
klachten veroorzaken. Het is verstan-
dig om ook honden niet te laten 
zwemmen in water met blauwalg. 

Hoge temperaturen
Afhankelijk van de weersomstandighe-
den kan er meer of minder blauwalg 
ontstaan. Als de concentratie verhoogt 
en er grote drijflagen met blauwalgen 
ontstaan, zullen Waterschap De Dom-
mel en de betrokken gemeente maatre-
gelen nemen. Het waterschap blijft 
hierop alert. Op de website van Water-
schap De Dommel vindt u de actuele 
stand van zaken. Mensen die in contact 
komen met water dat blauwalg bevat, 
wordt geadviseerd een normale hygiëne 
toe te passen, zoals handen wassen en/of 
douchen. Iedereen wordt verzocht extra 
zorgvuldig te zijn en onnodig contact 
met water met blauwalg te vermijden.

WLG organiseert 
3e Mountainbike-
clinic
Na 2 succesvolle clinics, wordt op 28 
augustus de derde mountainbike-clinic 
in Gerwen georganiseerd. Opnieuw 
heeft de Werkgroep Leef-baarheid Ger-
wen enkele doorgewinterde mountain-
bikers bereid gevonden om deze clinic 
voor te bereiden, en wel in de personen 
van Martijn van Moorsel en Johan van 
Vroenhoven. Zij geven de inhoud van 
de clinic voor deze dag vorm, samen 
met een aantal fi etsgenoten. 

Voor de jeugd van 9 tot 15 jaar staat de 
inschrijving open. De clinic vindt 
plaats tussen ongeveer 15.00 en 18.00 
uur. Na inschrijving krijgen de  jonge-
ren daarover nader bericht. Evenals 
over de exacte locatie. 
Voor deelnemers die niet beschikken 
over een eigen mountainbike, zijn 
dankzij sponsoring van Rabo, fietsen 
en helmen te leen. Inschrijven voor    
20 augustus via werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com of telefonisch 
via 06-41102625. Vermeld naam, leef-
tijd en telefoonnummer en of je een 
fiets en/of helm wil lenen.
Deelnemers met eigen fietsen moeten 
ervoor zorgen dat hun materieel op 
veiligheid is gecontroleerd (souplesse 
schakelmechaniek, remmen en hoog-
teafstelling).

Mieke Spreeuwenberg.
Reünie oud EDAH 
medewerkers
Op zondag 20 oktober staan vanaf 
13.00 uur de deuren van het EDAH 
museum in Helmond ver open voor 
alle oud medewerkers van EDAH. 
Hartelijk welkom aan alle voorma-
lige medewerkers uit het hele land 
van de EDAH winkels, magazijnen 
en kantoren.

Oud collega’s ontmoeten en herinne-
ringen over ‘toen’ ophalen in combi-
natie met veel herkenning van vroeger 
middels de inhoud van het museum, 
zorgt voor een prachtige middag. De 
kosten bedragen slechts € 3.- pp., in-
clusief een gratis kopje koffie of thee 
met koek. Vooraf aanmelden is niet 
strikt noodzakelijk maar mogelijk op 
Reunie@edahmuseum.nl  Het EDAH 
museum bevindt zich aan Oostende 
167 ( tussen Julianabrug en tankstati-
on ) 5701 SM Helmond



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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Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 20 augustus 2013 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeente-
huis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	G.	Visser	tegen	het	
besluit van 10 april 2013 waarbij een last onder dwangsom is op-
gelegd.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	St.	Antoniusschutterij	
Eeneind-Opwetten,	St.	Catharinagilde	Nuenen-Boord	en	St.	An-
nagilde Nederwetten tegen het besluit van 18 april 2013 waarbij 
het subsidieverzoek voor kogelvangers is afgewezen.

•	 Om	21.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	NKV	Korfbal	Nuenen	
tegen het besluit van 19 juni 2013 betreffende de kosten voor de 
huur van de sportaccommodatie.

•	 Om	21.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	R.K.S.V.	Nuenen	tegen	
het besluit van 10 juni 2013 waarbij subsidie voor 2013 is toege-
kend.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit  

Reguliere	 25/07/2013	 N-RB-2013-1001	 Stationsweg	10	 Uitbreiden	werkplaats

bouwver  

gunning 2e fase 

  
Deze	aanvraag	ligt	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. Tegen aanvragen kan geen bezwaarschrift 
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning is 
verleend.

GEWEIGERDE EN VERLEENDE 
VERGUNNINGEN
Een reguliere omgevingsvergunning geweigerd voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving  Verzend-datum 
besluit

  

01/08/2013	 N-HZ-2013	 Weverstraat	16	 Bouw	 Plaatsen	 02/08/2013

	 -0071	 	 Reclame	 spanframe	met	

    handelsreclame   

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving  Verzend-datum 
besluit

 

29/07/2013	 N-HZ	 Sleedoornlaan	33	 (Ver)bouwen	 Plaatsen	 29/07/2013

 -2013  bouwwerk berging 

	 -0054	 	 Gebruik	van	

   gronden of 

   bouwwerken in 

   strijd met     

   bestemmingsplan    

01/08/2013	 N-HZ	 Park	5	 (Ver)bouwen	 Plaatsen	 02/08/2013

 -2013  bouwwerk  erfafscheiding 

  -0078  Een monument 

   te slopen, te 

   verstoren, te 

   verplaatsen of in 

   enig opzicht te

   wijzigen    

01/08/2013	 N0HZ	 Papenvoortse	 Bouwen	 Plaatsen		 02/08/2013

	 -2013	 Heide	5	B		 bouwwerk	 aanbouw			 	

	 -0035	 	 Gebruik	gronden	 en	poort	

   of bouwwerken 

   in strijd met 

   bestemmingsplan 

     
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.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten

•		 aan	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ont-
heffing verleend voor het plaatsen van een tent aan de achterzijde 
van	de	horecagelegenheid	aan	Collse	Hoefdijk	24	t.g.v.	een	50-jarig	
huwelijksfeest op 10 augustus 2013 (verzenddatum 31 juli 2013);

•	 aan	Nationaal	Jeugd	Fonds	Jantje	Beton	is	een	doorlopende	col-
lectevergunning verleend i.v.m. actualisatie van de eerder verleen-
de vergunning (verzenddatum 1 augustus 2013);

•	 aan	 de	 bewoners	 van	 De	 Doorn	 een	 vergunning	 en	 ontheffing	
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue op 10 au-
gustus 2013 in De Doorn op de parkeerplaats ter hoogte van de 
huisnummers 41 tot en met 47 (verzenddatum 1 augustus 2013);

•	 aan	DOEN	KPJ	Nederwetten	zijn	vergunning	en	ontheffingen	ver-
leend voor het organiseren van touwtrekwedstrijden over water 
op	18	augustus	2013	op	een	terrein	aan	de	Hoekstraat	in	Neder-
wetten (verzenddatum 2 augustus 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

VERKEERSBESLUIT 
HEIKREKEL/COLLSE HOEFDIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. hebben 
het volgende verkeersbesluit genomen:

-	 Opheffen	van	de	rijrichtingenbeperking	op	de	kruising	Heikrekel	/	
Collse	Hoefdijk

Bezwaarmogelijkheid
Het	verkeersbesluit	ligt	vanaf	8	augustus	2013	6	weken	voor	eenieder	
ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaar-
schrift	 indienen.	 Het	 bezwaarschrift	 moet	 worden	 gericht	 aan	 het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10	
000,	5670	GA	Nuenen.	Het	maken	van	bezwaar	schorst	niet	de	wer-
king van dit besluit.

Het	bezwaarschrift	moet	ten	minste	bevatten:
 - uw naam;
 - uw adres;
 - de datum van verzending;
 - uw handtekening;
 - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 - een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de president van de 
Arrondissements-rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener 
van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden 
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat	vereist.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	een	voorlopige	
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

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

De verkeersbesluiten zijn ook op www.overheid.nl te raadplegen.

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat in haar vergadering van 25 juni 2013 het concept man-
daatbesluit	voor	de	Omgevingsdienst	Zuidoost	Brabant	is	vastgesteld.
Het	collegebesluit	met	de	daarbij	behorende	stukken	ligt	ter	inzage	
op	het	gemeentehuis	bij	de	receptie	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nue-
nen). Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 8 augustus 2013

Nieuwe editie officiële Gemeentegids Nuenen
De gemeente en uitgeverij Akse Media zijn inmiddels begonnen met de 
voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids Nuenen.
De gemeentegids bevat belangrijke in-
formatie van de gemeente Nuenen, al-
le adressen van verenigingen, instel-
lingen, organisaties en instanties die in 
en om Nuenen actief zijn. De gids 
wordt in december 2013 gratis huis-
aan-huis en bij bedrijven verspreid. 
Alle vermeldingen in de papieren gids 

wel een vermelding in de nieuwe ge-
meentegids? Geef dit dan door aan de 
redactie van Akse Media, telefoon 
0223-673010, e-mail: redactie@ak-
semedia.nl, onder vermelding van ge-
meentegids Nuenen.
Wilt u informatie over adverteren in 
de gemeentegids? Stuur dan een mail 
naar info@aksemedia.nl, onder ver-
melding van gemeentegids Nuenen.

zijn tevens terug te vinden in de digi-
tale gemeentegids www.Nuenen.
SmartMap.nl, en is straks gekoppeld 
aan de gemeentelijke website www.
Nuenen.nl 

De Gemeentegids APP
De gemeentegids is ook als gratis ap-
plicatie in de Google Play/App Store 
te vinden. Onder de naam Gemeente-
gids App zijn 1,9 miljoen actuele 
adressen in heel Nederland, met bijbe-
horende informatie, altijd en overal te 
raadplegen. Wat u ook zoekt, de Ge-
meentegids App leidt u, dankzij de in-
gebouwde GPS, vanaf de plek waar u 
zich bevindt naar de dichtstbijzijnde 
vestiging. Met daarbij de mogelijkheid 
om direct vanuit de vermelding de 
website te bezoeken, het bijbehorende 
telefoonnummer te bellen of de route 
ernaartoe weer te geven. Ook kunnen 
de gevonden gegevens worden door-
gestuurd naar een e-mailadres, naar 

SocialMedia (Twitter, Facebook enz.) 
of onder Favorieten opgeslagen wor-
den om ze de volgende keer nóg snel-
ler te vinden. Met uw Smartphone of 
Tablet kunt u onderstaande QR code 
scannen en direct de Gemeentegids-
App downloaden:

Controle Redactionele vermeldingen
Vanaf 22 juli zijn de instellingen en 
verenigingen met een redactionele 
vermelding benaderd om de juistheid 
van de gegevens te controleren. Aan 
ieder die een e-mailadres in de ver-
melding heeft, wordt een automati-
sche mailing verzonden met een unie-
ke, persoonlijke inlogcode waarmee 
de eigen gegevens op elk gewenst mo-
ment via internet aangepast kunnen 
worden. Degenen zonder e-mailadres 
in de vermelding zullen de komende 
weken telefonisch of schriftelijk bena-
derd worden.

Wilt u zelf al wijzigingen doorgeven, 
of stond u nog niet in de gids en wilt u 

Gratis oppascursus
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin or-
ganiseert dit jaar voor de eerste keer 
een gratis Oppascursus. Deze korte 
cursus start op maandag 2 september. 
Tijdens vier bijeenkomsten leer jij hoe 
kinderen zich ontwikkelen en wat je 
moet doen bij een bloedneus. Ook 
leer je omgaan met een driftbui, hoe je 
met kinderen afspraken kunt maken 
en duizend andere dingen.

Ben jij een meisje tussen 12 en 16 jaar 
en wil je graag gaan oppassen om geld 
te verdienen, of pas jij al regelmatig 
op, maar wil je meer tips leren? Meld 
je aan door een email te sturen naar 
Alice.erkelens@levgroep.nl met daar-
in je naam, geboortedatum, adres en 
telefoonnummer. Na bevestiging ben 
je vier maandagavonden welkom van 
19.00 tot 20.30 uur.
Aan het einde van de cursus, op 23 
september, krijg je een oppasdiploma, 
dat je kunt laten zien aan de ouders 
van je oppaskindje. Het Centrum 
Jeugd en Gezin ziet je graag om van 
jou de beste oppasser te maken.
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 9 & 10 AUG: 
Holl. boontjes, halve kilo  ........... 1,25
Holl. courgette, 2 stuks  ........... 0,99
Champignons, per bakje  ............ 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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  9  T/M  16  AUGUSTUS:

Bamipakket, halve kilo  ................. 0,99
Kiyomi mandarijn, 8 stuks  .................. 2,98
Cabbage salade, 250 gram  .... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Groente

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor service 

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 WEER TERUG VAN VAKANTIE 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER

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 

Runder Spiesen
iedere 4de  ............Gratis 

Lollypop 100 gram ..2,25
100 gr. Gebr. kipfi let + 
100 gr. Gebr. spek ...................3,50

Zomers braadstuk
100 gram  ...........................1,75
Tomeat
Heerlijk gevulde tomaat per stuk  1,95

De zaak met smaak!!!!

SPECIAL

KOOPJE

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.

STUNT
MEGA
VHZ lAMiNAAT 
8 MM dik, 4x V-GroEf,  klASSE 32,
Voor iNTENSiEf wooNGEbrUik,
VoElbArE STrUcTUUr, 
“oNE click To Go” SySTEEM, 
lEVErbAAr iN 9 klEUrEN.

VAN 21,95

MASSiEVE TrAp 
HET VloEr HET ZElf TrAprENoVATiE SySTEEM. EENVoUdiG ook ZElf 
TE MoNTErEN. VoordEliG EEN NiEUwE SolidE MASSiEf EikEN TrAp, 
ZoNdEr brEkEN EN/of bEScHAdiGEN. Voor ZowEl opEN AlS dicHTE TrAppEN. 
dikTE TrEdEN cA. 19 MM, iN ElkE GEwENSTE klEUr lEVErbAAr.  
NU iNTrodUcTiEprijS VAN 109,- Voor 55,- pEr TrEdE coMplEET.

prijS VAN TrAp Voor 13 TrEdEN, iNcl STooTbordEN, 
ANTi-SlipSTrip, lijM EN oliE plUS ExTrA STooTbord:

*Excl. MoNTAGE. 
MoNTAGE 
coMplETE TrAp V.A.: 400,- 

15,95
per m2

incl. btw

50% korTiNG   
op=op

645,-
STUNTprijS

Vloer Het Zelf eindHoVen: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
industrieterrein de Kade, tel. 040-24 68 180. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 

A
an

bi
ed

in
ge

n 
al

le
en

 g
el

di
g 

in
 fi

lia
al

 E
in

dh
ov

en
. P

rij
sw

ijz
ig

in
ge

n 
en

 z
et

fo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

LAATSTE VAKANTIEVOORDEEL!
GELDIG T/M ZATERDAG 10 AUGUSTUS

WITTE BROODJES
4 + 2 GRATIS

APPEL-KRUIMELSTUKKEN
4 + 2 GRATIS

AMARETTO CAKE 
€ 3,25

GELDIG T/M ZATERDAG 31 AUGUSTUS

ALLE SOORTEN STOKBROOD
€ 1,25 

Met kans op een weekendje weg

 



praxis nuenen
Duivendijk 1b | 5672 AD Nuenen
Tel. 040 - 290 7070

Laminaat lichtgrijs of
honing eiken

Geschikt voor slaap- 
en hobbykamer.
Verkoop per pak 

(ca. 2,40 m2) 35,95
22,47 met 20% keuzekorting 17,98

Per m2 14,98 9,36 

7.49
met 20% 

keuzekorting
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Aanbiedingen 
geldig t/m zaterdag 

10 augustus 2013
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15% korting

op alles!*
slechts een dag 

geldig!

zaterdag 17 maart

praxis eindhoven - nuenen - son 

*Zie voor de actievoorwaarden: praxis.nl

eindhoven, zondag open 12-17 uurBoord 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

25% 
korting

op alle
tuinplanten

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

TÕ ai Chi School Goudswaard
Bent u op zoek naar geestelijke en lichamelijke rust?

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

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

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

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

waardoor ziekten voorkomen kunnen worden en tevens genezen.

GRATIS proeflessen T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in NUENEN
 Maandag 19 Augustus, Ô s Avonds om 18.00 uur,
 Donderdag 22 Augustus, Õ s Ochtends om 10.15 uur,
 Vrijdag 23 Augustus, Õ s Ochtends om 10.30 uur.

 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Wees stil als een berg, beweeg als een machtige rivier

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Kindervakantieweek in Gerwen
Spelletjesmiddag bij het 
Kamerven bij tropische 

temperaturen
Door Elwien Bibbe

en spookhuis bouwen, dat konden de kinderen gelukkig in de 
schaduw van de bomen. Activiteit vier: 20 minuten bouwen 
en 5 minuten om zoveel mogelijk spoken te maken. En daar-
na werd er 5 minuten gefi lmd. Spierwitte gezichten, bloede-

rige monden, wandelende mummies, zwevende spoken en enge 
geluiden. Bezwijken onder de warmte deden de griezels niet. “En 
dan  hebben de kinderen nog 5 minuten om de boel af te breken en 
dan is het wegwezen, want dan komt de volgende groep!” Dat ver-
telde de opa van Rik en Lara Aarts. Hij woont niet in Gerwen. Maar 
ooit viel hij een keertje in bij een activiteit en sindsdien doet hij mee. 
En dat is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Later op de dag wachtte 
een deskundige jury de lastige taak om te beslissen welk spookhuis 
het mooiste, het engste en het griezeligste was.

Die middag waren er 5 verschillende activiteiten, en een daarvan speel-
de zich af in de zon en in het water. In het Kamerven dreven allerlei 

gekleurde plastic ballen en eendjes. En die moesten netjes naar de kant 
gebracht worden. Maar sommige kinderen vergaten het schepnet en 
kwamen met de armen vol eendjes aangerend. Ze moesten dus terug: 

want het ‘moet’ met een netje. Op sommige gezichten waren de sporen 
van het spookhuis nog te zien. “Bij de spelletjes zijn zuurstokken te 

verdienen”, vertelde Mart-Jan Verweij. “En die leveren de kinderen dan 
na afloop in. Iedere zuurstok is een punt. Maar je kunt ze ook opeten, 

maar dan heb je natuurlijk geen punten.”

De Gerwense kindervakantieweek duurde 3 dagen. Drie dagen van 
spelletjes doen en werken aan de opbouw van een heuse kermis. Want 

daar was het dit jaar om te doen. Iedere groep bouwde zijn eigen attrac-
tie.. Bezoekers konden zich op het terrein aan de Huikert onder andere 
vermaken  met Oud Hollandse Spelen, penaltyschieten, een rups, een 

karaokeshow, eendjes vangen en nog veel meer.
 

Aan de kindervakantieweek namen ruim 160 kinderen en 100 vrijwilli-
gers deel. De eerste prijs is gewonnen door  Kermisattractie "De Rups". 

Deze groep won de meeste zuurstokken met spelletjes. De sportiviteits-
prijs is gewonnen door Kermisattractie "De Spuitgasten". Deze groep is 
winnaar  geworden omdat in deze groep de kinderen de grootste bijdra-

ge hebben geleverd aan de drie dagen en niet de groepsleiders.

E

(Foto’s: o.a. van Peer)
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 Vacaturebank vrijwilligers Week 32

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.
—————————————————————————————————————————————————————————————–––– 
Wielervereniging Trap met Lust  vrijwilligers om te vlaggen tijdens Wielerronde van Nuenen 2013 op zo 25 augustus start 1e renners: 10.u. laatste 16.15 u.
Dommelstreek
————————————————————————————————————————————————————————————––––––
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

Uit d’n hoek…

Augustus

Augustus is voor mij de maand van heimwee en weemoed. De rust tijdens de 
vakantie, de verlaten wegen en scholen. De geur van dor gras, de aangename 
avonden. Bij warm weer lijkt het alsof de tijd trager loopt.
 Dan ga ik verlangen naar van die plakstrips uit een rolletje om vliegen 
te vangen die aan het plafond hangen. Dan wil ik luisteren naar The Shadows, 
Doe Maar en Michael Jackson. Kijken naar het A-team. Suske en Wiske’s  en Do-
nald Ducks lezen. Oude videospelletjes spelen. Te voet naar de friettent, een 
milkshake halen. Het is er warm, op de achtergrond is het gezoem van de koe-
ling te horen.
 Het zullen de prettige herinneringen wel zijn.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Roze vrijdag
Elwien Bibbe

Roze vrijdag, zo heette een van de kermisattracties op de Gerwense Zomerker-
mis, de afsluiting van de kindervakantieweek en tevens dorpsfeest. Wat er pre-
cies te beleven viel op de Gerwense Roze Vrijdag, weet ik niet. Want ik  was op 
een bruiloft in het park bij de Euromast. Maar de Amsterdamse Gay Pride zag ik 
die avond later op tv. Dus wie weet, worden al mijn vragen straks beantwoord 
door de LON.

Nu zit ik op een bankje bij de Westertoren, windje, tram, stadsgeluiden, gitaar-
muziek, even bijkomen van mijn kruipdoor sluipdoor ontdekkingstocht door 
het Achterhuis. Ik heb er 30 minuten voor in een rij gestaan die voor mij steeds 
kleiner werd en achter mij harder groeide. In aardig gezelschap overigens, van 
twee meisjes uit Toronto, die meededen aan het wereldkampioenschap twirlen 
in Almere. Een van hen had Annes boek gelezen. 

Ze verbazen zich over de vele fietsen. Niemand fietst in Toronto. de afstanden 
zijn groot en in de winter heb je sneeuw tot aan je knieën! Eenmaal binnen raak 
ik ze kwijt. Als ik weer buiten kom, zie ik overal nog sporen van het roze feest. 
Dat is wel goed zo. 

TomTom 
verloren
Op maandag  5 augustus  

’s middags ben ik met mijn 
tomtom in een oranje doos 

op het dak, weggereden.

De route die ik volgde was:  
Eikenlaan- Lissevoort - Wever-

straat - Jhr. Hugo van Berckellaan 
- Houtrijk - Beekstraat - Margot 

Beegemanstraat - richting 
bibliotheek.

Graag, als u hem gevonden 
mocht hebben, wat ik ten zeerste 

hoop, een telefoontje naar 
0615447433.

Mag ik mij even voorstellen....
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week Nuenens Belang.

Sinds 25 april 2013 ben ik, Jeff R.J. 
Pereira,  benoemd als nieuw raadslid 
in de Gemeenteraad van Nuenen, 
Gerwen & Nederwetten. Namens Nu-
enens Belang ben ik een van de 19 
volksvertegenwoordigers voor U.
 
Mijn naam is Jeff Pereira, 55 jaar, ge-
boren in Indonesië, woont vanaf zijn 
2de in Nederland.  Komt uit een ar-
beidersgezin van 6 kinderen, opge-
groeid in Breda / Eindhoven. 
Sinds 1994 wonen wij in Nuenen-
Oost, recentelijk verhuisd naar het 
mooie Nederwetten. Heb een com-
merciël/technische HBO vooro-
pleiding, veel ervaring opgedaan als 
leidinggevende manager bij interna-
tionale Nederlandse bedrijven. Sinds 
1999 eigen ondernemer als adviseur 
interim management, service, out-
sourcing en handel. 19 Jaar actief voor 
de Nuenense jeugd als voetbalcoach 
en lid seniorencommissie bij RKSV 
Nuenen. Vanaf 2006 ben ik mijn poli-
tieke ambities maatschappelijk aan 
het inzetten voor de Nuenense bev-
olking en bedrijven via de lokale partij 
Nuenens Belang. Vanaf 2010 als 
burgercommissielid in de commissie 

Algemeen Bestuurlijke Zaken & Fi-
nanciën. Kernwoorden: Normen, 
waarden en een mens tussen de 
mensen. Genoeg over mijzelf.

Nuenen is een mooie, historische ge-
meente om trots op te zijn, te be-
houden als samenwerkende zelfstan-
dige gemeente.Ik zal mij hiervoor 
inzetten namens U. Dit doen wij via de 
lokale politieke partij Nuenens Be-
lang. Een open, eerlijke ,jonge en dy-
namische partij waar geluisterd wordt 
naar de problemen en behoeften van 
de Nuenenaren. Op dit moment zijn 
wij bezig tot aan de verkiezingen in 
maart  2014 binnen de Gemeenteraad, 
haar politieke en verantwoordelijke 
werkterrein alles stabiel, rustig te 
houden. Dit ondanks de gigantische 
grondaankopen die helaas hebben 
plaatsgevonden. Men is in het ver-
leden helaas te ambitieus geweest. 
Ook de jarenlange geldsmijterij en 
graai cultuur is hier debet aan. De rek-
ening heeft U gepresenteerd gekregen. 
Nuenen behoort tot een van de 
duurste gemeentes. De huidige Ge-
meenteraad moet ververst worden 
met terzake kundige raadsleden die 
zich willen inzetten voor het toekom-
stige Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten.Van fouten gemaakt in het 
verleden moeten wij leren en de opge-
dane kennis gebruiken om correcte 
beslissingen te nemen. Nuenen is ook 
“rijk” als ze goed omgaat met de 
verkoop van de in bezit zijnde gron-
den.Tijd en het economisch kader 
moeten dan wel meewerken. Doe 
rustig aan, denk goed na en zorg dat 
het lijntje niet breekt. Suggesties zijn 
welkom. 

U hoort en verneemt vanaf nu meer 
van mij. Dat is zeker. Jeff Pereira tot 
uw dienst. 06-20 400 619 of j.pereira@
onsnet.nu

Lions Club Nuenen ontvangt 
buitenlandse jongeren
In het kader van de internationale jeugduitwisseling van Lions Clubs Inter-
national heeft een groep van 25 jongeren de afgelopen weken een bezoek 
gebracht aan Noord-Brabant. Vanuit Netersel bezochten de jongeren aller-
lei plaatsen. Op vrijdag 2 augustus verzorgde de Lions Club Nuenen het 
programma.
De jeugduitwisseling is al sinds 1961 
een vaste activiteit in het programma 
van de Lions Clubs International. 
Hiermee brengen de clubs jonge men-
sen in een zinvol contact met mensen 
uit andere landen, laten ze hen deelne-
men aan het gezinsleven en kennis-
maken met andere culturen. Daar-
naast bevordert de activiteit de 
internationale contacten en samen-

werking tussen Lions Clubs. Deelne-
mers zijn niet automatisch kinderen 
van Lions; juist ook jongeren die van 
huis uit minder kansen hebben om 
een bezoek te brengen aan andere lan-
den zijn welkom. Elke deelnemer 
wordt door een Lions Club aangemeld 
en kan eventueel door de club worden 
gesponsord. 

Van Gogh Village
De 25 jongeren die in Nederland ver-
bleven, brachten bezoeken aan onder 
andere Eindhoven, Den Bosch, Son en 
Breugel, de Efteling, Amsterdam, 
Maastricht, Geldrop en Reusel. 
In Nuenen was het programma opge-
bouwd rondom het thema ‘Van Gogh’. 
In Vincentre werden de jongeren gast-
vrij ontvangen, waarna ze deelnamen 
aan de audiotour. In de middag volgde 
een zonnige wandeling langs de be-
zienswaardigheden van ‘Van Gogh 
Village’. Deze wandeling bood inspira-

Beginnen met 
hardlopen
Ook dit jaar start Loopgroep Nue-
nen (Lonu) weer met een beginners-
cursus. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Ieder jaar na de zomer-
vakantie komen zo’n 60 vaste leden 
weer heerlijk uitgerust van de 
vakantie op de eerste trainings-
avond van het nieuwe seizoen. 
Iedereen is blij elkaar weer te zien 
en de nieuwe trainingen worden 
enthousiast gestart.

Huub Metzemaekers, hoofdtrainer: 
‘We zijn daarnaast ook druk met de 
voorbereidingen voor de beginners-
cursus die dit jaar start op dinsdag-
avond 20 augustus. Dat betekent trai-
ningen maken, einddoelen bedenken 
en bijvoorbeeld de informatie op de si-
te aanpassen. Elk jaar starten rond de 
25 enthousiaste beginners en dat is ie-
der jaar weer enorm leuk!” Hardlopen 
is mogelijk voor iedereen, ook al heb je 
(nog) geen ervaring. Rustig opbouwen, 
goede begeleiding en andere beginners 
om je heen zorgen ervoor dat je niet al-
leen snel vooruit gaat maar ook plezier 
in het lopen gaat krijgen. Wil je weten 
of hardlopen iets voor je is? Kijk dan 
eens op www.Lonu.nl. Daar vind je al-
lerlei informatie, ook over de begin-
nerscursus. Je kunt vragen ook stellen 
via trainers@lonu.nl.

Theaterconcert Made in Nuenen door de 
Dames Koffeman & Koffeman
 
Hella en Tet (Antoinette) Koff eman, zussen, zangeressen, geboren en getogen in Nuenen, zijn allebei al jaren weg 
uit Brabant. Toch betekende de weg ‘naar Nuenen gaan’ nog altijd ‘naar huis gaan’. Na de dood van hun ouders in 
2010 en de verkoop van het ouderlijk huis een jaar later, veranderde dat.

In het programma ‘Made in Nuenen’ 
gaan Tet en Hella op zoek naar hun 
Nuenense roots en naar het verloren 
huisgevoel. Beiden hebben een profes-
sionele carrière als zangeres opge-
bouwd, maar nog niet eerder stonden 
zij samen op het podium. Bovendien 
kwamen zij ook nooit eerder zo dicht 
bij huis als in dit liedjesprogramma, 

tie voor de mini estafette-schilder-
workshop op het buitenterras van 
Vincentre. De workshop leverde ver-
rassende resultaten op en het aperitief 
in het park liet zich daarna goed sma-
ken. John’s Kitchen verzorgde de 
lunch en het diner. 
De jongeren en de staf kijken terug op 
een erg geslaagde dag met warme con-
tacten. Meer info: www.lions.nl/8857/
Home.html.

dat zowel eigen nummers als bewer-
kingen van bestaand repertoire om-
vat.

De beide zussen traden op zondag 25 
november 2012 op in de Theaterzaal 
van Het Klooster in Nuenen. Beelden 

hiervan zijn vanaf zondag 11 augustus 
tot en met zondag 18 augustus te zien 
op de vaste uitzendtijden van de Lo-
kale Omroep Nuenen  (11.00 uur; 
14.00 uur; 17.00 uur; 19.00 uur;  21.00 
uur; 23.00 uur en 01.00 uur. Ook via 
live-stream).

De jongeren die in Nederland verbleven.
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Beleef meer in 
Openluchttheater Mariahout
De komende periode staat bij Openluchttheater Mariahout in het teken van 
cabaret. Op zaterdagavond verzorgt Leon van der Zanden samen met enke-
le andere cabaretiers een unieke Openlucht Comedy Night. De week daarop 
staat Mark van de Veerdonk met zijn nieuwe show op het theaterpodium. 
Dus train je lachspieren en bestel je kaarten, want deze voorstellingen belo-
ven gegarandeerd een hit te worden. 

Openlucht Comedy Night 
Op zaterdag 17 augustus om 20.30 is 
Openluchttheater Mariahout het po-
dium voor een Openlucht Comedy 
Night. Stand up comedy zoals je het 
nog nooit gezien hebt, met als hoofd-
act Leon van der Zanden. Samen met 
Bas Birker, Vincent Geers en Jaap 
Bressers zorgt hij gegarandeerd voor 
een bruisende belevenis tijdens de 
Openlucht Comedy Night. 

Leon van der Zanden komt zelf uit 

Nuenens Zomerkarnaval 
in Dishoek
Op 9, 10 en 11 augustus in gemeente Veere, kerkdorp Dishoek zal het Nue-
nense Zomerkarnaval plaatsvinden in de strandtent De Zilvermeeuw. 
De organisatoren, Nuenenaren Inge 
en Tom van den Boomen, zijn de uit-
baters van strandpaviljoen DeZilver-
meeuw.com. Dit unieke strand heeft 
Zon van 10.00 in de ochtend tot zons-
ondergang. “Je kunt hier elke dag de 
Zon zien Zakken in de Zee”, aldus In-
ge. Zomerkarnaval zal voor de eerste 
keer in Zeeland plaatsvinden. Diverse 
dweilorkesten hebben reeds toege-
zegd te komen, maar natuurlijk is ie-
dereen die bijdraagt aan een positieve 
karnavalssfeer van harte uitgenodigd. 
De vergunning voor vrijdag en zater-
dag is verlengt tot 02.00 en ook over-
dag is er een aan het weer aangepast 
Karnavals programma. Naast Tjonge 
Jonge uit Gerwen zijn er ook de Klip-
peleaters uit Nuenen. 

Herinnert u zich deze nog?
Weet u nog het halfvasten feest met 
Peer van Liempt, onze dorpsbarbier 
die aan de basis heeft gestaan van di-
verse Nuenense Karnavals tradities en 
bij velen nog een speciaal plaatsje 
heeft? Voor een duppie kon je bij hem 
in de wagen geschoren worden, en 
daar maakten vele regionale Prinsen 
gebruik van. Deze oeroude traditie 
wordt nu voortgezet door onze Nue-
nense Kapper Anton. Deze ervaren 
man, reeds 63 lentes jong, heeft zich 
opgeworpen om het vak van barbier 
door te geven aan jongeren. Om dit al-
les in De Zilvermeeuw een Nuenens 
tintje te geven, wordt op zondagmid-
dag tijdens het eerste Zomerkarnaval 
in Dishoek, onder muziek van de 
bands, de prins van Karnavalsvereni-

Open les 
T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Bewegingsleren uit China voor een lang leven in goede gezondheid. Al meer 
dan 15 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi Ch'uan en 
Qi Gong in Brabant.  Op maandag 19, donderdag 22 en vrijdag 23 augustus, 
worden er in Nuenen door T'ai Chi School Goudswaard open lessen gege-
ven.
Iedereen die eens kennis wil maken 
met deze Chinese gezondheids- en 
zelfverdedigings kunst, zijn welkom 
om vrijblijvend aan de open les deel te 
nemen, aansluitend zal er een cursus 
van start gaan. T'ai Chi Ch'uan is een 
eeuwen oude Kunst die een onderdeel 
is van de Chinese krijgskunst en ge-
zondheidsleer. Van oudsher lag het 
hoofdaccent op de fysieke krijgskunst/
zelfverdediging, tegenwoordig is het 
accent verschoven naar een meditatie-
ve levens- en gezondheidskunst. 

De Oude Yang-vorm (de vorm van 
Yang Lu Chan) dient als basis, deze zal 
dan ook binnen de lessen aangeleerd 
worden. Binnen de Chinese natuurfi-
losofie worden lichaam en geest als 
een eenheid gezien, alles wat we den-
ken, beïnvloedt ons lichaam en alles 
wat we doen beïnvloedt onze geest. 
T'ai Chi Ch'uan is een bewegingskunst 
die ons bewust maakt hoe deze een-
heid te verkrijgen en te behouden.  
T'ai Chi Ch'uan werkt niet alleen in op 
onze spieren, maar o.a. ook op de bot-
ten, beenmerg en het zenuwstelsel, 

Touwtrekken over water
Op zondag 18 augustus organiseert KPJ Nederwetten weer het jaarlijkse 
touwtrekken over water. Aanvang: 10.30 uur op het terrein, aan de Hoek-
straat, bij de `Oude Toren` in Nederwetten.

Ze zijn op zoek naar enthousiaste teams! Een team bestaat uit 6 touwtrekkers en 
1 coach. Er zijn 3 klassementen: dames, heren en jeugd (tot 16 jaar). Teams kun-
nen zich inschrijven tot 16 augustus, door een email te sturen naar: bestuur@
doennederwetten.nl. Touwtrekverenigingen zijn overigens uitgesloten van 
deelname. 
De kosten voor dames- en herenteams zijn € 15,- per team. Een jeugdteam be-
taald € 7,50 per team. De kosten kunnen op de dag zelf betaald worden. Natuur-
lijk is iedereen van harte welkom om naar dit evenement te komen kijken en de 
teams aan te moedigen! Zie ook www.doennederwetten.nl. Toegang is gratis!

Sensoor zoekt 
dringend  
vrijwilligers
Vrijwilligers van Sensoor zijn dag en 
nacht, alle dagen van het jaar bereik-
baar via telefoon en chat voor mensen 
die behoefte hebben aan een gesprek 
waarin met aandacht naar hen geluis-
terd wordt.

Om iedereen te woord te kunnen 
staan heeft Sensoor dringend behoef-
te aan nieuwe vrijwilligers. Sensoor 
biedt een goede training vooraf en be-
geleiding tijdens het werk. Vrijwilli-
gers omschrijven de organisatie als 
een plek waar ze zich thuis voelen en 
waar ze zelf veel leren.

De basistraining begint  op 20 en 21 
september 2013. Informatie en aan-
melding op www.sensoor.nl/brabant 
of tel nummer 040-212 55 66.

ging DeZilvermeeuw.com geschoren. 
Tevens gaan de eigenaar en meester 
Kok van strandpaviljoen De Zilver-
meeuw als nummer 2 en 3 onder het 
mes van onze Nuenense Scheermees-
ter. Daarna is het baarden zoeken en 
zullen de messen geslepen worden. 
Misschien zitten er nog meer bekende 
oud prinsen tussen het publiek die het 
scheermes nog eens willen voelen?
Naast deze act is gedurende het gehele 
weekend Ober Marcel aanwezig, een 
bekende  van Schafrath en zijn origi-
nele Tommy Cooper act, om de aan-
wezigen op tijd en efficiënt van een 
natje en droogje te voorzien.

Op vrijdag geeft het vaste personeel 
een Karaoke Show cadeau en zondag-

avond wordt traditioneel afgesloten 
met de eerste Prins van de Zilver-
meeuwen. Dit zal plaatsvinden op 11 
augustus om 11 over 11.

Elke Nuenenaar heeft een striepke 
veur en kan na handenschudden met 
Inge of Tom rekenen op een gratis 
consumptie. Dishoek 1, tegenover 
camping Dishoek, 4371NT Koudeker-
ke / Veere.

maar bovenal op onze energie huis-
houding (Qi of Chi) en de meridianen 
(energiebanen). 

Bent u op zoek naar geestelijke en li-
chamelijke rust? Wilt u op een plezie-
rige en actieve manier ontspannen? 
Wilt u bewuster met uw lichaam om-
gaan, bewegen en in beweging ko-
men? Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan 
en Qi Gong dan iets voor u. De lessen 
worden gegeven door Remco Gouds-
waard. Docent T'ai Chi Ch'uan en Qi 
Gong, BOCAM-therapeut (een op de 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
gebaseerde therapie), en gediplo-
meerd docent Dansexpressie.

Open Les 
Kom naar de Open Les op; Maandag 
19 augustus, 18.00 uur.  Donderdag 22 
augustus, 10.15 uur. (voornamelijk Qi 
Gong). Vrijdag 23 augustus, 10.30 uur. 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nue-
nen.
Voor meer informatie, www.taichi-
schoolgoudswaard.nl of tel: 06-41 37 
02 32.

Brabant, en neemt het typische Bra-
bantse gevoel mee in zijn shows. “In 
Brabant zit natuurlijk die verhalen-
verteltraditie: Op elke verjaardag is er 
wel weer een oom die een spannend 
verhaal vertelt. Ik ben ook een beetje 
zo. Ik wil het woord nemen en sfeer 
creëren.”

Mark van de Veerdonk
Op zaterdag 23 augustus speelt Mark 
van de Veerdonk om 20.30 zijn nieuwe 
show Weltebarsten. De titel zegt het 
al, er zal weer gelachen worden. Ster-
ker nog, het publiek van Mark van de 
Veerdonk zal als vanouds worden be-
dolven onder een dikke laag confetti 
van vreemde verdraaiingen, absurde 
anekdotes en snelle oneliners. 
Mensen communiceren steeds meer, 
maar begrijpen elkaar steeds minder. 
Zie hier het statement van de voor-
stelling van Mark van de Veerdonk. 
Zo dan weet je dat vast, kun je je nu 
helemaal concentreren op de slappe 
klets in de show. Want die is weer 
ruim voorradig. En tjonge jonge wat is 
het toch weer een succes!

Voor kaarten en meer informatie gaat 
u naar www.oltm.nl. Openluchtthea-
ter Mariahout, beleef meer!

12

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

De mooie puzze   lprijs van deze week, is een
originele PC55, Van Huis tot Huis-MP3 speler!

MP3
Speler

De winnaar van vorige week is:

Jos van den Maagdenberg uit Bladel
met het oplossingswoord: 

‘garagesale’

Jos heeft een heerlijke luxe vlaai 
gewonnen van 

C1000 van Gerwen - Hapert

2 GB (voor ca. 500 liedjes)
Met handige kledingclip, 
oplader, software & oordopjes.

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!

8 3 1 7
5 9 4 5 2 1

3 2 5 3 6
3 7 4 2 9 2

1 7 2 4 3
6 7 3 5 9

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

2 8
3

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

4 3 6
8 6 5 7 5

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

4 1 5 8 6
5 3 4 8
6 3 2 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65 66 67 68

69 70 71

72 73

© www.puzzelpro.nl

72 19 4 43 41 6 50 18 58 46 71

Stuur je 
oplossing voor
zondagavond
22.00 uur in

door het 
oplossingswoord

door te geven 
via de website
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!

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met de corresponderende nummers.

Horizontaal:�1�pl. in Overijssel 5�ontsmettingsmiddel 10�uitgezette lijn 11�bezinksel 13�grond
om boerderij 14�verlaagde toon 16�grote bijl 18�grappenmaker 19�en andere 20�muziekinstru-
ment 23�achter 24�muziekinstrument 26�Ned. voetbalclub 27�pl. in Engeland 29�mondwater
31�houtrot 32�biljartstok 34�metalen staafje 36�onbepaald vnw. 37�in verband met 39�onder lei-
ding van 40�omgeving 41�vakbond (afk.) 42�fotografische term (afk.) 43�eikenschors 44�vlek-
kenwater 46�pl. in Gelderland 48�geruisloos 51� land in het Midden-Oosten 53�volstrekt niets
55�pl. in Gelderland 57�wedstrijd 59�ten name 60�klepper 63�deel v.d. bijbel 64�woonschip
66�stapel 67�handvat 68�in orde 69�salonheld 71�bereide dierenhuid 72�droevig 73�bijwoord.
Verticaal:�1�pl. in Zwitserland 2�zouteloos 3�mijns inziens 4�deel v.h. lichaam 6�zwaardwalvis
7�in de 8�grafvaas 9�deel v.h. jaar 10�mannelijk dier 12�vis 14�draf 15�politieke partij 16�arbeids-
tijdverkorting 17�ontvangkamer 20�slaapplaats 21�in samenwerking met 22�opstootje 25�vlees-
gerecht 28�voortreffelijk 30� insect 31�ondergrondse 33�godin v.d. dageraad 35�gril 36�maart
(afk.) 38�politieke partij 42�hoeveelheid 43�pl. in Israël 45�altijd 47�maar 49�mal aanwensel
50�grootvader 52�wilde haver 54�toegangsweg 55�wandversiering 56�ik 58�brandstof 61�verdikt
sap 62�maatstaf 65�schrobnet 68�ijzerhoudende grond 70�nikkel 71�Frans lidwoord.

Oplossingswoord

K(n)apper aan huis!

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 site, vanaf 1 oktober.

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

ZOMERPUZZEL

Vorige week vrijdag 2 augustus, 
de warmste dag van het jaar. Ergens in een achtertuin 
in Nuenen werd het rond 17.00 uur bijna 40 graden.
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Het motettenkoor 
uit Nuenen zoekt 
versterking
 
Het motettenkoor is dringend op zoek 
naar een bas, een alt en een hoge so-
praan. Het kamerkoor werd 8 jaar ge-
leden door de vaste dirigent Fran Ha-
milton opgericht en bestaat uit een 
fijne club van 14 mensen in de leeftijd 
van 23 t/m 70 jaar die samen iets 
moois neer zetten. 
Motet? Meerstemmig, polyfoon, dus 
iedere stem is gelijkwaardig, zangstuk 
met vaak een religieuze tekst. A Capel-
la, dus zingen zonder instrumentale 
begeleiding. Gezongen worden stuk-
ken van Josquin des Prez tot Palestri-
na, maar ook Brűckner en Orlando de 
Lasso zijn voor het koor geen onbe-
kenden. En jij? Kun je en durf je zelf te 
zingen en houd je van klassieke mu-
ziek? Thuis zet je de stukken 'in de 
grondverf ', zodat er bij de repetitie 'af-
gelakt' kan worden.
De repetities zijn eens in de twee we-
ken op donderdagavond van 19.45 tot 
22.00 uur. De eerstvolgende repetitie 
is op 15 augustus in de dependance 
PCN, Wederikdreef 2 te Nuenen.
Voor meer informatie kan men bellen 
naar Fran Hamilton, tel. 0492- 536941

Mantelzorginloop 
Geldrop-Mierlo en 
Nuenen c.a.
Spreker op de mantelzorginloop op 
vrijdag 9 augustus is mevr. Loes van 
den Elzen van het Zorghotel Veghel. 
Zij komt vertellen wat het Zorghotel 
precies is en wat het Zorghotel te bie-
den heeft. Daarnaast zal zij informatie 
verstrekken over allerlei andere vor-
men van ‘respijtzorg’. Respijtzorg is de 
tijdelijke en volledige overname van 
de zorg van een mantelzorger met het 
doel om deze voor een tijdje “respijt” 
te bezorgen. Het Zorghotel is daar een 
voorbeeld van.
Aanvang om 13.30 uur  in het Dien-
stencentrum Goudvinkhof, Goud-
vinkhof 12a in Nuenen.
Rond 15.30 uur is  de bijeenkomst af-
gelopen. Elke maand is er een mantel-
zorginloop met telkens een ander 
soort invulling. Deelname aan de inlo-
pen is gratis. Voor vragen of meer in-
formatie kunt u mailen naar Aline.
perdaen@levgroep.nl   

FIERLJEPPEN GERWEN : Voor het eerst, tot laat in de avond.

Steven Kruijswijk 
in de Ronde van Polen
Na een lange trainingsperiode in Badenweiler in Zuid-Duitsland startte 
Steven met het Belkin Pro Cycling Team in de Ronde van Polen. Het Belkin-
team bestond, naast Steven Kruijswijk, uit S. Clement, M. Renshaw, L.L. 
Sanchez, D. Tanner en R. Wagner.

Wielersport

Voor Steven was de Ronde van Polen 
een voorbereiding voor zijn deelname 
aan de Ronde van Spanje, welke start 
op 24 augustus a.s. De eerste twee 
etappes van de Tour de Pologne wer-
den verreden in het berggebied van de 
Dolomieten in noorden van Italie.
De eerste bergrit ging van Rovereto 
naar Madonna di Campiglio en werd 
gewonnen door  D. Ulizzi. Steven reed 
in de kopgroep en moest in de laatste 
klim afhaken en werd 25e op 1 minuut 
van de winnaar. In de tweede bergrit 
van Marilleva Val di Sale naar Passo 
Pardoi Val di Fasso werd Steven 15e 
op 2 minuten van de winnar C.Rib-
blon. Pas op twee kilomter van de fi-

nish moest Steven lossen uit de kop-
groep.
Op 29 juli werd het gehele wielercir-
cus verplaatst naar Karkau in Polen en 
op 30 juli werd de derde etappe verre-
den tussen Krakau en Rzeszów.De 
massasprint werd gewonnen door T. 
Hushovd en Steven werd 36e in deze 
etappe. Ook de vierde etappen eindig-
de in een massasprint en de overwin-
ning in Katovice  ging naar T. Phinney. 
In de vijfde etappe werd er in Zakopa-
ne door het gehele peleton gesprint 
voor de eindoverwinning en die ging 
naar T. Hushovd en Steven eindigde in 
deze massasprint op plek 17.
De zesde etappe was een zware bergrit 
van Bukovina naar Tatrzanska en tij-
dens deze etappe moesten beklim-
mingen worden genomen van maar 
liefs 20 graden.De etappe werd ge-
wonnen door D. Atapuna en Steven 
eindigde op 2 minuten van de winnaar 
op plaats 26.
In de avonduren en de daarop volgen-
de nacht werd Steven ziek en kon hij 
niet meedoeen aan de afsluitende tijd-
rit. Hij liet via twitter weten: "Hopelijk 
is het maar voor één dag". Op dat mo-
ment stond Steven negentiende in het 
algemeen klassement op ruim vier mi-
nuten van klassementsleider C. Riblon 
uit Frankrijk en als beste van het Bel-
kin-team.
De Ronde van Polen werd gewonnen 
door onze landgenoot Pieter Weening. 
Hopelijk bereikt Steven op korte ter-

mijn weer zijn topniveau en de fan-
club Steven Kruijswijk wenst hem veel 
succes in de Ronde van Spanje.
 De 68e editie van de Ronde van Span-
je zal op zaterdag 24 augustus 2013 in 
Vilanova de Arousa starten met een 
ploegentijdrit en zal op zondag 15 sep-
tember in de hoofdstad Madrid eindi-
gen.

Er wordt net als in 2012 begonnen met 
een ploegentijdrit in de regio Pamplo-
na en de enige andere tijdrit zal verre-
den worden in de elfde etappe. Naast 
de twee tijdritten zal de editie van 
2013 vooral in teken staan van de 
bergetappes. Zo zijn er dertien berg-
etappes en elf van deze etappes heb-
ben een finish bergop. Door de vele 
bergritten zijn er slechts zes vlakke 
etappes.  

Kom in beweging 
voor jezelf en voor anderen
Sport, loop of fi ets mee voor kinderen,  jongeren en volwassenen met cere-
brale parese in de maand september. In vier weken tijd verbeter je je condi-
tie samen met je drie beste vrienden of  drie leukste collega’s: met de actie 
Steptember wordt bewegen leuk en het is ook nog voor een goed doel. 
De BOSK, vereniging van en voor 
mensen met cerebrale parese, is de 
initiatiefnemer van deze unieke actie. 
Steptember start op 4 september en 
eindigt op 2 oktober tijdens Wereld 
Cerebrale Parese Dag.

Elk jaar worden er 400 baby’s met ce-
rebrale parese (voorheen aangeduid 
als ‘spastisch’) geboren. Cerebrale pa-
rese is een hersenbeschadiging die in 
het eerste levensjaar is ontstaan en die 
leidt tot een of meer lichamelijke han-
dicaps. Soms is de oorzaak duidelijk, 
bijvoorbeeld bij zuurstoftekort tijdens 
de bevalling of bij een te vroeg gebo-
ren kind. Soms komen ouders er pas 
later achter dat er iets aan de hand is. 
Meer dan de helft van de kinderen met 
een lichamelijke handicap heeft cere-
brale parese. Cerebrale parese is niet 
te genezen.

De actie Steptember draait om teams 
van vier personen die proberen een 
maand lang zoveel mogelijk stappen te 
zetten: van wandelen, fietsen tot elke 
dag sporten. Met een stappenteller 

houdt elke deelnemer dagelijks op zijn 
persoonlijke Steptember-webpagina 
het aantal stappen bij dat hij die dag 
heeft gemaakt. Deelnemers worden 
ook aangemoedigd om andere sporten 
te beoefenen. Op de website zijn meer 
dan 40 sporten en activiteiten makke-
lijk  om te rekenen naar een aantal ge-
zette stappen. 

Daarnaast probeert elk team zoveel 
mogelijk geld op te halen voor mensen 
met cerebrale parese. Het ingezamel-
de geld wordt gebruikt voor meer       
internationaal onderzoek naar de    
preventie van cerebrale parese en on-
derzoek naar de communicatie tussen 
niet-sprekende kinderen en hun ou-
ders. 

Een deel van het geld wordt besteed aan 
de ondersteuning van kinderen met ce-
rebrale parese en begeleiding van hun 
ouders na de diagnose cerebrale parese. 

Voor informatie en deelname: www.
steptember.nl. Inschrijven kan tot 27 
augustus.

Occasionkoper 
kiest voor groter, 
luxer en jonger 
Kopers van gebruikte auto’s hebben in 
het eerste halfjaar van 2013 in toene-
mende mate hun oog laten vallen op 
grotere, luxere en jongere exempla-
ren. BOVAG-autobedrijven (dealers 
èn onafhankelijken) verkochten in de 
periode januari tot en met juni 17,7 
procent meer auto’s van 2 tot 4 jaar 
oud dan in dezelfde periode vorig jaar 
en 8 procent meer terreinwagens en 
luxe sportauto’s. 
 

Slim gebruik kan 
CO2-uitstoot auto's 
fors verminderen 
 
Door de auto slimmer te gebruiken 
kan de CO2-uitstoot van het Neder-
landse wagenpark met enkele tiental-
len procenten omlaag, meldt    voor-
lichtingsorganisatie Milieu Centraal. 
Nederland moet daarom veel meer 
inzetten op zuinig autogebruik. Het 
economisch bureau van ING publi-
ceerde gisteren een rapport waaruit 
bleek dat de CO2-uitstoot per gere-
den kilometer van het Nederlandse 
wagenpark in de afgelopen twintig 
jaar nauwelijks is gedaald, hoewel 
nieuwe auto's steeds zuiniger worden.  

Netwerkavond 
met Bites & Business
Na deze heerlijke zomer start het landelijke netwerkconcept “Bites & Busi-
ness” op 22 augustus a.s. met de netwerkavonden van het najaar. Bites & Busi-
ness Eindhoven organiseert twee maandelijkse netwerkavonden in steeds wis-
selende restaurants voor leuke ondernemende vrouwen, die zowel in loon-
dienst als zelfstandig zijn. De avonden in Eindhoven worden vanaf nu georga-
niseerd door citycoördinatoren Ingeborg van Meggelen en Mariëlle Obels. 
De opzet van de avonden is simpel: 
eten & praten, zonder andere ‘ver-
plichte nummers’; want zo is gebleken, 
er al genoeg onderling uit te wisselen! 
En dan is er ook de bijzonder 'envelop-
pe methode'. Tijdens deze netwerk-
avonden kun je met gelijkgestemden 
eten en praten terwijl je elkaar aan tips 
en contacten helpt. En door het wisse-
len van plek tijdens de gangen leer je 
zo in korte tijd toch heel wat mensen 
kennen. 
In Eindhoven zijn deze netwerkavon-
den door de weeks, op steeds verschil-
lende avonden gepland. Iedere keer 
weer is er gekozen voor een ander res-
taurant/unieke locatie uit het enorme 

aanbod in Eindhoven en omstreken. 
Bijkomend voordeel is dat je op deze 
wijze ook de stad en zijn diverse mo-
gelijkheden beter leert kennen. 
Op donderdag 22 augustus vindt de 
netwerkavond plaats in het Ketelhuis, 
Ketelhuisplein1 (Strijp S), 5617AE 
Eindhoven. Van te voren aanmelden is 
wel verplicht. 
Op de website www.bitesenbusiness.
nl/locaties/eindhoven kunnen geïnte-
resseerden meer informatie vinden en 
zich aanmelden. Kosten voor deelna-
me zijn € 39,44 (incl. BTW)



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.

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
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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.)

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. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

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.

11 AUGUSTUS VLOOI-
ENMARKT Sporthal Ec-
kart Airbornelaan Eindho-
ven 09.00-16.00 uur. 06 
- 20 29 98 24.

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

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

Verras  diegene die zo bijzonder
voor je is, met een garra rufa bad!

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

Deze maand samen 
voor maar € 27,50

Mevr. 
heeft u 

nog 
geen 

glazen-
wasser?

 
Bel dan 
06-84561115

Goede voornemers na de-
ze lange zomer? Kom hard-
lopen bij Lonu. Loopgroep 
Nuenen begint op 20 au-
gustus weer met een be-
ginnerscursus hardlopen. 
Minimum leeftijd 18 jaar. 
Voor informatie en aanmel-
ding; trainers@lonu.nl

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffi e, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

OERLEMANS KEUKENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
Telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, APPARATUUR EN DE MONTAGE VAN UW KEUKEN .

Nu in een sessie je vakantiegeld 
terugverdienen

Probleemloos afvallen:
Naar je streefgewicht en 

daarop blijven.
PRAKTIJK

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Stoppen met roken

Wilt u meer weten bel 06 - 51 33 41 55:
voor informatie of het maken van een 

afspraak mailen kan ook r.valk41@gmail.com
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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

Zaterdag 10 augustus
13.30-17.00 uur  Brandweerfestijn

Speeltuin De Kievit

Woensdag 21 augustus
Jeugdraadsvergadering

Maand augustus
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf de ingang EMK terrein

9, 10, 11 augustus 
Nuenense Zomerkarnaval

strandtent De Zilvermeeuw, Dishoek

18 augustus
10.30 uur Touwtrekken over water

Nederwetten
14.00 uur Muziek: De Molshoop 

Weverkeshof

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 17 augustus 
20:30 Openlucht Comedy Night 

Openluchttheater Mariahout

Zondag 25 augustus
Gerwense Vlooienmarkt 

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:

Zondag 11 augustus
11.00 uur Wandeling IVN

Start bankjes Broek, Het Frankrijk

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Zaterdag 23 augustus 
20.30 uur Mark van de Veerdonk

Openluchttheater Mariahout 

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder”

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

Vrijdag 16 augustus, 
16.00 uur Opening brug 
Oude Toren Nederwetten

23, 24, 25 augustus
Het Rabobank voorbereidings-

hockeytoernooi 
Sportpark De Lissevoort

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Zaterdag 7 september
14.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof

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

Weverkeshof

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

Weverkeshof

Zondag 8 september
14.00 uur DaanVerbaan-productie

Het Klooster
14.00 uur Grote Boekenmarkt

Weverkeshof

Dinsdag 13 augustus
14.00-16.00 uur Vilten/creatief met stof
14.30-15.30 uur Pianospel door Harry 

KempenJo van dijkhof

IN MEMORIAM 

Harrie Sanders
Op zondagavond 4 augustus is in de 
Orangerie te Eindhoven, in het bijzijn van 
zijn kinderen, Harrie Sanders op 81-jarige 
leeftijd overleden.

Harrie Sanders was jarenlang een bekend           
persoon in Nuenen. Samen met zijn vrouw        
Gerarda dreven zij vol passie en op hun geheel  
eigen wijze de speelgoedwinkel aan de Berg te     
Nuenen, beter bekend als “Sloekes”. 

Na hun huwelijk in 1957 gaf hij na ongeveer 7 jaren zijn baan bij Philips op, om 
Gerarda te assisteren in hun eigen zaak. Het assortiment was vanaf het begin vrij 
divers en breidde zich snel uit om zich aan te passen aan de vraag van ‘hun    
klanten’. Zo gebeurde het dat ‘het winkeltje aan de Berg’ kon uitgroeien tot een 
begrip in Nuenen en directe omgeving.
Als je iets nodig had, ging je naar Sloekes want daar hadden ze het altijd; was een 
veel gehoorde opmerking!

In december 2000 stopten Harrie en Gerarda met hun speelgoedwinkel om van 
een welverdiend pensioen te genieten. Omdat hij altijd iets om handen moest 
hebben, ontdekte Harrie zijn andere passies; tuinieren en het houden van vogels. 
Zo heeft hij bij diverse Nuenenaren de tuin bijgehouden, de planten verzorgd     
tijdens vakanties of andere huishoudelijke karweitjes verricht als men dit zelf 
niet meer kon. Het maakte Harrie niet uit, als hij maar bezig was.

Harrie was een eenvoudige man, die op geheel eigen wijze in het leven stond en 
genoot van zijn vrouw en kinderen, maar vooral ook zijn kleinkinderen die hem 
heel dierbaar waren.

In april 2013 werd Harrie getroffen door een zwaar herseninfarct en moest hij 
revalideren in verzorgingshuis de Orangerie. Met alle goede zorgen en zijn echte 
vechtlust heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. 

We willen Harrie Sanders op vrijdag 9 augustus herdenken in een 
afscheidsdienst om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen. 
Waar u van harte welkom bent.

Citaat van de Week

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

‘Denk niet dat het erg veel oplevert 
om het onnodig drie keer zo snel te doen.’

Peter Drucker – managementcon-
sultant, schrijver (1909 – 2005)

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 11 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers. 
Donderdag 15 augustus 19.00 uur: 
Eucharistieviering, muzikale omlijs-
ting, voorgangers pastores  J. Vosse-
naar en S. Kuijpers.

Misintenties
Zondag  11 augustus 10.00 uur: Lies 
Noten-van Kemenade; Lajos van der 
Bij; Louis van der Linden; Bob Stul-
tiens; Piet Roijakkers; Christ van de 
Donk; Piet van Heijst; Jo Jegerings; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Frits Verstappen en Ria Verstap-
pen-de Weerd; Frans Teunissen; Lau 
Leenders

Donderdag 15 augustus 19.00 uur 
Henk Vinke en Harrie Vinke;

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 augustus 11.00 uur: Eu-
charistieviering, voorganger pastor C. 
Peters 

Misintenties
Maria Vroenhoven-Sanders, Jeanne 
de Hommel-van de Wijdeven, Pastor 
Claes, Jacqueline Bastiaans, Nellie de 
Greef -van Ravestein

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

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nll

Zondag 11 augustus 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met volkszang, voorgan-
ger pastor C. Peters. 

Misintenties
Piet Coolen, Cato Dekkers-Rooijak-
kers, Anna Maria Gruithuijzen, Anna 
Meijers-van Tilburg, Annie Renders-
van der Heijden.

Mededeling
In onze parochie is Annie Renders-

van der Heijden overleden. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 11 augustus, 10.00 uur. Ds. C. 
Crouwel gaat voor in een zg. Stilte-
dienst.Op de laatste zondag van de 
schoolvakantie is er nog geen kinder-
nevendienst. De collecte is voor het 
diaconale werk in Nuenen. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid tot 
ontmoeting. Elke donderdagochtend 
bent u van 10-12 uur welkom in het 
Open Huis voor ontmoeting en een 
kop koffie.
Voor overige informatie: zie onze 
website.

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.

Donderdag 8 aug.: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis; H. Jahannes Vianny (pastoor van 
Ars), belijder; gedachtenis H. Cyria-
cus, Largus en Smaragdus, martela-
ren. 
Vrijdag 9 aug.: 7.15 H. Mis; vigilie van 
de H. Laurentius, diaken en marte-
laar; gedachtenis H. Romanus, marte-
laar. 
Zaterdag 10 aug.: 8.30 H. Mis, H. 
Mis’feest van de H. Laurentius, mar-
telaar, diaken en martelaar. 
Zondag 11 aug.: 10.30 gezongen 
Hoogmis; twaalfde zondag na Pink-
steren. 
Maandag 12 aug.: Kloosterstilte. 
Dinsdag 13 aug. 18.30 H. Mis; ge-
dachtenis H. Hypolytus en Cassianus, 
martelaren. 
Woensdag 15 aug. 7.15 H. Mis; vigilie 
van Maria-ten-hemelopneming; ge-
dachtenis H. Eusebius, belijder.      
Contactadres: Priesterbroederschap 
Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heu-
vel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 
040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpi-
usx.nl. website: www.stpiusx.nl
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op http://www.kerkenindepeel.
sre.nl/

Natuurwandeling 
door het Nuenens Broek
Op zondag 11 augustus verzorgt IVN-Nuenen een natuurwandeling door het 
Nuenens Broek met oog voor aandacht voor alles wat groeit, bloeit, fluit, vliegt 
en fladdert. Start van de wandeling: 11.00 uur. Vertrek: vanaf de bankjes bij de 
poel hoek Broek/Het Frankrijk.
Bij nat weer wordt waterdicht schoeisel sterk aangeraden. Info: tel.040-2421423

 

Het startpunt van de wandeling: de bankjes bij de paddenpoel.



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

SUMMERSALE 
KORTINGEN TOT 40%

& SFEERWONEN 

KASTEN - STOELEN - BANKEN - WOONACCESSOIRES
EN NOG VEEL MEER!

ESSOOOOIRES

LAATSTE
KANS

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

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

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

 

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!

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

Op zoek naar zinvol, goed vrijwilligerswerk, waar je zelf ook van leert?
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven.
Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. 
We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant. 
of bel 040 – 212 55 66   voor een informatiepakket
Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan tot 1 september 2013.

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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