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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. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

AFWEZIG
van 4 t/m 22 augustus

Huisartsenpraktijk te Dorsthorst 
Info waarneming via telnr. eigen praktijk
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Huisartsen-
praktijk 
Te Dorsthorst  
wordt huisarts-
praktijk Boek 

Kids Society 
Erica naar 
de brandweer

Makkelijker en 
sneller internatio-
naal zakendoen 
voor Brainport-
ondernemers

AFWEZIG van 04/08 t/m 22/08
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Nuenen 040-283 96 47

Tevens voor de bestrijding van
ratten, muizen, zilver- / ovenvisjes,

vliegen, houtworm, etc...

Wespen overlast?

27 juli

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten
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EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

Hoe muziek het hart raakt en verbroedert
Aan het einde van een tropische dag zat een veelkoppig publiek zaterdag-
avond in de ruime akoestiek van de Regenboog vol bewondering te luiste-
ren naar een Russisch orkest. Vorig jaar rond deze tijd bracht het kamer-
muziek-orkest Vasiliev Ostrov voor het eerst een bezoek aan Nuenen. 
Wegens groot succes werd hun optreden ook deze zomer herhaald, nu 
wederom beloond met een langdurige staande ovatie.

Veel van de aanwezige muziekliefheb-
bers hadden niet verwacht zo’n jeugdig 
muziekgezelschap aan te treffen dat 
tegelijk zo verbluffend professioneel 
voor de dag kwam. Vijf jongemannen 
en zestien jongedames in de leeftijd 
van 12 tot 19 jaar zaten in wisselende 
bezetting met strijk- en blaasinstru-
menten op het podium. In stijlvol 
zwart en met serieuze gezichten, maar 
schijnbaar zonder spanning kwamen 
zij het podium op, gevolgd door hun 
dirigent Sergey Efaev. Wat een bijzon-
dere chemie was er merkbaar tussen de 
musici en hun leider! Al zijn aanwijzin-
gen, van subtiele ge-

baren naar grote handbewegingen, 
werden feilloos opgevolgd. Heel toe-
passelijk werd geopend met de beken-
de en vurige ‘Zomer’ uit Vivaldi’s Vier 
Jaargetijden. Daarmee was letterlijk de 
toon gezet: wat een niveau, wat een 
toonvastheid en wat een klasse! De dy-
namiek spatte eraf. Ook iets anders viel 
op. Maar liefst zeven musici uit het or-
kest traden bij de verschillende stuk-
ken op als solist en allemaal speelden 
ze zonder bladmuziek alles uit het 
hoofd en met een souplesse die verba-
zingwekkend professioneel overkwam. 

Een ontroerend woord van medeleven
Na het openingsstuk van Vivaldi 
richtte de dirigent zich tot het publiek 
en begon in aanvankelijk moeizaam 
verstaanbaar Engels te spreken. Zicht-
baar aangedaan vertelde hij dat zijn 

gezelschap tijdens de tournee in 
Frankrijk het bericht ontving van de 
vreselijke vliegramp in Oekraïne, 
waarbij ook zoveel Nederlanders zijn 
omgekomen. Hij betoonde zijn mede-
leven. Hij gaf aan dat hij niet goed raad 
wist met wat er in zijn land en met zijn 
regering gaande is (“I am sorry for 
that”). Het enige wat hij met zijn mu-
sici kon bieden was een boodschap 
van vrede en liefde in de taal van de 
muziek. De aanwezigen lieten hun 
waardering voor zijn sympathieke 
woorden blijken met een warm ap-
plaus. Het muziekstuk dat hierna 
volgde had niet beter gekozen kunnen 
zijn: een prachtig gezongen aria uit 
het Stabat Mater van Pergolesi, waarin 
moeder Maria treurt om haar dode 
zoon. De tekst ‘dum emisit spiritum’ 
(‘toen gaf Hij de geest’) trof recht in 
het hart. Daarna en daardoor kreeg 
het vervolg van het concert een bij-
zondere lading en grotere diepgang. 

Een bezielende dirigent
In de pauze sprak ik met de dirigent, 
een bijzonder bescheiden en inne-

Het kamermuziek-
orkest Vasiliev Ostrov 
bracht een bezoek aan Nuenen.

mende man. Hij vertelde me dat hij 
zijn jonge, talentvolle spelers selec-
teert uit de 6 (!) conservatoria die St. 
Petersburg rijk is. Velen van hen be-
ginnen al op zeer jonge leeftijd met 
een instrument en beschikken over 
een grote discipline. Omdat ze bo-
vendien maar voor een bepaalde peri-
ode in het orkest spelen, betekent dat 
voor de dirigent dat hij steeds weer 
met nieuwe mensen tot eenzelfde ni-
veau moet komen. Een geweldige 
prestatie, als men zich realiseert dat 
dit kamerorkest tot de beste van Rus-
land behoort. Het viel me op hoe Ser-
gey Efaev regelmatig na een stuk de 
musici met een handdruk bedankte 
voor hun inzet. Het zegt iets over de 
bijzondere band die hij met “zijn” or-
kest heeft en de wijze waarop hij hen 
tot deze bijzondere prestaties weet te 
brengen. 

Hoop op herhaling
Het concert werd besloten met de 
swingende Kaizer Walzer van Strauss. 
Een toegift kon natuurlijk niet uitblij-
ven, nadat de spelers letterlijk in de 
bloemetjes waren gezet. Dat werd een 
pittige ‘pizzicato’, die het publiek ver-
lokte om uitbundig in het ritme mee te 
klappen. De jonge spelers hadden zich 
met succes in het zweet gewerkt, maar 
ook de dirigent kon aan het eind vol-
daan zijn voorhoofd afwissen. Na af-
loop stonden de vele Nuenense 
gastouders al vol verwachting klaar 
om ‘hun’ Russische artiesten thuis van 
een verkoelend drankje en een slaap-
plaats te voorzien. We zien uit naar de 
zomer van 2015 voor een volgend op-
treden in Nuenen…

Peter van Overbruggen.

Sleutels gevonden
Er zijn op het speelveldje bij de 
Stephan Hanewinkellaan/Vrouwe 
Cecilialaan sleutels gevonden. Het 
gaat vermoedelijk om een huissleu-
tel en fietssleutel aan een skatebord 
hanger. 

De eigenaar kan contact opnemen 
met 06-55971307.

Bloem en Tuin
Kronkelige bospaden, groene tuinen, geurende bloemen, zoemende beest-
jes en mooie open plekken vormen het prachtige decor van het evenement; 
Bloem & Tuin in Nuenen. In het bosrijke gebied op Landgoed Gulberg viert 
Bloem & Tuin dit jaar zijn 21ste editie tot en met zondag 27 juli. Een loop-
route door het bos over schitterende wandelpaden, leidt u langs de nieuw-
ste trends, exotische bloemen en planten, fantastische tuinontwerpen, 
kunst en design en verschillende workshops. Bloem & Tuin is uitgegroeid 
tot het grootste en kleurrijkste openlucht evenement van de Benelux.
De V.I.P. kaarten en voorverkoopkaarten zijn nog steeds te koop bij Intra-
tuin Nuenen of via www.bloem-en-tuin.nl. 

Winnaars tickets Bloem & Tuin 
Afgelopen weken hebben de lezers 
van Rond de Linde hun verhalen of 
foto’s over Bloem en Tuin kunnen de-
len met de Rond de Linde. Met deze 
foto’s of verhalen konden ze vrijkaar-
ten winnen voor Bloem en Tuin. On-
derstaand treft u het laatste verhaal 
aan van één van onze lezers. De 
schrijfster kan op vertoon van haar le-
gitimatie, haar vrijkaartjes ophalen bij 
Slijterij en Wijnhandel André van 
Lieshout, Parkstraat 25A, Nuenen.
Mocht u dit jaar geen vrijkaartjes heb-
ben gewonnen, wellicht dat Rond de 
Linde volgend jaar weer een actie 
houdt dus houd uw camera bij de hand 
bij uw bezoek aan Bloem en Tuin.

Mijn verhaal is een bijzondere ont-
moeting met een enthousiaste stand-
houder die een aantal jaren geleden 
ook meedeed bij Bloem en Tuin. 
Hij was van Hongaarse afkomst, en had 
een stand, een tuin gemaakt van allerlei 
natuurlijke materialen, die hij gebruikt 
had om zijn tuin mee op te fleuren. Het 
zag er allemaal erg mooi uit, aangezien 
ik er ook van houd om spullen te herge-
bruiken en zuinig met de natuur om te 
gaan, sprak me dat wel aan.
We raakten aan de praat, en ik vertelde 
dat hij in verschillende kranten had ge-
staan met foto's en verhalen, en hij wil-
de die artikelen graag hebben. Adressen 
uitgewisseld, en ik heb hem de artikelen 

opgestuurd die ik uit verschillende 
kranten had geknipt. Ook nog andere 
foto's en artikelen van Bloem en Tuin 
zelf. Hij was er erg blij mee, en ik heb 
nog verschillende keren een kerstkaart 
van hem ontvangen. Dat vond ik erg 
leuk, maar ook dankbaar.
Hij was erg trots op zijn stand, en vaak 
denk ik, hoe zal hij zich ontwikkeld 
hebben? Trouw aan zijn eigen ideeën, 
en hopelijk niet gezwicht voor al het 
plastic en wegwerpmateriaal.
Puur natuur wat hoort bij Bloem en 
Tuin.

Els Vanhees-Dijstelbloem
Nederwetten



24 juli 2014Rond de Linde  Nr.  30

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV  
EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	c.a.	in	verband	met	de	doorkomst	
van ± 50 voertuigen en feestelijke ontvangst rondom het Park van 
de route van Liberation Task Force op 16 september 2014;

•	 Aanvrager:	Gemeente	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse bevrijdingsherdenking op 19 september 2014 bij het oorlogs-
monument aan de Europalaan;

•	 Aanvrager:	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	voor	het	organi-
seren van een bevrijdingsfeest in het Park op 19 september 2014;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	Y.	Chen	voor	het	inrichten	van	een	terras	voor	
haar cafetaria aan Steenen Huijs 38 in 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.

Nuenen, 24 juli 2014.

VERLENGING BESLUIT   
OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:

•	 Alvershool	4		 5674	RN,	plaatsen	van	een	erfafscheiding,
    verlengd tot 27 augustus 2014.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	de	heer	W.	van	Erp	is	een	vergunning	verleend	voor	het	innemen	

van een standplaats voor de verkoop van pizza’s, blikjes frisdrank 
en pizzamenuutjes op het Heuvelplein op elke vrijdagmiddag- en 
avond met ingang van 25 juli 2014 (verzenddatum 16 juli 2014);

•	 aan	OLAT	Wandelsportvereniging	is	medewerking	verleend	voor	
de doorkomst van de Kempische wandeldagen en het inrichten 
van verzorgingsposten op 1 augustus 2014 (verzenddatum 16 juli 
2014);

•	 aan	Stichting	Jeugd	en	Jongerenactiviteiten	Gerwen	zijn	vergun-
ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van de Kin-
dervakantieweek op het terrein aan de linkerzijde van het Huysven, 
De	Huikert	35	in	Gerwen	in	de	periode	van	13	tot	en	met	15	au-
gustus 2014 (verzenddatum 17 juli 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Berkenstraat	is	een	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een straatfeest in de Ber-
kenstraat op 23 augustus 2014 (verzenddatum 17 juli 2014)

•	 aan	 de	 bewoners	 van	 Lobroec	 is	 een	 vergunning	 en	 ontheffing	
verleend voor het organiseren van een straatbarbecuefeest in het 
doodlopende stuk van Lobroec ter hoogte van de huisnummers 5 
en 8 op 27 september 2014 (verzenddatum 17 juli 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Boordseweg	(gedeeltelijk)	is	een	vergun-
ning verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue in het 
voortse gedeelte van de Nassaustraat (vanaf de Boordseweg) op 
13 september 2014 (verzenddatum 17 juli 2014);

•	 aan	 Doen	 K.P.J.	 Nederwetten	 zijn	 toestemming,	 vergunning	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van een touwtrekwed-
strijd over water op 17 augustus 2014 op het terrein aan de Hoek-
straat	op	de	hoek	Oude	Torendreef	en	Hoekstraat	in	Nederwetten	
(verzenddatum18 juli 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	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.

BEKENDMAKING TIJDELIJKE   
VERKEERSMAATREGELEN
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen c.a. wordt 
het volgende tijdelijke verkeersbesluit bekend gemaakt:

Tijdelijk verkeersbesluit in verband met ‘Nuenen-West’
besluit van 24 juli 2014, kenmerk 2014.13368 
1. het plaatsen van tijdelijke (t/m dec 2016) verkeersmaatregelen op 

de Europalaan tijdens de werkzaamheden aan het bouwplan 
‘Nuenen-West’, zoals aangegeven op het bij het besluit gevoegde 
bebordingsplan;

2. in verband met de werkzaamheden en de verkeersveiligheid wordt 
de oversteek Dubbestraat / Europalaan voor alle verkeer tijdelijk 
afgesloten, zoals aangegeven op het bij het besluit gevoegde be-
bordingsplan;

3. in verband met de werkzaamheden het fietspad aan de zuidzijde 
tijdelijk wordt afgesloten, zoals aangegeven op het bij het besluit 
gevoegde bebordingsplan;

4. gedurende de werkzaamheden worden er tijdelijke voorzieningen 
getroffen voor het bouwverkeer, zoals aangegeven op het bij het 
besluit gevoegde bebordingsplan;

5. de tijdelijke maatregelen zijn van kracht tot en met december 2016 
en langer, indien de werkzaamheden daarom vragen of korter, 
zodra de werkzaamheden gereed zijn.

Bovengenoemd besluit met bijlagen ligt gedurende zes weken na heden 
voor eenieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan van Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen.
Gedurende	deze	termijn	kan	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	
door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden in-
gediend bij burgemeester en wethouders van Nuenen, postbus 10.000, 
5670	GA	Nuenen.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. U kunt dat doen via 
de website www.nuenen.nl door gebruik te maken van het formulier 
“Digitale brief met DigiD”. U zoekt op de website in het Digitaal Loket 
in “alle producten en diensten” onder de letter B naar “bezwaar en 
beroep”.	Op	die	pagina	kunt	u	onder	de	knop	“voorwaarden”	worden	
doorgeleid naar het bedoelde formulier voor het digitaal indienen van 
uw bezwaarschrift. Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD).

Nuenen, 26 juli 2014
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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 www.nuenen.nl

PARKEREN EN FIETSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin aandachtspunten 
voor	onze	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	benoemd.	Wij	zien	in	
week	31	en	32	extra	toe	op	het	thema	parkeren	en	fietsen.	Op	de	na-
leving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

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

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

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

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

Parkeren is NIET toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

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

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

zonder	gehandicapten-parkeerkaart		€	370,-	is?

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

Als u toch fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 55. Daar-
naast riskeert u, als u met de bromfiets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 95. 

De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990	(RVV	1990,	bijvoorbeeld	via	www.wetten.nl).	De	
BOA’s	zijn	bevoegd	om	overtredingen	van	de	genoemde	regelgeving	
over parkeren en fietsen te bekeuren. Als u vragen heeft over dit artikel 
of een melding wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan kan dat 
via het nummer (040) 2 631 631. Een melding kunt u ook doen via ons 
meldpunt op www.nuenen.nl.
 

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 20	juli	2014	 Opwettenseweg	77B,	5672	AG	–	oprichten	van	
   een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
	 	 	 (BOUWEN).

VERVOLG OP PAGINA 5

De do’s en don’ts van het zonnebaden

‘Ook onder een parasol kun je verbranden’

Waar moet ik op letten als ik zon-
nebrand koop?
“Het allerbelangrijkste is dat je zorgt 
voor een product dat beschermt tegen 
zowel UV-A als UV-B. Dit staat duide-
lijk op de verpakking. Zie je het niet 
staan, of maar één van deze lettercom-
binaties, zoek dan een middel van een 
ander merk. De straling UV-B is van 
oudsher de reden om te smeren. Dit is 
de straling die zorgt voor zonverbran-
ding. De laatste jaren zijn we ons ech-
ter ook steeds bewuster geworden van 
het gevaar van UV-A-straling. Deze 
zorgt voor het sneller oud worden van 
de huid en kan zelfs huidkanker ver-
oorzaken.”

Wat is het verschil tussen factor 8 en 
factor 30?
Een gemiddelde Nederlander met een 
lichte huid zou bijvoorbeeld na 30 minu-
ten zon verbranden als hij niet smeert. 
Met een factor 8 kan hij dan 8x langer in 
de zon, dus vier uur. Met factor 30, der-
tig keer langer (vijftien uur). Let wel, dit 
gaat alleen op als je ook continue inge-
smeerd bent. Dus de belangrijkste tip is: 
gebruik minimaal factor dertig en smeer 
je iedere twee uur opnieuw in, alleen 
dan blijft de bescherming constant.”

Ik zit altijd onder een parasol, dus 
in de schaduw. Hoef ik me dan niet 
in te smeren?
“Jawel, ook onder een parasol kun je 
verbranden. Ten eerste is de kans 
groot dat je onder een parasol veel in-
directe straling meepakt (de aarde 
weerkaatst een deel van de stralen in 

een andere richting). En daarnaast zijn 
de meeste parasols niet gemaakt van 
UV-werend materiaal. Op die manier 
pak je ook nog een deel van de directe 
zonnestralen mee. Dus zelfs als je lek-
ker uit de zon denkt te zitten, moet je 
toch goed smeren.”

Kan zonnebrand bederven?
“Jazeker, zonnebrand heeft een houd-
baarheidsdatum. Die staat vaak vermeld 
op de verpakking. Ongeopend is het on-
geveer 2,5 jaar houdbaar, een geopende 
fles zonnebrand blijft een jaar goed. Dus 
die zonnebrand van vorig jaar kan deze 
zomer nog mee op vakantie, maar daar-
na kun je het beter weggooien.”

Hoe schadelijk is het als mijn kind 
verbrandt door de zon?
“Het kan heel erg schadelijk zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat vooral zon-
verbranding op kinderleeftijd een ho-
gere kans geeft op het ontwikkelen 
van een melanoom later in het leven. 
Een melanoom is de meest agressieve 
vorm van huidkanker. Ook op onze 

poli in het Catharina Ziekenhuis zie ik 
patiënten die vroeger vaak verbrand 
zijn en nu een melanoom hebben. Het 
is dus zeer belangrijk om je kinderen 
goed in te smeren.”

Als ik zonnebrandcrème smeer, ben 
ik dan honderd procent beschermd?
“Nee, helaas niet. Smeren is goed en 
belangrijk, maar geeft geen volledige 
bescherming. Dus naast smeren is het 
ook verstandig om aanvullende maat-
regelen te nemen, zoals het dragen/
gebruiken van een hoed of pet, UV-
werende kleding en een UV-werende 
parasol.” 

Kan ik dan maar beter helemaal uit 
de zon blijven?
“Nee, hoor. De zon heeft ook aantoon-
baar goede effecten. Je wordt er blij 
van, het levert vitamine D en er zijn 
aandoeningen beschreven waarbij de 
zon een gunstig effect heeft op het li-
chaam en de genezing. Dus geniet van 
de zon, maar ga er wel slim en verstan-
dig mee om.” 

Kan zonnebrand bederven? Waarom is factor dertig beter dan factor acht? En 
kun je verbranden in de schaduw? Zongenieters en vakantiegangers opgelet: 
Herm Martens, dermatoloog in het Catharina Ziekenhuis, beantwoordt 
zeven belangrijke vragen over zon, verbranden en zonnebrandcrème. 



  

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

WEEKENDRECLAME: 25 & 26 JULI: 

Holl. Boontjes ................. 1/2 kilo 0,79
Rode bessen .................... per bak 1,99
Avocado ..................................per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 7 juli:

Wittekool panklaar ................. 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 8 juli:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,79
Woensdag 9 juli:

Koolrabi ..................................per stuk 0,89
Donderdag 10 juli:

Gekookte mais ............. 2 stuks  1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 25 t/m 31  juli:

NWO Frieslanders ..... 2,5 kilo 1,49
Watermeloen .................. hele kilo 0,99
Hawaii salade ............. 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Voor de best belegde 
broodjes!!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Volgt u ons al
 op facebook?

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

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Runder Hamburgers
iedere 4e GRATIS

Beef Oriënt
100 gram .......................................2,20
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau
100 gr. Tonijn salade ....... gratis
“Lasagne”
Kant en Klaar, 500 gram .....5,00
Mini Kiprollade
500 gram .......................................5,00
Pineapple Inside
100 gram .......................................2,20

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

Acties geldig van 21 juli t/m 26 juli 2014

Brood van de week; 
Gelders vloer
   € 1,75
_____________________________________________________

Mueslibollen 
 4 + 2 gratis

_____________________________________________________

Kwarkbolletjes

5 voor slechts € 2,50
_____________________________________________________

Chipolatavlaai 
 Halve vlaai voor € 5,50 € 9,95
_____________________________________________________

Onze bezorger Jan van Tien is op vakantie van maandag 21 juli t/m 
zaterdag 16 augustus. Onze winkel aan de Parkstraat is gewoon open!

Voor de 
dagaanbiedingen,

let op onze 
stoepborden!

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
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Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, industrieterrein de Kade   tel. 040-2468180   

Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoedKooPste VAn nederlAnd!   uit VoorrAAd leVerbAAr

suPer
suMMer
sAle

 tot Wel
70%

 KortinG

laminaat

pvc vloeren

lamel parket

fineer parket

5.95

9.95

17.50

9.95

traprenovatie
Complete traptreden. Diverse kleuren.

Laminaat, 13 treden, 
incl. stootborden.

al 
vanaf

al 
vanaf

al 
vanaf

al 
vanaf

295.00al 
vanaf

op
=
op

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Restaurant De Specialist
V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753
RestaurantDeSpecialist.nl

50%korting

Elke donderdag

op 2e PIZZA
Alleen geldig bij afhalen



24 juli 2014Rond de Linde  Nr.  30

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACOLOFON
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen 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.

© 2014 - “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:

Maand juli
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur. Zondag 09.00 uur
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling

Verzamelen met fiets bij de Clemenskerk 
in Nuenen

Vrijdag 18 t/m zondag 27 juli
De 21e editie van Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen in Nuenen

Vrijdag 25 juli 
09.30 uur 

WLG lange fietstocht 
vanaf den Heuvel in Gerwen.

Zaterdag 26 juli
19.00 uur 

Disco voor mensen 
met verstandelijke beperking

Café René

Zondag 27 juli
14.00 uur 

Blazerij de Molshoop
Weverkeshof

Donderdag 31 juli
14.30 uur 

‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’
Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 1 t/m zondag 3 augustus
6e Landelijke tuinvlindertelling 

van De Vlinderstichting

Zondag 3 augustus
19.30 uur.

Zomeravondconcert
Van Gogh Kerkje

Dinsdag 5 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster

Dinsdag 5 augustus
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond
Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 7 augustus
Veilig Verkeer Nederland, 

fietscursus elektrische fiets
Het Klooster

Zaterdag 9, zondag 10 augustus
springconcours Rijvereniging 

Sint Clemens
terrein Fons Linders, hoek Broekdijk/

Gerwenseweg

Dinsdag 12 augustus
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 12 augustus
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond
Dorpshuis in Lieshout

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 augustus
Kindervakantieweek Gerwen

Terrein de Huikert

Vrijdag 15 t/m 18 augustus
Dorpsfeest/kermis Nederwetten

terrein aan de Koppeldreef

Zondag 17 augustus
Doen! KPJ touwtrekken over water

weiland hoek Oude Torendreef 
en Hoekstraat Nederwetten

Zondag 17 augustus
De Luchthappers

Weverkeshof

Dinsdag 19 augustus
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Dinsdag 19 augustus
20.00 uur 

Kienen KBO kienavond
Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus
10.00-17.00 uur 

Goede Doelen weekend
Weverkeshof

Zondag 24 augustus
Sint Anna Gilde, DistrictsGildedag Kring 

Noord. Terrein aan Koutergat in 
Nederwetten; Wielerronde van Nuenen 

Tml Dommelstreek. Centrum van Nuenen.

Dinsdag 26 augustus
19.45 uur 

Bridge
Zaal Berkenbosch

Zondag 31 augustus
verenigingenmarkt 

Stichting DwersVerband
in en om het Park.

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag 27 juli 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zondag 27 juli 09.30 uur: An en Mien 
de Greef; Paul Perrée; Bob Stultiens; 
Paula van der Ploeg-Merckens; Wim 
van Boxtel en familie Hendrikx; over-
leden familieleden van Tinus Vogels; 
Marco Hoeks en Harrie Vinke; Sjef 
van Santvoort; Tinus Vogels en over-
leden familieleden.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Ger de 
Rooij, Larikslaan 5. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 juli 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers, 
de Poolse kinderen zijn dan te gast.

Misintenties
Janus van de Water; Familie Mickers.

Mededeling
Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 27 juli, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. Dit is 
een zg. Stiltedienst. In de zomerperiode 
is er geen kindernevendienst. De col-
lecte is voor de Voedselbank in Nue-
nen. Maandag 28 juli kunt u komen 
eten bij Samen aan Tafel. Opgeven ui-
terlijk zaterdag 26 juli bij samenaanta-
fel@pgn-nuenen.nl. Op donderdag 31 
juli is er weer Open Huis van 10.00-
12.00 uur. U bent van harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 juli 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties 
Anna Schenkels-Vereijken; Pastoor 

Freek Groot; Annie Renders-van der 
Heijden; Harrie van der Putten en Bet 
van der Putten-van Duijnhoven; uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk 
van Frans en Fien Raaijmakers-Aalders.

Mededeling
Gelieve tijdens de vakantieperiode 
medio juli t/m medio augustus de mis-
intenties uiterlijk donderdag op te ge-
ven i.p.v. zondag.

Vakantieregeling
In de periode van de schoolvakantie, 
12 juli t/m 22 augustus, is het paro-
chiesecretariaat in Nuenen alleen ge-
opend op dinsdag en vrijdag van 09.00 
tot 12.00 uur. Op zaterdagavond ver-
valt de viering. Op zondagmorgen zijn 
er geen wijzigingen in de drie kerken 
van Parochie Heilig Kruis.

Oude Sint-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 24 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Christina, maagd en martelares. 
Vrijdag 25 juli. 07.15 uur H. Mis, H. Ja-
cobus de Meerdere, apostel; gedachte-
nis van H. Christoforus, martelaar.
Zaterdag 26 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Anna, moeder van de H. Maagd Maria.   
Zondag 27 juli. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 7de zondag na Pinksteren.  
Maandag 28 juli. Kloosterstilte. Feest 
van H. Nazarius en Celsus, martela-
ren; H. Victor I, paus en martelaar; H. 
Innocentius I, paus en belijder.     
Dinsdag 29 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus; H. Simplicius, Faustinus 
en Beatrix, martelaren. 
Woensdag 30 juli, 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis H. Abdon en Sennen, 
martelaren.

Geen vervoer naar de 
Verenigingenmarkt op 31 augustus?
Stichting DwersVerband wil het voor àlle inwoners van de gemeente Nue-
nen c.a. mogelijk maken op zondag 31 augustus de Verenigingenmarkt in 
het centrum van Nuenen te bezoeken.

Met medewerking van Archipel Zorg-
groep gaan daarom twee pendelbus-
sen het vervoer verzorgen voor men-
sen die geen eigen vervoer hebben en 
dit niet kunnen regelen via familie/
kennissen of Taxbus. De bussen zijn 
mede geschikt voor mensen in een 
rolstoel of met een rollator.
De bussen rijden de hele middag 
meerdere malen op twee verschillen-
de routes. De eerste route loopt van 
Gerwen, via Nederwetten naar het 
Park in Nuenen. De tweede route 
loopt van Eeneind, via Nuenen-Oost 
naar het Park in Nuenen. 

De haltes voor de pendelbus zullen 
herkenbaar zijn aan het logo van de 
Verenigingenmarkt Nuenen c.a. Na-
dere informatie volgt nog in de Rond 
de Linde of is te lezen op:

www.verenigingenmarktnuenen.nl 

De Molshoop op Weverkeshof
Op zondagmiddag 27 juli gaat De Molshoop er weer onverdroten en met veel 
enthousiasme tegenaan. Met blues, Zuid-Amerikaanse muziek en songs uit de 
jaren ‘60, ‘70 en ’80. enz. enz. Op 27 juli kunt u weer genieten van nummers als 
Big Swing Face, Besame Mucho en Sweet Home Chicago. Aanvang 13.30 uur. De 
18 koppige band vierde onlangs haar 35 jarig bestaan. Hugo van Berckellaan 5 te 
Nuenen. www.weverkeshof. nl

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl | 040-2837612

Botontkalking en mevrouw Heerma
De grootste hobby van mijn patiënte, de 69-jarigemevrouw Heerma, is wandelen. 
Een aantal jaren geleden kreeg ze echter last van botontkalking (osteoporose). Bot-
ontkalking leidt vaak tot ernstige chronische pijnen, verlies van zelfstandigheid en 
tot sociaal isolement. 
Wanneer loop je nu een verhoogd risico op botontkalking? Enkele factoren die een 
rol kunnen spelen, zijn: een (te) laag lichaamsgewicht, weinig bewegen en onvol-
doende inname van calcium en vitamine D. Ook kan botontkalking ontstaan door 
medicijngebruik, bijvoorbeeld door prednison of prednison-achtige stoffen.
Mevrouw Heerma had een vrij laag lichaamsgewicht, wat een risico is voor botont-
kalking. Ik hoor het u al zeggen: ‘het is ook nooit goed of het deugt niet.’ Inderdaad, 
het is lastig. Eigenlijk is het bij alles zo dat de gulden middenweg het beste is. Dus: 
niet te dik, maar ook niet te dun.
Elke vorm van bewegen waarbij het lichaam met zijn eigen gewicht wordt belast, is 
zinvol en stimuleert de botaanmaak: zoals het wandelen van mevrouw Heerma. 
Maar ook tuinieren, joggen, tennissen, (rol-)schaatsen en dansen zijn goed voor 
onze botaanmaak. Roeien, fietsen en zwemmen zijn veel minder effectief. Immers, 
dan belast je je lichaam niet of nauwelijks met je eigen gewicht. 
Van haar pijnstillers werd mevrouw Heerma suf en gedeprimeerd. Ook hielpen ze 
niet bijzonder goed. Echter, na tien van mijn acupunctuurbehandelingen was me-
vrouw Heerma praktisch pijnvrij en kon ze weer pijnloos wandelen. Zo verbrak 
acupunctuur de vicieuze circel: dat ze door de pijn minder ging bewegen, waardoor 
de botmassa achteruit ging, waardoor ze weer meer pijn kreeg en nog minder ging 
bewegen enz. Door de acupunctuurbehandelingen ging het bewegen steeds iets 
beter. Mevrouw Heerma kon haar botten weer belasten, waardoor de botaanmaak 
gestimuleerd werd. Het botontkalkingsproces van mevrouw Heerma is gestopt en 
ten goede gekeerd. Ze wandelt nog steeds: drie keer per week tien kilometer!
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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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ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
NUENEN-WEST GEMEENTE NUENEN, GERWEN, 
NEDERWETTEN
Deze publicatie is een rectificatie van publicatie op 18 juli 2014 inzake omgevings-
vergunning 2e fase N-HZ-2014-0083, met correctie van de vermelde kavelnr’s

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 17 juli 2014 2014 besloten 
in beginsel medewerking te verlenen aan vier aanvragen om omgevingsvergunning 
2e fase voor de activiteit ‘het (ver)bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 on-
derdeel a Wabo) voor het bouwen van woningen in bestemmingsplan Uitbreidings-
plan Nuenen-West, uitwerkingsplan fase 1. De aanvragen zijn geregistreerd onder 
de nummers N-HZ-2014-0081, N-HZ-2014-0083, N-HZ-2014-0084 en N-
HZ-2014-0086.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een omgevingsver-
gunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° 
Wabo) verleend. De omgevingsvergunningen zijn geregistreerd onder de nummers 
N-HZ-2013-0103, N-HZ-2013-0104, N-HZ-2013-0105, N-HZ-2013-0106 en N-
HZ-2013-0107. 

De ontwerp omgevingsvergunningen liggen met ingang van 18 juli 2014 voor eenie-
der gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare ruimte op het 
gemeentehuis. U kunt de onderstaande ontwerp omgevingsvergunningen inzien 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0081	(Kavel	10	t/m	14	en	70	t/m	74);
•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0083	(Kavel	0	t/m	2	en	15	t/m	18);
•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0084	(Kavel	37	t/m	40);
•	 Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0086	(Kavel	25	en	28).

Tijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, ken-
baar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke (onderde-
len van de) ontwerp omgevingsvergunningen de zienswijze betrekking heeft. Mon-
delinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht 
bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

Nuenen, 17 juli 2014

Burgemeester en wethouders Nuenen ca.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Vooraankondiging 
Automotive   
week 2015
In navolging van de succesvolle Auto-
motive Week 2011, vindt in de week van 
30 maart 2015 opnieuw de Automotive 
Week plaats. Een week lang worden di-
verse activiteiten georganiseerd op het 
gebied van slimme mobiliteit. 

De Automotive Campus in Helmond 
en haar omgeving zijn in deze week 
hét internationale podium voor inno-
vatieve ontwikkelingen die het verkeer 
nog schoner, veiliger en betrouwbaar-
der maken. 

De Automotive Week 2015 wordt ge-
organiseerd door ANWB, Automoti-
veNL, Beter Bereikbaar Zuid Oost 
Brabant (BBZOB), Connecting Mobi-
lity, DITCM Innovations, Fontys Ho-
geschool Automotive, gemeente Hel-
mond, Provincie Noord-Brabant, 
SPARK, Technische Universiteit Eind-
hoven (TU/e) en TNO.

Terugblik 2011
De succesvolle Automotive Week 
2011 had als thema ‘Building the futu-
re in mobility’. Gedurende die week 
werd onder andere het 8th Internatio-
nal Automotive Congress over smart 
mobility en future powertrains geor-
ganiseerd. Daarnaast werden diverse 
experimenten op het gebied van coö-
peratieve systemen op de snelweg 
A270 getoond en vonden de eerste of-
ficiële tests op de A270-testsite plaats.
De organisatie is gestart met een eer-
ste opzet van de week. Meer informa-
tie en een totaaloverzicht van de acti-
viteiten is ter zijner tijd te vinden op 
de website www.automotiveweek.nl.

Evaluatie Regiotaxi: goede maar 
dure vorm van openbaar vervoer
De provincie Noord-Brabant heeft de inzet van de Regiotaxi (ook wel Deel-
taxi genoemd) geëvalueerd. De Regiotaxi blijkt een goed functionerend 
maar dure vorm van openbaar vervoer (OV). Besloten is het huidige sys-
teem van deur-tot-deur-OV voort te zetten en de gezamenlijke exploitatie 
met de gemeenten te continueren. De komende jaren wil de provincie het 
gebruik van de Regiotaxi beperken op plaatsen waar voldoende regulier OV 
beschikbaar is. Daarnaast gaat de provincie samen met gemeenten op zoek 
naar andere kleinschalige initiatieven op die plaatsen waar regulier OV 
beperkt voor handen is.

De Regiotaxi is een vorm van OV 
waarbij zitplaatsen in een taxi per 
reiziger worden verhuurd als zoge-
naamd 'vangnet-OV' op plaatsen 
waar regulier OV beperkt beschik-
baar is. In Brabant werkt de provin-
cie hiervoor samen met gemeenten 
en dragen ze samen zorg voor de 
aanbesteding en exploitatie. De ge-
meenten zetten de Regiotaxi in voor 
mensen met een vervoerswens van-
uit de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) en de provincie zet 
de Regiotaxi in als van deur tot deur-
aanvulling van het reguliere OV. In 
Zuidoost-Brabant heeft het Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) ervoor gekozen om geen re-
giotaxi als OV in te zetten. 

Reisadvies
Ondanks de samenwerking met de ge-
meenten is de regiotaxi per reiziger 
een dure vorm van OV. Gedeputeerde 
Van Heugten: “Uit de evaluatie blijkt 

dat de Regiotaxi veel gebruikt wordt 
terwijl er ook reguliere (buurt)bussen 
beschikbaar zijn. Daarvoor is deze 
vorm van OV niet bedoeld en maakt 
het te kostbaar. Door reizigers bij-
voorbeeld een meer dwingend reisad-
vies te geven, willen we deze parallelle 
vorm van vervoer beperken. Het geld 
dat we hiermee besparen, zetten we in 
om een zo groot mogelijk (buurt)bus-
netwerk voor Brabant in te zetten."

Lokale initiatieven
De provincie gaat voor het continueren 
van de Regiotaxi een nieuwe overeen-
komst met de gemeenten aan met af-
spraken over de samenwerking. "Samen 
met de gemeenten blijven we zoeken 
naar kleinschalige en lokale initiatieven 
voor vervoer op maat. Een goed voor-
beeld hiervan is de Plusbus in Steenber-
gen. Een vervoersdienst voor ouderen 
verzorgd door vrijwilligers. Zulke initi-
atieven helpen wij graag op weg,” aldus 
gedeputeerde Van Heugten.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Reactie op “Stop de discussie over KAFI”
Beste mensen, bovengenoemd gezamenlijk stuk van de SP en Groenlinks, geplaatst 
in zowel De Nuenense krant als Rond de Linde van 17 juli jongstleden, heeft mij op 
zijn zachts gezegd nogal verwonderd. Ik ken Bas (SP) en Boudewijn (Groenlinks) 
als zeer integere personen en daarom kan ik het maar niet begrijpen. Zij menen 
zich te moeten verdedigen voor hun stemgedrag (vòòr geheimhouding), enerzijds 
ten gevolge van partijperikelen elders, en anderzijds ten opzichte van de burger. 
Ook het moment is merkwaardig want het college standpunt is op dit moment 
feitelijk achterhaald door de praktijk, immers de naam van de schijnbare hoofd-
verdachte is al breed uitgemeten in het nieuws. Wat nog ontbreekt is het bekend 
maken van de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding, dit staat niet in het rap-
port en zou dus niet geheim moeten zijn.

Laat hen een ding duidelijk zijn, ook de bevolking wil rechtsbescherming voor ie-
dere burger, ook wij willen een goede toekomst voor Nuenen, en ook wij zijn zelfs 
blij dat deze nieuwe partijen in het Nuenense zich thuis voelen in de coalitie, er 
gaat niets boven een bestuur dat zich goed voelt.

Maar wat we niet begrijpen is waarom de naam van een zusterpartij nodig is om 
tot deze actie te komen, waarom zo benadrukt moet worden dat de verhoudingen 
in het college al 100 dagen zo geweldig zijn, waarom men niet geassocieerd wil 
worden met “oude politiek”, en vooral niet dat er zo op wordt gewezen dat het een 
democratisch besluit was. 

Verder kun je over helderheid en transparantie dagen discussiëren, maar daar 
tegenover is de betekenis van het woord volksgericht eenduidig:
“strafmaatregel voor vergrijpen tegen de moraal die door het volk wordt opgelegd”.

Dit is dus niet conform de grondwet en de democratie, en kan dus in dit land niet, 
het getuigt dan ook niet van grote klasse om de Nuenense burgers al op voorhand 
hiermee te associëren, hoe goed kent men de eigen achterban eigenlijk. Graag ci-
teer ik in deze Prof. dr. B. Smalhout die iets heeft geschreven over hoe politici over 
haar burgers denken:

“Zoals gebruikelijk in onze pseudodemocratie worden burgers door politici be-
schouwd als laagontwikkelde lastposten die zo lang mogelijk buiten de discussie 
moeten worden gehouden”.

Daarmee zeg ik dus niet dat onze politici zo over ons denken, maar wel dat enige 
relativering af en toe op zijn plaats is.
De conclusie is dat deze brief overduidelijk lijkt op een wanhopige verdedigings-
strategie.

Jan Zuring, Nuenen

Volop discussie over KAFI
Twee Nuenense raadsleden, Bas Smouter/SP en Boudewijn Wilmar/GroenLinks, 
zetten boven hun gezamenlijke brief in Rond de Linde van vorige week: Stop de 
discussie over KAFI. Ik ben van mening dat de onderste steen over KAFI boven 
moet komen, dus graag een brede maatschappelijke discussie over KAFI. 
Het betreft hier een KAFI-onderzoek naar enkele dossiers die behoren tot de 
Ruimtebalansprojecten in opdracht van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Over de inhoud van het rapport ‘Nuenen Uit Balans’ zwijgen tot nadere 
orde de Nuenense raadsleden en ook het college van B&W: B is burgemeester 
Maarten Houben en W staat voor de vier wethouders in onze gemeente.

Gerwen Op Slot!
In de brief meldt het duo zich prima thuis te voelen in de coalitie met W70 en D66 
en dat ‘nu de eerste 100 dagen voorbij zijn’. 
Ik voel me al meer dan 60 jaar prima thuis in Gerwen en ben in die periode 10 
jaar lid geweest van de dorpsraad Gerwen en de afgelopen zes jaar was ik voorzit-
ter van die raad. Dorpsraad Gerwen zet zich in voor het behoud - en waar moge-
lijk voor verbetering - van de leefbaarheid van Gerwen. Nu die zes jaar als voor-
zitter voorbij zijn ben ik tot de conclusie gekomen dat Gerwen op slot zit. Een 
gezonde groei van het dorp wordt op dit moment geblokkeerd door collectieve fou-
ten van het Nuenense gemeentebestuur. Nuenen Uit Balans en Gerwen Op Slot! 
Er liggen in het gemeentehuis wel plannen op de plank voor de bouw van ca. 175 
woningen, noodzakelijk om Gerwen te laten groeien tot zo’n drieduizend inwo-
ners, maar door blunders bij aankopen van onroerend goed zit Ruimtebalanspro-
ject Gerwen opgescheept met een miljoenenverlies. Het KAFI-rapport zal hier on-
getwijfeld duidelijkheid over verschaffen, maar helaas is de inhoud van het 
rapport geheim.
Ik wil graag de inhoud van het rapport onder ogen krijgen, zodat ik kan concluderen 
of raadslid Hans Pijs gelijk heeft. Hij gaf het KAFI-rapport in een openbare raads-
vergadering het predikaat Flutrapport. Stop de discussie? Kijk eens in de spiegel!

Maatschappelijk verantwoord besturen
Wat al wel bekend is gemaakt liegt er niet om. Zo zou er sprake kunnen zijn van 
valsheid in geschrift (artikel 225 Wetboek van Strafrecht) meerdere malen ge-
pleegd. Het advies om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie blijkt niet aan 
dovemansoren gericht. Het gemeentebestuur heeft betreffende topambtenaar op 
staande voet ontslagen. KAFI zegt dat gebleken is dat de papieren werkelijkheid 
een andere is dan de praktijk. Dat wil ik wel eens met eigen ogen bekijken en niet 
door een gekleurde bril. Stop de discussie? Zet alles eens op een rijtje en denk aan 
het maatschappelijk verantwoord besturen van onze gemeente!
In openbare rapporten van de Rekenkamercommissie de Groene Rand staat te lezen 
dat in Nuenen jarenlang zowel ambtelijk als bestuurlijk gewerkt is met een onjuiste 
versie van de nota grondbeleid. Een collectieve fout, aldus de Rekenkamercommissie 
de Groene Rand. Niemand is die fout opgevallen: niet de gemeenteraad, niet het col-
lege van burgemeester en wethouders en ook niet de ambtenaren. En nog iets dat de 
Groene Rand meldt: in officiële koopovereenkomsten ontbreekt de datum waarop de 
gemeente (in dit geval de burgemeester resp. de loco-burgemeester), ondertekent. Ad-
vies van de Rekenkamercommissie “Op alle overeenkomsten die de gemeente aan-
gaat dient de datum van ondertekening te zijn vermeld.” Stop de discussie over KAFI? 
De onderste steen dient boven te komen, dus meer discussie hierover.

Cees van Keulen, Gerwen

Vanaf zondag 20 juli nieuw op LON-TV:
•	 Nieuwe	raadsleden:	kennismaking	met	John	Geven	
•	 Rol	van	de	kerk	in	de	samenleving,	een	gesprek	met	Hans	Vossenaar	
	 en	Jos	Deckers
•	 Scouting	Rudyard	Kipling.	Opening	nieuwe	aanbouw
•	 Camping	De	Kievit
•	 Kermis	in	Nuenen
•	 Klimaatpenning	voor	Ernst	van	der	Ley,	uitgereikt	door	prinses	Laurentien
Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00 en 23.00 uur tot 10 augustus.
Heeft u een idee of een tip voor een reportage? De redactie van LON-TV 
hoort graag van u! De studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 10.00 
tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl.

Uitzendingen LON-TV 

Acteurs gezocht 
voor nieuwe 
productie van 
Philips Toneel
Na de successen van afgelopen jaar, 
gaat Philips Toneel na de zomer aan de 
slag met de voorstelling ‘De Kersen-
tuin’ van Tsjechov onder leiding van 
regisseur Frank van den Berg. Om de 
productie te kunnen realiseren zijn wij 
op	zoek	naar	nieuwe	acteurs.	 Jong	of	
oud, veel of weinig spelervaring, ie-
dereen is welkom! 

Uitgangspunt van Philips Toneel is dat 
mensen die willen spelen, mogen spe-
len. Philips Toneel staat voor leuke, 
uitdagende toneelstukken onder lei-
ding van een ervaren regisseur, to-
neelspel van goede kwaliteit, een ei-
gen theater en gezelligheid.
Is je interesse gewekt, kom dan sfeer 
proeven bij de open repetitie-avond 
‘Theater Tapas’ in het Philton Theater 
aan de Lindenlaan 1b in Eindhoven op 
donderdag 28 augustus. De zaal is 
open om 20.00 uur en de voorstelling 
begint om 20.30 uur. Wil je zeker zijn 
van een zitplaats, dan adviseren we je 
om deze te reserveren via onze web-
site www.philipstoneel.nl. Via deze 
website kun je je ook aanmelden als 
acteur of meer informatie vinden over 
Philips Toneel.
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“Luuk en Saar nemen afscheid   
van de Poolse kinderen”
Deel 14.1 

Hallo Lindekids, Wittam dzieci polskich, hihi, dat betekent “Hallo 
Poolse kinderen”. Nu zijn jullie natuurlijk heel nieuwsgierig geworden 
waarom we ook Poolse kinderen begroeten? Nou dat zullen we jullie 
eens snel vertellen. Deze weken is namelijk de laatste groep Poolse 

kinderen in Nuenen. 
Al 25 jaar komen er kindjes 
die in hun land niet op vakan-
tie kunnen. Dat kan zijn door 
verschillende redenen. Maar 
gelukkig wonen er in Nue-
nen C.A. hele lieve mensen 
die hen een mooie vakantie 
aanbieden en die doen sa-

men met de kinderen ook 
nog hele leuke dingen.
Vanmiddag kwam me-
vrouw Anneriet Driessen 
op de thee en vertelde 
ons leuke verhaaltjes van 
de afgelopen 25 jaar. Nou 
top hoor! Alle lieve me-
neren en mevrouwen die 
deze kinderen de afgelo-
pen jaren de vakantie van hun leven hebben bezorgd.
Misschien willen jullie ook wel kijken welke leuke foto’s we allemaal 
op onze site hebben staan? Of gaat het verhaaltje wel over u? Kom 
dan maar eens kijken op onze site. En we sluiten één keer af in het 
Pools: “Dzien Luuk, dzien Saar, calowac i macha ale”!

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 14.2

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Nee hoor Beau, 
want in Nuenen 

zijn er ook zoveel
 leuke dingen te doen

Beau Duitsman 5 jaar
Basisschool de Wentelwiek Nuenen, groep 1B.

Gaan jullie ook met vakantie?

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar.

Huisartsenpraktijk Te Dorsthorst     
wordt huisartspraktijk Boek 
Dokter Jos te Dorsthorst draagt per 1 augustus officieel zijn huisartsen-
praktijk over aan dokter Hanneke Boek. Dokter Boek is vanaf november 
2013 al enkele dagen per week in de praktijk werkzaam en veel patiënten 
hebben al met haar kennis gemaakt. Menigeen keek in het begin wat vreemd 
op van een motorrijdende huisarts. Maar inmiddels is zij voor veel patiën-
ten een vertrouwde verschijning. Jos te Dorsthorst, 21 jaar werkzaam aan de 
Boordseweg, blijft op maandag en vrijdag werken in de praktijk.

Tuinvlindertelling 
Op 1, 2 en 3 augustus organiseert De Vlinderstichting voor de zesde keer de 
landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Nederland 
gespeurd worden naar vlinders in de tuin. Iedereen kan meedoen, het maakt 
niet uit of je tuin nu groot of klein is. Het tellen hoeft niet meer dan een 
kwartier in beslag te nemen. Ga naar www.vlindermee.nl of download gratis 
de app vlindermee.

Door de vlinders in je tuin te tellen, 
kun je meten hoe het met de natuur in 
je omgeving gaat, want dagvlinders re-
ageren snel op het milieu en klimaat-
verandering. De Vlinderstichting ver-
zamelt al jarenlang gegevens over 
vlinders en ook gegevens uit de be-
bouwde kom horen daarbij. Met de 
vlinderapp wordt meedoen aan de 
tuinvlindertelling nog leuker! En heeft 
u de smaak te pakken? Met de app 
kunt u nu ook het hele jaar vlinders 
doorgeven. Zoek in de App Store of 
Google Play naar Vlindermee en 
download de gratis app. Eenvoudig 
vlinders herkennen op kleur, naam of 
familie en direct alle waarnemingen 
doorgeven. Kleinkoolwitje, ( foto: Henk Bosma).

Brabant Water adviseert vakantiegangers

Spoel bij thuiskomst waterleidingen door
De vakantieperiode is weer begonnen in Noord-Brabant. Tijdens de zomer-
vakantie staat het water in de leidingen in huis soms wekenlang stil. Dit kan 
de smaak en geur van het water negatief beïnvloeden. Daarom adviseert 
drinkwaterbedrijf Brabant Water iedereen om direct na thuiskomst de 
waterleidingen minstens één minuut goed door te spoelen. De douchekop, 
gevelkraan en de tuinslang mogen daarbij ook niet vergeten worden.
 
Kans op aanwezigheid legionella-
bacterie
Het drinkwaterbedrijf waarschuwt 
voor de kans op aanwezigheid van de 
legionellabacterie, die de veteranen-
ziekte kan veroorzaken. Deze kans 
neemt toe als de temperatuur in huis 
oploopt tot boven de 25 graden. Het 
drinken van water vormt hierbij geen 
risico, maar besmetting kan wel 
plaatsvinden door het inademen van 
waternevel met de bacterie. Via de 
douche bijvoorbeeld. Daarom is het 
belangrijk te voorkomen dat het water 
vernevelt tijdens het doorspoelen. Het 

advies van het drinkwaterbedrijf: 
houd de sproeikop van de douche on-

der water in een emmer of haal het 
sproeistuk van de kraan.
 
Brabant Water geeft zomertips
Brabant Water geeft haar klanten via 
haar website www.brabantwater.nl/
zomertips en via sociale media meer 
tips over veilig en bewust waterge-
bruik tijdens de zomerperiode.

Dokter Boek, hiervoor huisarts in Den 
Haag zal verder werken in een samen-
werkingsverband met niet alleen dok-
ter te Dorsthorst, maar ook met de 
vrouwelijke huisartsen Van den Top 
en Georgis, ook geen onbekenden in 
de praktijk. Samen met praktijkonder-
steuner Daniëlla Ketelaers en de assis-
tentes vormen zij een enthousiast en 

sterk team. De komende tijd zal de 
praktijkvoering op een aantal punten 
worden vernieuwd. Zo is er een nieu-
we website in aanbouw. Op www.huis-
artsboeknuenen.nl kunnen patiënten 
straks alle praktijkinformatie lezen. 
Ook is het mogelijk folders vanaf deze 
website af te drukken en herhaalre-
cepten aan te vragen. Herhaalrecepten 

kunnen ook worden ingesproken op 
de herhaalrecepten-telefoonlijn.
De assistentes Monique Karel en Jes-
sica Clausing zijn erg enthousiast over 
de invoering van de online agenda; pa-
tiënten kunnen op de nieuwe website 
een afspraak zelf inplannen op de 
agenda van de arts. Door deze nieuwe 
mogelijkheden zullen de assistentes 
meer tijd beschikbaar hebben om an-
dere vragen van patiënten telefonisch 
te behandelen.

Prijsvraag
De ondertekening van de officiële 
overdracht vond plaats op een bijzon-
dere locatie. Weet u waar dit is? Stuurt 
u de naam van deze locatie naar het 
mailadres info@huisartsboeknuenen.
nl, of lever uw oplossing in bij de as-
sistente. Onder de goede oplossingen 
zal een cadeaubon t.w.v. € 25,- worden 
verloot (insturen is mogelijk tot 1 au-
gustus). Tip: Hier zijn de opnames ge-
weest van ‘Oranje onder vuur’. 

Zomerse hitte: een risico voor kwetsbare groepen

De wijkverpleegkundigen van Nuenen: 
Linda de Brouwer (links) en Monique 
Foederer (rechts)

Extreem warm weer is niet plezierig, zeker niet voor ouderen, kinderen of 
mensen met een chronische aandoening. Het kwetsbare lichaam is minder 
goed in staat zichzelf af te koelen, waardoor vermoeidheid, hoofdpijn, misse-
lijkheid, flauwte of nog ergere klachten kunnen optreden. U kunt deze klach-
ten voorkomen, als u tijdens de warme weken bepaalde leefregels hanteert.

Drinken, drinken en nog eens drin-
ken. Drink iedere dag 1,5 tot 2 liter 
(tenzij door een arts anders is voorge-
schreven). Liefst water, maar vruch-
tensappen, melk, afgekoelde thee of 
bouillon mogen ook. Het vocht helpt 
het lichaam om af te koelen en voor-
komt uitdroging. Vermijd alcohol! 

Drink ook als u geen dorst ervaart! Bij 
het ouder worden of bij ziekte werkt 
het lichaam niet meer zo effectief: u 
heeft minder dorst en uw nieren wer-
ken waarschijnlijk minder goed. Drink 
dus ook als u geen dorst heeft.

Eet gezond. Eet veel groenten en fruit; 
zij bevatten veel water, vitaminen en 
zouten. Let erop dat bij warm weer 
eten sneller bederft. Een voedselinfec-
tie kunt u nu zeker niet gebruiken! 

Neem rust. Houd tussen 12.00 en 
16.00 uur siësta. Lever geen inspan-
ning en ga niet naar buiten. Een ver-
frissend middagslaapje is raadzaam.

Bespreek uw medicatie. Vraag uw 
(huis)arts of uw medicijngebruik moet 
worden aangepast. Sommige medicij-
nen (bijvoorbeeld plastabletten) wer-
ken uitdroging in de hand.

Bescherm uzelf. Zorg voor koele, 
luchtige kleding van natuurlijke stof-
fen (katoen) in lichte kleuren. Als u 
naar buiten gaat, zorg dan voor een 
hoofddeksel en smeer blote lichaams-
delen in met een zonnebrandcrème 
met hoge factor (50). 

Zorg voor afkoeling. Een natte hand-
doek in de nek of een verfrissende 
plantenspuit binnen handbereik zijn 
prettig! Houd gordijnen en luiken 
dicht en gebruik een ventilator of airco 
om uw leefomgeving koel te houden, 
maar voorkom te grote temperatuur-
verschillen. Als de zon onder is, kunt u 
uw ruimtes goed ventileren, maar let 
op dat het niet tocht! 

Een oogje in het zeil. Laat uw naasten 
wat vaker binnenwandelen! Of spreek 
bijvoorbeeld af dat u iedere dag op een 
vast tijdstip belt, of wordt gebeld. Als 
een van uw trouwe mantelzorgers op 

vakantie gaat, spreek dan af dat de 
zorg wordt overgenomen door buren, 
familieleden of de thuiszorg. Zorg 
voor een lijst met belangrijke tele-
foonnummers.

Als u zich niet goed voelt, neem dan 
direct contact op met uw mantelzor-
gers, de huisarts of de thuiszorg. Heeft 
u zorg van ZuidZorg dan houden onze 
verzorgenden en verplegenden u na-
tuurlijk ook extra goed in de gaten.

Gratis inloopspreekuur
Heeft u een vraag voor wijkverpleeg-
kundige Monique Foederer of Linda 
de Brouwer? Dan bent u van harte 
welkom op het gratis inloopspreekuur, 
iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur. 
Locatie : ZuidZorg Winkel, Parkstraat 
3F in Nuenen.
Bent u niet in de gelegenheid om op het 
inloopspreekuur langs te komen ? Belt 
u dan gerust voor een afspraak voor 
een huisbezoek door een van onze 
wijkverpleegkundige, via 040-2308408 
of mail naar wvnuenen@zuidzorg.nl.
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Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook 
bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd 
met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een 
jarenlange bescherming.

Bij aankoop van
3 blikken verf

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond, (0492) 53 50 66 www.driessenhelmond.nl

39,50€
€ 52,50

35,10€
€ 47,00

38,55€
€ 51,30

36,30€
€ 48,50

30,40€
€ 41,10

32,50€
€ 43,75

49,45€
€ 64,95

47,60€
€ 62,65

52,00€
€ 68,15

*) Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 31 augustus 2014.

Janneke Derks ontwerpt stoel
Janneke Derks heeft op 1 juli haar Master of Sci-
ence in de Interieurarchitectuur met ‘grote 
onderscheiding’ behaald. Janneke heeft de afge-
lopen 4 jaar haar studie gevolgd aan de faculteit 
Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Ant-
werpen. Haar masterproef bestond naast een 
interieurontwerp uit het ontwerpen van een 
stoel. Bij de realisatie ervan waren Smeulders 
Interieurgroep en Jansen Interieurspuiterij haar 
zeer behulpzaam. Janneke bezocht de basis-
school in Gerwen en het Pleincollege Eckart.

Makkelijker en sneller internationaal 
zakendoen voor Brainport-ondernemers

De Kamer van Koophandel en Brain-
port Development tekenen 15 juli in 
Eindhoven een samenwerkingsover-
eenkomst om de internationale dienst-
verlening aan bedrijven te verbeteren. 
Beide organisaties houden zich hier al 
mee bezig en verwachten door de sa-
menwerking elkaars rol te versterken. 
De nieuwe werkwijze zal de internatio-
nale samenwerking op het gebied van 
technologie en innovatie een krachtige 
impuls geven. 
Het Enterprise Europe Netwerk (EEN) 
is een netwerk van intermediairs in 
Europa die het mkb direct faciliteert in 
internationale samenwerking. De in-
termediairs bieden ondersteuning bij 
het doen van zaken in de EU en daar-
buiten en adviseren bedrijven over Eu-
ropese financieringsmogelijkheden. 
EEN telt zeshonderd organisaties, 
waaronder technologiecentra van uni-
versiteiten, Kamers van Koophandel 
en instellingen voor regionale ontwik-
keling, verdeeld over ruim veertig lan-
den. Via het netwerk kunnen Brain-
port-ondernemers sneller de juiste 
buitenlandse handelspartners en be-
drijven vinden om op het gebied van 
technologie en innovatie mee samen te 
werken. Verder kunnen ondernemers 
advies krijgen over EU-subsidies.
Brainport Development en de KvK 
gaan bedrijven via zogeheten ‘signpos-
ting’ efficiënt doorverwijzen binnen 
het netwerk. Ze gaan ook samenwer-
ken op het gebied van ‘matchmaking’ 
en actief op zoek naar de juiste interna-

tionale partners voor Brabantse onder-
nemers. Vanuit EEN worden hiervoor 
al geregeld bijeenkomsten georgani-
seerd, maar dat valt dankzij de nieuwe 
samenwerking meer toe te spitsen op 
de behoeften en kenmerken van het re-
gionale bedrijfsleven.
Ondernemers die internationale sa-
menwerking zoeken op het gebied van 
handel of innovatie en de werkwijze van 
het Enterprise Europe Network willen 
ontdekken, kunnen contact opnemen 
met de KvK-adviseurs Rim Stroeks (rim.
stroeks@kvk.nl), Rene de Groot (rene.
de.groot@kvk.nl) of Ruben van der 
Horst (ruben.vander.horst@kvk.nl).

Jaap Docter, regiodirecteur van de Kamer van Koophandel, en Imke Carsouw, alge-
meen directeur Brainport Development, tekenen de overeenkomst in Eindhoven.

Brainport Development en de KvK zijn 
verheugd over de voorgenomen samen-
werking. KvK regio directeur Jaap Doc-
ter: “Brainport Development is voor 
ons een unieke samenwerkingspartner. 
Bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheidsorganisaties werken hier sa-
men op een manier waar heel Neder-
land met veel bewondering naar kijkt.”

Imke Carsouw, algemeen directeur 
Brainport Development: “Voor Brain-
port is dit een belangrijke ontwikke-
ling, omdat het bijdraagt aan de doel-
stelling om groei en internationalisering 
van het mkb te vergroten. EEN is een 
interessant netwerk en biedt aantrek-
kelijke diensten aan waar het bedrijfs-
leven in onze regio baat bij heeft. Door 
de samenwerking tussen Brainport De-
velopment en KvK worden deze voor-
delen toegankelijker.”

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Eigen straatje schoonvegen
Vlak na de gedenkwaardige Nuenense raadsvergadering van 26 juni jl., waarin een 
nipte meerderheid van de raad, waaronder de SP Nuenen en Groenlinks Nuenen, 
voor stemden om het KAFI-rapport nog niet aan de openbaarheid prijs te geven, 
werd door een journalist van het Eindhovens Dagblad  aan beide partijen gevraagd 
waar hun luide roep om openheid en transparantie tijdens de verkiezingscampagne 
na deze stemming gebleven waren. De motivatie van de SP was te voorkomen van 
‘heksenjacht’, waarbij verdachten al schuldig zijn voordat de rechter hen veroordeelt 
en Groenlinks vond dat de aangifte van valsheid in geschrifte juist het instrument is 
om een doofpot te voorkomen. 

Opvallend was en is, dat vorige week de SP Nuenen en Groen Links Nuenen, wel-
licht onder druk van verontrustende geluiden vanuit de bevolking en waarschijn-
lijk ook van de eigen kiezers, nog eens  in de plaatselijke Nuenense weekbladen 
Rond de Linde en de Nuenense Krant onder de kop “Stop de discussie over KAFI” 
er op terug te komen en probeerden hun straatje schoon te vegen en duidelijk te 
maken waarom zij vóór die geheimhouding van het KAFI-rapport hadden ge-
stemd, ondanks  hun leuze, net als alle andere Nuenense partijen, die zij voor de 
verkiezingen hoog in hun vaandel voerden :“helderheid en transparantie”.

Mooi niet dus. Voor de kiezers, die de SP en GroenLinks in ons dorp bij de laatste 
raadverkiezingen op 19 maart gezamenlijk 2.042 stemmen hebben gegeven en 
daarmee deze twee partijen met drie zetels in de raad hebben gestemd en ook nog 
eens ieder een wethouderspost (en niet de minst belangrijkste) hebben opgeleverd, 
zijn wellicht bedrogen uitgekomen. Immers nu blijken het drie ‘pluchezetels’ zijn 
geworden. Eenmaal gezeten op dit pluche, zijn hun opvattingen over helderheid 
en transparantie voor hun kiezers een farce gebleken en hebben die een geheel 
andere betekenis gekregen, zo blijkt uit hun verantwoording over hun stemgedrag 
aangaande de geheimhouding van  het KAFI-rapport, nl. de zaak geheim houden 
en de kiezers onthouden van informatie vanwege vermeende heksenjacht en 
voorkomen van een doofpotaffaire. Hun kiezers, en alle overige kiezers, hadden 
terecht gehoopt op die helderheid en transparantie. Kreten die ook hun landelijke 
SP en GL zo indringend blijven propageren. Het blijken echter loze kreten te zijn 
geworden. Dat is nu echt de “Nuenense politiek”: niet doen wat je vooraf wel be-
loofd hebt aan je kiezers! Dus ook deze twee nieuwe politiek partijen in de Nue-
nense raad zijn al gauw om gegaan. Wat zou Jan Marijnissen (vz. SP) hiervan 
vinden? Is dit andere politiek?

Rens Kuijten, Nuenen

De Kamer van Koophandel en Brainport Development gaan samenwerken 
om Brabantse ondernemers met internationale ambities verder te helpen. 
Bedrijven in Brainport Regio Eindhoven kunnen daardoor gemakkelijker 
en sneller gebruik maken van het internationale netwerk en het advies van 
de partners binnen het Enterprise Europe Netwerk (EEN). 

CTO Eindhoven en TopSupport ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst

TopSupport biedt (sport)medische 
begeleiding aan (top)sporters met een 
NOC*NSF status. TopSupport biedt 
hen en hun coaches een volledig pak-
ket aan sportmedische zorg, bestaan-
de uit preventie, diagnostiek, behan-
deling en begeleiding bij sportletsel. 
Medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport behandelt zowel topspor-
ters als breedtesporters en biedt hen 
een volledig pakket van sportmedi-
sche zorg. Ook kinderen met sportlet-
sel worden binnen TopSupport be-
handeld. 
TopSupport is SCAS gecertificeerd 
voor het behandelen en begeleiden 
van topsporters en verzorgt al jaren 

succesvol de medische en sportmedi-
sche werkzaamheden voor diverse 
topsportverenigingen zoals PSV en de 
Nederlandse hockeyselecties heren en 
dames.

Het Centrum voor Topsport en On-
derwijs in Eindhoven biedt topspor-
ters alles om het beste uit zichzelf te 
halen. Op één plek wonen, trainen en 
leren zijn er tot in de puntjes geregeld, 
zodat topsporters zich 100% kunnen 
focussen op hun sport met optimale 
begeleiding door experts. 
CTO Eindhoven is, samen met de 
CTO’s Papendal, Heerenveen en Am-
sterdam een initiatief van sportkoepel 

Het Centrum voor TopSport en Onderwijs Eindhoven (CTO Eindhoven) en 
het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport uit Eindhoven zetten 
hun intensieve samenwerking voort door het aangaan van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. 

NOC*NSF en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
om tot de tien beste sportlanden van 
de wereld te horen.

Uitslaapruimte functieafdeling  
St. Anna Ziekenhuis vernieuwd

Op 7 juli werd de vernieuwde uitslaap-
ruimte op de functieafdeling van het 
St. Anna Ziekenhuis in gebruik geno-
men. Deze uitslaapruimte is bedoeld 
voor patiënten die een onderzoek heb-
ben gehad onder een zogenaamd 
‘roesje’. Meestal gaat het hierbij om 
een endoscopisch onderzoek in de 
maag of darm, waarbij een slang wordt 

ingebracht. De vernieuwde uitslaap-
ruimte voldoet aan de meest recente 
richtlijnen en biedt de mogelijk om de 
toestand van de patiënt nauwlettend 
te bewaken wat de patiëntveiligheid 
verhoogt. Op de functieafdeling wor-
den cardiologische, endoscopische, 
interne- en longfunctieonderzoeken 
uitgevoerd.
De nieuwe uitslaapruimte zal onder 
andere gebruikt worden bij vervolg-
onderzoeken van het landelijke bevol-
kingsonderzoek darmkanker. Het St. 
Anna Ziekenhuis is een van de zieken-
huizen in de regio die dit vervolgon-
derzoek mag aanbieden. Om dit te 
mogen, moeten ziekenhuizen voldoen 
aan strenge eisen van het bevolkings-
onderzoek omtrent hygiëne, voorlich-
ting, rapportage, deskundigheid, e.d. 
Het St. Anna Ziekenhuis is medio mei 
gestart met het vervolgonderzoek.
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Gratis 
parkeren
± 300 parkeerplaatsen

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
van Nuenen

P
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.

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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

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 € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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.

TE HUUR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

TE KOOP: Herenfiets Gi-
ant Ade Laid. Alumi. I.Z.G.S. 
€ 225,- 06-12704937.TE 
KOOP: Renault Cabrio 
Let megane 2L I.Z.G.S. 
75000km € 2500,- 06-12 
70 49 37.

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

Hoera 
Op 26 juli 2014 wordt  

GERARD ALKEMA 
80 jaar

 Wij zijn blij met zo’n fantastische vader en opa!
 Een dikke verjaardagszoen:  

Monique en Wim, Geertjan en Janneke, Gerard en Claire, Stephan, 
Petra en Hugo, Arnold, Geert en Suzanne, Johan, Henk.

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

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

Nagelstudio ALTA GRACE 
PEDICURE-MANICURE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen 
in salon) Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke: 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

27 JULI VLOOIEN-
MARKT Sporthal de Tem-
pel, Henegouwelaan 2, Eind-
hoven. 9-16 uur. € 1 p.p.  06-
20299824.

MOOI OP VAKANTIE! 
PERMANENT MAKE-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS?? WIJ HEB-
BEN DE OPLOSSING. 
Behandeling met de 
FOX III Laser. Zeer mooie 
resultaten.  Geen  scha-
delijke medicijnen  meer 
nodig! Wij verzorgen ook 
pedicure behandelingen. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl.

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Vakantiesluiting
Restaurant Olijf is gesloten 
van 28 juli t/m 13 augustus.

Vanaf 14 augustus om 17.30 uur 
zijn we weer geopend.

Wij wensen u een fijne, culinaire, 
zonnige vakantie toe!

Reserveren is mogelijk via onze site: 
www.restaurantolijf.nl
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Antonio Duijmelinck hervat 
training bij Runnersclub Lieshout
Eind februari werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke ongeval wat 
Antonio Duijmelinck was overkomen. Nu 5 maanden later heeft hij de trai-
ning bij Runnersclub Lieshout weer hervat.

De Wolfsvenloop
Geldrop Runners organiseert op dins-
dagavond 19 augustus de Wolfsven-
loop. Sportievelingen van jong tot oud 
zijn van harte welkom op bospark ’t 
Wolfsven in Mierlo om deel te nemen 
aan deze trimloop. Start vanaf 19.00 
uur en afstanden van 820 m tot 10 km. 
Inschrijven is mogelijk via www.in-
schrijven.nl of vooraf tot 18.45 uur. De 
Wolfsvenloop is de eerste loop van 
trimloopcyclus Geldrop-Mierlopen 
2014. Voor meer informatie, zie: 
www.geldroprunners.nl.

Op weg van zijn werk naar huis werd 
Antonio op de fiets in Nuenen aange-
reden door een graafmachine. Met 
ernstige verwondingen, vooral aan zijn 
hoofd, werd hij per traumahelikopter 
overgebracht naar het Radboud zie-
kenhuis in Nijmegen. Door de goede 
lichamelijke conditie knapte hij al snel 
op. Na het revalideren in Nijmegen, 
Wolfheze en weer Nijmegen werd hij 
daar op woensdag 16 juli ontslagen. 
Tot ieders verbazing was hij op don-
derdag 17 juli al op de training bij RCL. 

Dit moest wel een feestelijke training 
worden, daarom werd besloten om 
met Antonio en de gehele groep 5 kilo-
meter af te leggen. Nog een rondje 
over de baan en flink wat oefeningen 
voor de cooling down. Natuurlijk 
moest er veel bijgepraat worden, be-
wonderingswaardig was, dat hij alle 
gelopen tijden nog wist te herinneren. 
Nu even lekker genieten van de vakan-
tie samen met zijn gezin. Iedereen bij 
Runnersclub Lieshout was blij verrast 
om hem weer op de training te zien.

DINSDAG  19 augustus 2014

Sponsoren:

www.createhair.nl

in samenwerking met:

organisat ie : 
Geldrop Runners
Wolfsvenloop is onderdeel van Geldrop-Mierlopen 2014

Kienen op woensdag-
avond bij Plan West
De kienavonden van Buurtvereniging 
Plan West in Lieshout gaan op woens-
dag 30 juli en woensdag 6 augustus niet 
door in verband met vakantie. Op 
woensdag 13 augustus is de eerste kien-
avond en bent u weer welkom in café/ 
zaal de Koekoek in Lieshout. Zaal is 
open vanaf 18.30 uur.

Lange fietstocht 
Vrijdag 25 juli is de laatste vrijdag van 
de maand en staat er weer een lange 
fietstocht op de activiteitenkalender 
van Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
(WLG). Deze keer wijst de pijl naar de 
Grote Peel via Lierop, Someren-Eind, 
Asten-Heusden en Mierlo. De rit is 
ongeveer 60 km lang en staat onder 
leiding van Theo de Louw. Het vertrek 
is om 9.30 uur vanaf den Heuvel in 
Gerwen. In de route zijn een paar 
stops opgenomen. Voor wat fruit, een 
broodje of een slok water onderweg, 
dient iedereen zelf te zorgen. De fiets-
tocht duurt de hele dag. Voor meer 
informatie en bij eventuele twijfel over 
weersomstandigheden kan men bel-
len met Theo de Louw tel. 040-
2836516 of Paul Mol tel. 040-2833910. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

Vierdaagse kruisjes 
voor leden WSV 
Nuenen
Afgelopen week hebben weer diverse 
leden van WSV Nuenen met succes 
deelgenomen aan de Nijmeegse Vier-
daagse. Kees, Fred, Roy, Annie en Hel-
ma hebben het felbegeerde kruisje 
weer verdiend. Deze leden zijn alle-
maal trouwe bezoekers van onze club-
wandelingen en nemen al jaren deel 
aan de Nijmeegse Vierdaagse. Kees 
zelfs al voor de 23e keer. 
Allemaal van harte gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat.

Kienen in de vakantie in Lieshout!
In tegenstelling tot eerdere vermelding bij de zomeractiviteiten KBO Laarbeek 
worden de kienavonden in Lieshout op de dinsdagen 5, 12 en 19 augustus in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout gehouden. 

De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang is om 20.00 uur. Er zijn ruime par-
keerplaatsen naast de school. De prijzen die u kunt winnen worden enigszins 
aangepast en bestaan voornamelijk uit levensmiddelen.
Wij nodigen iedereen van harte uit voor een avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.

Kids Society Erica naar de Brandweer
Doet de Brandweer nog meer dan blussen? Voor de kinderen van de bui-
tenschoolse opvang van Kids Society Erica, locatie Jacob Catsstraat, is dat 
geen vraag, maar een weet. Op de eerste dag van de zomervakantie moch-
ten zij een kijkje nemen in de brandweerkazerne in Nuenen. De spuitgas-
ten Wilfred Clermonts en Bart van Kemenade verzorgden er een leerzame 
en leuke excursie. Leerzaam, want Wilfred vertelde over wat de Brand-
weer allemaal doet. Dat is veel meer dan een brand blussen en poesjes 
redden uit hoge bomen. In de filmpjes, die vertoond werden, was duidelijk 
te zien hoe snel een brand zich kan uitbreiden. Heel belangrijk dat er 
rookmelders in huis hangen. Dat vonden de kinderen ook. Eldert wist te 
vertellen dat er bij een brand chemicaliën kunnen vrijkomen. Foute boel 
natuurlijk. Geweldig om te zien hoe een brandweerauto er van binnen 
uitziet. Nog leuker werd het toen iedereen even in de cabine mocht kijken. 
Misschien wel het allerleukste: een pion omspuiten met de brandslang. 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
in Top-20 Tour de France
 
Belkin-renner Steven Kruijswijk uit Nuenen staat op de tweede rustdag in 
de Tour de France op een 20ste plaats in het algemeen klassement. Bij het 
schrijven van dit verhaal geniet de 27-jarige Nuenenaar van een dikverdien-
de rustdag. De Nuenense sportman rijdt zijn tweede Ronde van Frankrijk, 
het grootste wielerevenement ter wereld. Zondag is de finish in Parijs, er 
liggen nog 905 kilometers voor de wielen. Kruijswijk kijkt uit naar de pittige 
Pyreneeënritten, want hij is een goede klimmer.
 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
in actie op het NK in 

Ootmarsum..... 
(foto Cees van Keulen)

In de Belkin-formatie is Kruijswijk ge-
start als waterdrager voor Lau & Bau: 
Laurens ten Dam en Bauke Mollema. 
Afgelopen zaterdag zat Kruijswijk 
mee in een sterke kopgroep van 17 
renners, zoals Sagan (groene trui), Ro-
driguez (bolletjestrui) en de ijzerster-
ke Majka (winnaar van de etappe). 
Steven reed in de 14e etappe over 177 
km als 9e over het dak van deze Tour, 
de Alpencol d’Izoard (2360 meter). 
Steven na deze bergrit: "Aan het begin 
van de slotklim hadden we een mi-
nuutje voorsprong op de rest. Dan 
weet je dat het lastig gaat worden. 
Mooi dat ik meezat, dat was ook de 
bedoeling. Ik kan wel tevreden zijn, 
ook al heb ik geen echt resultaat be-
haald." Na de finish zei Kruijswijk te-
gen Omroep Brabant: "Ik voelde me 
aan het begin van de dag niet zo goed. 
Een dag eerder heb ik een klap gehad 
van de hitte, waardoor ik 's avonds 
bijna niet kon eten. Ik was dus bang 
dat ik niet genoeg energie zou hebben. 
Gedurende deze etappe heb ik veel 
cola gedronken en zo kwam ik er toch 
een beetje doorheen."   Steven kwam 
als 22ste over de meet, nog geen mi-
nuut na kopman Bauke Mollema. "Ik 
heb het gevoel dat ik, net als in mijn 
betere jaren, weer kan groeien in een 
etappekoers. Het is lekker dat ik me 
weer een keer kon laten zien op een 
positieve manier."
Hij hoopt in de komende ritten in de 
Pyreneeën nog een kans te krijgen op 
een beslissende ontsnapping en dan 
tot de finish voorop te blijven.
Er wachten nog drie bergritten in de 
Pyreneeën, een tussenetappe en een 
tijdrit op zaterdag. Zondag 27 juli is de 
finish in Parijs. 
Belkin vierde al een keer een etappe-
zege: Lars Boom won op grandioze 
wijze de rit over de kasseien en dat was 
na 9 jaar weer een overwinning voor 
een Nederlandse renner in de Tour. 

Ploegenklassement 
Het ploegenklassement is voor Belkin 
geen doel op zich, maar als er een kans 
is om die rangschikking te winnen, 
wordt er serieus werk van gemaakt. 
De Nederlandse formatie staat twee-
de, op 12 minuten en 42 seconden  van 
het Franse AG2R. De ploegenrang-
schikking wordt dagelijks gemaakt op 
basis van de rituitslag van de drie bes-
te renners per ploeg. Een keer was Ste-
ven al met een 7e plaats de beste van 
zijn ploeg en in bergritten is hij be-
langrijk als derde man, na Lau en Bau. 
Wellicht gaat hij in de komende ritten 
nog belangrijker worden.
”Het verschil met AG2R is vrij groot, 
maar je weet niet wat er de komende 
dagen nog met die mannen gebeurt'', 
zegt Steven Kruijswijk, die vervolgt 
met: “Ik zal steeds hard moeten door-
rijden naar de finish om de positie in 
het klassement te verdedigen. Een 
sleutelrol wil ik het niet noemen, maar 
mocht zich de gelegenheid voordoen 
om door te schuiven naar de eerste 
plaats, laten we dat natuurlijk niet na. 
Zo'n klassement is ook weer goed voor 
de uitstraling van de ploeg.''

Tour door Nuenen c.a.
In 1996 kwam de Tour de France zo-
wat langs het ouderlijk huis van de 
toen 9-jarige Steven in Nuenen. Dat 
was zijn eerste ‘aanraking’ met de 
Tour. Steven hierover op de Belkin-si-
te: “Ik weet nog goed dat we heel lang 
moesten wachten voordat ze langs-
kwamen. In de tussentijd probeerde ik 
zoveel mogelijk spullen van de recla-
mekaravaan te bemachtigen. Toen het 
peloton eindelijk kwam, raasden ze 
langs en was het in één keer voorbij.”

Eerste Tour voor Steven
Twee jaar geleden voltooide de Nue-
nense renner zijn eerste Tour op een 
33ste plek in het algemeen klasse-
ment. Steven Kruijswijk blikt terug op 
de Tour in 2012: “Mijn eerste Tour als 
renner heeft heel veel indruk op me 
gemaakt. We finishten slechts met 
vier man, dus er heerste binnen de 
ploeg een beetje een mineurstem-
ming, maar voor mij persoonlijk was 
het heel mooi om als debutant Parijs 
in te rijden. Je herkent alles van televi-
sie en dat is wel heel apart. Het was 
een mooi moment om alles even te la-
ten bezinken.”
In de Tour 2014 zitten nog 171 ren-
ners in koers van de 198 en daarbij dus 
ook Nuenenaar Steven Kruijswijk. De 
Tour eindigt zondag 27 juli in Parijs en 
dinsdag 29 juli gaan een aantal Tour-
renners (met wellicht ook Steven 
Kruijswijk) hier in de buurt van start 
in de 50ste Ronde van Stiphout.

Steven Kruijswijk in zijn tweede Tour 
de France……(foto RTL7).



ALLEEN NÚ 
GRATIS LUXE 
WEBER BBQ
BIJ AANKOOP VAN 
EEN KEUKEN*

M O T I V O  P R O N O R M  S Y S T E M A T

 

Bezoek nu een van onze zes 
inspirerende keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  V E G H E L

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 CORRIDOR 7

T0493 441111 T013 5784444 T0413 312200

ALTIJD EEN 
BETROUWBAAR 

ADVIES 
OP MAAT

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Parkstraat 24
5671 GG Nuenen

040-283 22 23
www.optiekverhoeven.nl

ZONNEBRILLEN
OUTLET

MERKZONNEBRILLEN
60% KORTING!!!

Tijdelijke locatie van de outlet 
is onze oude winkel naast de 

Bruna, Parkstraat 15a. 
Openingstijden: Vrijdag 13:00u - 18:00u, Zaterdag 11:00u - 17:00u

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl

* Vraag naar de voorwaarden
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