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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. 

Over de huidige raad heeft hij nog een 
afwachtende houding. Het vernieuwen 
en veranderen moet hij nog zien. Hij is 
benieuwd naar de begroting die ze aan 
het samenstellen zijn. 
Zijn opvolger wordt Joost Vereijken, 
thans burgerraadslid in de commissie 
Ruimte. Dit past ook geheel in het stre-
ven naar verjonging van de partij die in 
1997 is opgericht. Leemans zal na zijn 
afscheid van de raad als burgerraadslid in 
de commissie Ruimte betrokken blijven.”

Dokter K. Cornelissen 
en Dokter B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 4 t/m 22 augustus 

Telefoon 040-2951030
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Belkin-renner Steven Kruijswijk      
uit Nuenen 15e in Tour de France
 
Tekst en foto’s Cees van Keulen

De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk heeft de 15e plaats veroverd in 
de Tour de France 2014. Na 21 etappes en 3660 km in drie weken door 
Engeland, België en Frankrijk staat Belkin-renner Kruijswijk in de top-15 
van het grootste wielerevenement ter wereld. ”Ik heb niet elke etappe met 
het klassement in mijn achterhoofd gereden. Ik wilde laten zien dat ik het 
waard was om hier te rijden. Ik denk dat het wel gelukt is” zo meldt de 
27-jarige Nuenenaar in een NOS-microfoon.  Kruijswijk leverde een prima 
prestatie in zijn tweede Tour de France. Hij debuteerde in 2012 in de Rabo-
bank-ploeg met een 33ste plaats in het algemeen klassement.

 
Trio van Belkin: weelde
Belkin-ploegleider Nico Verhoeven 
blikte in Parijs terug op deze Tour: 
“We zijn heel trots en tevreden. Met 
Laurens, Bauke en Steven hebben we 3 
man in de top-20, een tweede plaats in 
het ploegenklassement en de prachti-
ge etappewinst van Lars Boom in de 
kasseienrit. Voor Belkin is de Tour de 
France 2014 meer dan geslaagd”. “Trio 
van Belkin zorgt voor weelde” zo kop-
te NRC Handelsblad. Tourwinnaar 
Nibali won vier etappes en ook Marcel 
Kittel sprintte naar vier zeges.
 
Steven Kruijswijk is met zijn 15e plaats 
de nummer 3 van de Belkin-formatie: 
zijn teamgenoten Lau (Laurens ten 
Dam) en Bau (Bauke Mollema) eindig-
den resp. als 9e en 10e. Het is 26 jaar 
geleden dat er zoveel Nederlanders in 
de top-15 stonden. Dat was in 1988 met 
de volgende vier (!) renners: Steven 
Rooks (2), Peter Winnen (9), Gert-Jan 
Theunisse (11) en Erik Breukink (12).
 
Beste dag voor Steven
In de achttiende etappe over de Tour-
malet met finish bergop in Hautacam 
ging de prijs voor beste ploeg naar 
Belkin. De Nederlandse formatie ein-
digde in de laatste rit door de Pyre-
neeën met drie man (Steven, Lau & 
Bau) bij de beste dertien. Daardoor 
won Belkin het dagklassement.
“Onze ploeg is in de breedte heel 
sterk”, constateerde Steven Kruijswijk, 
die in het wiel van Frank Schleck over 
de finish kwam op 3 minuten en 30 

sec. van Tour-winnaar Vincenzo Ni-
bali. “Het verbaasde me dat ik nog 
lang mee kon op de Hautacam.”
Zijn ploeggenoten Bauke Mollema en 
Laurens ten Dam werden zevende en 
elfde in deze etappe. Kruijswijk hielp 
zijn ploeg met zijn dertiende plaats 
aan de dagprijs (de tijd van de beste 
drie renners telt). En passant steeg 
Steven in het individuele klassement 
naar plaats vijftien. Op de slotklim 
kon Kruijswijk nog lang mee met de 
beste klimmers. “Het was mijn beste 
dag vandaag. Ik voel me nog goed. Ik 
denk dat dat mijn sterke punt is: dat ik 
in een grote ronde een goed niveau 
lang kan vasthouden.”
Een dag daarvoor twitterde Steven na 
een relatief korte Pyreneeënrit over 
125,5 km: “Kort maar krachtige etap-
pe, zelfs zo afgezien... Dacht op een 
gegeven moment ook Mark van Bom-
mel met bidonnen te zien op een klim.”

Van voetballer naar wielrenner
De nu 27-jarige Steven Kruijswijk 
startte zijn sportloopbaan bij de plaat-
selijke voetbalclub Nuenen. Hij stapte 
van het voetbalveld bij rksv Nuenen 
en reed als 15-jarige zijn eerste rond-
jes op een racefiets. Hij werd lid van 
Trap met Lust in Geldrop (nu TML 

Steven Kruijswijk en Laurens ten Dam 
(rechts) bij de start van de Profronde 
Stiphout 2012.

Steven Kruijswijk op het podium van Profronde Stiphout 2014 met rugnummer 1 werd 
derde (links), Koen de Kort tweede en de Italiaan Vincenzo Nibali was de glorieuze winnaar.

Kruijswijk als tijdrijder op weg in 2010.

Steven Kruijswijk werd in 2009 Neder-
lands kampioen…

Ook tijdens   
de vakantie   
Rond de Linde
De weekkrant verschijnt al 56 jaar 
wekelijks in Nuenen en omgeving. 
Wij voelen dat als een service aan 
onze lezers en adverteerders. Ook 
al is het nieuwsaanbod in deze peri-
ode wat minder, we streven ernaar 
om iedere week een leeswaardige 
krant te maken. En dat doen we met 
plezier. www.rondedelinde.nl

Redactie, drukkerij, 
uitgevers en bezorgers

Jac Leemans stopt als raadslid na 17 jaar.

________________________________ 

“Gemeente moet burgers op 
juiste manier belasten”

________________________________ 

________________________________ 

“Openheid van openbaar 
bestuur schrijft hij met 

hoofdletters”
________________________________ 

Dommelstreek) en kwam via West-
land Wil Vooruit en Van Vliet-EBH 
Advocaten terecht bij de Rabobank-
opleidingsploeg. In 2009 greep hij de 
Nederlandse titel bij de beloften op de 
weg en startte begin 2010 zijn wieler-
carrière als professional. Als invaller 
reed hij meteen een Grote Ronde: de 
Giro die toen vertrok vanuit Amster-
dam. Steven werd meteen 18e in het 
algemeen klassement. Een jaar later 
werd Steven al 9e in de Giro en 2e in 
het witte trui-klassement voor jonge-
ren. In de Ronde van Zwitserland 2011 
won de Nuenenaar de 6e etappe, zijn 
eerste grote zege als prof. In het alge-
meen klassement stond hij op de 3e 
ereplaats. In dat jaar werd in café De 
Stam in Gerwen de fanclub voor Ste-
ven opgericht. Na een ingrijpende 
liesoperatie in afgelopen najaar is 
Kruijswijk weer terug op het ‘oude’ ni-
veau. Hij startte dit jaar in de Giro, die 
hij voortijdig moest verlaten door een 
ongelukkige val. Als vervanger voor 
Robert Geesink ging Steven Kruijs-
wijk in de 9-mans Belkin-formatie op 
5 juli in Leeds van start in de 101ste 
editie van de Tour de France. Dat le-
verde hem in Parijs een mooie 15e 
plaats op en het wielerseizoen is nog 
niet ten einde.
 

Enige maanden geleden heeft hij de voorzitter van de Raad al in kennis 
gesteld van zijn voornemen om na bijna 17 jaar als raadslid afscheid te 
nemen. In de gemeenteraad van 18 september a.s. zal zijn ontslag officieel 
bekrachtigd worden. 

Jacques Leemans kan terugzien op 
een periode waarin hij zich regelmatig 
liet zien en horen. Vooral als het zaken 
betrof die de ‘gewone’ man aangingen. 
In 1997 liet hij de sloop stilleggen van 
de linkervleugel van Het Klooster om-
dat er iets niet in orde was met de ver-
gunning. Leemans hierover: ”De 
burgers moeten ook aan alle vergun-
ningen en wetten voldoen, dus zeker 
ook een gemeente”. Verder haalt hij 
aan dat de beroemde voorbeeld be-
zwaarschriften, die de gemeente veel 
geld hebben gekost, ook een voor-
beeld van ongelijkheid zijn. “Ook de 
gemeente moet hun burgers op de 
juiste manier belasten”. Hij is blij met 
zijn aangenomen motie over een 
nieuw wegingssysteem, zoals dat in 
Tilburg naar volle tevredenheid werkt 
en waar de burgers inspraak hebben 

over de waardebepaling van het huis.
Door deze acties voelt hij zich wel 
eens de ‘Robin Hood van Nuenen’.v

De hekken om de Nuenense basisscho-
len zijn vooral geplaatst door de in-
breng van Nuenens Belang. Leemans 
hierover: “Door het Openschoolbeleid 
wilde men de speelplaatsen open hou-
den als speelplaats voor de jeugd. Het 
vandalisme op die pleinen liep echter 
zodanig uit de hand dat de kosten van 
de vernielingen steeds zwaarder gin-
gen wegen. De hekken om die scholen 
reduceerden die kosten tot bijna nul”.  

Sprekende acties
Enkele sprekende acties die geslaagd 
zijn door de inbreng van Nuenens Be-
lang somt  hij probleemloos op. “Bij 
een eerdere versie van de ruit om 
Nuenen kwam die bijna door de ach-
tertuinen van Nuenen-Oost. Door een 
handtekeningactie vooral in Nuenen-
Oost, wist men het tij en de onzalige 
gedachte te keren. 

Openheid van openbaar bestuur schrijft 
Leemans met hoofdletters. Hij is altijd 
tegen besloten vergaderingen. Ook het 
onlangs genomen besluit om de open-
baarheid van het KAFI rapport uit te 
stellen, heeft hij nog niet verteerd. Het 
openbaar maken van een accountants-
rapport vele jaren terug, dat indirect 
een wethouder de kop heeft gekost, 
zorgde voor veel ophef destijds. Lee-
mans kopieerde het rapport en stuurde 
het rond aan de voltallige gemeenteraad.

Jac Leemans van Nuenens Belang          
stopt als raadslid
Door Gerrit van Ginkel



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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•	 Aanvrager:	Mevrouw	H.	van	de	Wetering	voor	het	innemen	van	
een standplaats  voor de verkoop van biologische producten op 
het Vincent van Goghplein op de zaterdagen in het jaar 2014;

•	 Aanvrager:	Stichting	Scouting	Panta	Rhei	voor	het	organiseren	van	
een vlooienmarkt op 13 en 14 september 2014 in en rond het ge-
bouw	van	de	scouting	aan	Pastoorsmast	12;

•	 Aanvrager:	Heemkundekring	De	Drijehornick	voor	het	organiseren	
van	 een	 Open	 Monumentendag	 op	 14	 september	 2014	 op	 het	
Eeneind	t.h.v.	Stationsweg/Kruisakker.

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 liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (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 ge-
meentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 31 juli 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is  verzonden op:

•	 23	juli	2014	 Vallestap	20,	5672	BG	–	plaatsen	van	een	erker	
	 	 	 aan	de	voorzijde	van	de	woning	(BOUWEN	en	
	 	 	 RO,	afwijken	van	de	bestemming).
  
De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fend besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 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	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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.

ONTWERPBESCHIKKING  
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning zijn voorne-
mens een omgevingsvergunning te verlenen voor het navolgende plan:

•	 Olen	42:		 het oprichten van een opslagloods en luchtwasser 
   met drukkamer, het uitbreiden van een bestaande 
   luchtwasser en het wijzigen van de inrichting 
	 	 	 (BOUWEN	en	MILIEU).

De aanvraag, de ontwerp beschikking omgevingsvergunning en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen, met ingang van 1 augus-
tus 2014 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Tijdens	de	inzagetermijn	kunnen	belanghebbenden	een	zienswijze,	bij	
voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders 
van	Nuenen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	zienswijze	
moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ont-
werp	beschikking	deze	betrekking	heeft.	Mondelinge	zienswijzen	kun-
nen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de re-
ceptie van de Gemeente Nuenen, telefoonnummer 040-2631 631. 

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
•	 aan	de	heer	R.L.	Evers	 (restaurant	Goesting)	 is	 een	vergunning	

verleend	voor	de	uitoefening	van	het	horecabedrijf	aan	Park	61	
i.v.m. wijziging van de ondernemingsvorm (verzenddatum 23 juli 
2014);

•	 aan	bewoners	van	De	Doorn	is	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een straatbarbecuefeest op 9 augustus 
2014 in De Doorn ter hoogte van de huisnummers 41 tot en met 
47 (verzenddatum 23 juli 2014);

•	 aan	Stichting	Wette’s	Dorpsfestijn	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen	verleend	voor	het	organiseren	van	het	evenement	“Wette’s	
Dorpsfestijn” in de periode van 15 tot en met 18 augustus 2014 
op	 het	 terrein	 aan	 de	 Koppeldreef	 achter	 brasserie	 “de	 Kruik”	
(verzenddatum 23 juli 2014);

•	 aan	Wielervereniging	Dommelstreek	zijn	toestemming	en	onthef-
fingen	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 35e	 VAG	 Techniek	
Ronde	 van	 Nuenen	 in	 het	 centrum	 van	 Nuenen	 op	 zondag	 24	
augustus 2014 (verzenddatum 24 juli 2014);

•	 aan	wijkvereniging	Hofwijk	is	vergunning	en	ontheffing	verleend	
voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest op 30 augustus 
2014	op	het	pleintje	aan	de	Herikhof	en	nabij	gelegen	grasveldjes	
(verzenddatum 24 juli 2014);

•	 aan	Belangenvereniging	Omwonenden	Andriesplein	zijn	vergun-
ning	en	ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	buurtac-
tiviteiten, t.w. camping voor één nacht en een buurtbarbecue in 
het weekend van 30 en 31 augustus 2014 (verzenddatum 24 juli 
2014);

•	 aan	 rijvereniging	 Sint	 Clemens	 zijn	 vergunning	 en	 ontheffingen	
verleend voor het organiseren van een springconcours op 9 en 10 
augustus	2014	op	het	terrein	naast	windmolen	de	Roosdonck	aan	
de Gerwenseweg (verzenddatum 25 juli 2014);

•	 aan	Stichting	DwersVerband	zijn	een	vergunning	en	een	ontheffing	
verleend voor het organiseren van een Verenigingenmarkt op zondag 
31	augustus	2014	in	en	om	het	Park	(verzenddatum	25	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	
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.

VERORDENING LEERLINGENVERVOER 
GEMEENTE NUENEN 2014
De gemeenteraad van Nuenen heeft op 20 mei 2014 de Verordening 
leerlingenvervoer Gemeente Nuenen 2014 vastgesteld. Deze verorde-
ning treedt in werking vanaf 1 augustus 2014. 

U kunt de verordening bekijken op overheid.nl en de gemeentelijke 
website. Ook kunt u de verordening inzien bij de balie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	

Nuenen, 31 juli 2014.

VOORAANKONDIGING 
•	 uitwerkingsplan	‘Bedrijventerrein	Eeneind-West’	
•	 bestemmingsplan	‘Bedrijventerrein	Eeneind,	herziening	2014-1’

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen 
c.a. bekend dat plannen worden voorbereid voor een bedrijventerrein 
ten	westen	van	de	Collse	Hoefdijk,	ten	noorden	van	het	Eindhovensch	
Kanaal	en	ten	zuiden	van	het	bestaande	bedrijventerrein	‘Eeneind’.	
Het	gaat	daarbij	om	twee	plannen:
1. Op de eerste plaats om een uitwerkingsplan door burgemeester 

en wethouders: ‘uitwerkingsplan	bedrijventerrein	‘Eeneind-West’.	
Het	 bestemmingsplan	 ‘Uitbreiding	 bedrijventerrein	 Eeneind’	
maakte reeds een uitbreiding van het bedrijventerrein op die loca-
tie mogelijk. De bestemming ‘Uit te werken bedrijfsdoeleinden’ 
moest nog worden uitgewerkt.

2.	 In	overleg	met	provincie	en	Waterschap	is	het	plan	om	de	water-
bergingsopgave in verband met dit bedrijventerrein te realiseren 
tussen de locatie van het uitwerkingsplan en het Eindhovensch 
Kanaal.	 Hierin	 voorziet	 het	 bestemmingsplan	 ‘Bedrijventerrein	
Eeneind,	herziening	2014-1’.	In	dit	plan	wordt	tevens	de	wettelijk	
om de 10 jaar verplichte actualisering van de planologische regeling 
voor	het	bestaande	bedrijventerrein	‘Eeneind	II	Zuid’	meegenomen.

In	deze	fase	worden	nog	geen	stukken	ter	inzage	gelegd	en	bestaat	
ook nog geen gelegenheid om zienswijzen omtrent het voornemen 
kenbaar te maken.
Over twee weken zal het ontwerp van het uitwerkingsplan en van het 
bestemmingsplan ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis. Dan 
bestaat ook gelegenheid zienswijzen in te indienen. Over deze plannen 
heeft	reeds	vooroverleg		plaatsgevonden	met	de	provincie,	het	Water-
schap en de beheerder van ter plaatse gelegen gasleidingen.

Nuenen, 31 juli 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

MELDING IN KADER VAN MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 Carezo	Autoservice,	Opwettenseweg	77c;	te	Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het oprichten van een herstel-
inrichting voor motorvoertuigen. 
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	van	
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur.
Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	kunt	u	hiervoor	
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	A.	Vodegel	van	de	Om-
gevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690328.
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SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75.
Inloop:	op	werkdagen	van	08.30	tot	12.30	uur	en	van	13.30	tot	16.00	
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen	per	e-mail:
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via www.nuenen.nl

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS TIJDENS VAKANTIEPERIODE
Tijdens	de	vakantieperiode	van	week	30	t/m	34	(21	juli	t/m	24	augus-
tus) gelden aangepaste openingstijden: op woensdagmiddag- en avond 
is het gemeentehuis gesloten. U kunt dan geen afspraken maken.

INBREKERS GAAN NIET MET VAKANTIE….
Inbrekers	doen	niet	aan	vakantie.	Deze	periode	is	juist	voor	hen	een	
toptijd.	Wat	kunt	u	doen	om	de	kans	op	inbraak	te	verkleinen?	

Waardevolle	zaken	uit	het	zicht
Het	begint	al	bij	de	voorbereiding.	Het	loont	om	uw	huis	door	te	lopen	
alsof	u	een	inbreker	bent.	Waar	zou	uw	oog	op	vallen?	Het	antieke	
zilver,	de	mooie	klok,	de	computer	met	groot	beeldscherm?	Kijk	voor-
dat u vertrekt  wat er uit het zicht geplaatst kan worden. 

Bewoonde	indruk
Een inbreker kiest voor de woning waar hij gemakkelijk binnen kan 
komen.	De	afwezigheid	van	bewoners	is	een	belangrijke	factor.	Het	is	
dus zaak dat de woning een bewoonde indruk maakt.

•	 Vraag	de	buren	om	hun	auto	op	uw	inrit	te	parkeren.
•	 Vraag	iemand	om	de	post	te	verwijderen	en	uit	het	zicht	neer	te	

leggen.
•	 Heeft	u	planten	in	de	vensterbank	staan,	laat	deze	dan	ook	tijdens	

uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft.
•	 Een	tijdschakelaar	op	meerdere	lampen	zorgt	dat	ook	’s	avonds	

de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.

Buren	informeren
Informeer	uw	directe	buren	over	uw	vakantie.	Zij	kunnen	bij	verdachte	
situaties	de	politie	inschakelen.	Maar	liefst	80	procent	van	alle	aanhou-
dingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van om-
standers.	Wie	’s	nachts	verdachte	geluiden	bij	de	buren	hoort,	terwijl	
die op vakantie zijn, moet dan ook niet aarzelen om 112 te bellen. 

Meer	informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakan-
tie	gaat	op	de	website	van	het	Politiekeurmerk	Veilig	Wonen:	www.
politiekeurmerk.nl/preventietips.

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 27	juli	2014	 Beekstraat	7,	5671	CS		–	plaatsen	van	een	tijde-
   lijke	woonunit	(RO,	afwijken	van	de	bestemming).

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:

VERVOLG OP PAGINA 5



  

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: 1 & 2 AUGUSTUS: 

Courgette .............................. 2 stuks 1,49
Cherry tomaten .........per bakje 0,79
Champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 1 t/m 7  augustus:

Blauwe bessen .............. 1/2 kilo 2,99
Witte druiven pitloos ....... 1/2 kilo 1,99
4-seizoenen salade 250 gram 1,59
Perssinaasappels .... 12 stuks 1,99

Lekker en zo klaar,
vers 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?

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

Puur Porc Burgers
iedere 4e GRATIS

100 gr. Runder Rookvlees +
100 gr. Gebr. gehakt ................3,75
Pollo panna pomodore
100 gram .......................................1,75
Italiaanse Biefstukrol
100 gram .......................................1,95
Biefstukreepjes
Gemarineerd, 400 gram .......6,95

Heel de vakantie periode
normaal geopend!!

KOOPJE
Acties geldig t/m 31 juli 2014

IEDERE MAANDAG: BROODDAG

4 Broden naar keuze
en 12 broodjes

voor € 8,95
_____________________________________________________
IEDERE WOENSDAG 

6 Rozijnenbollen 
 voor maar € 1,50

_____________________________________________________
IEDERE DONDERDAG 

Alle gebakjes
voor € 1,45

_____________________________________________________
IEDERE VRIJDAG 

Appelflappen 
3 + 1 gratis

_____________________________________________________
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!

AH Verse pasta 250 gram 
en pastasauzen 
Alle varianten* 
Per stuk
*M.u.v. AH Excellent

Albert Heijn, NUENEN, Parkstraat 22 - Hoge Brake 8

1.04 

- 2.29

1.50

1.99 - 2.19

Lipton ice tea
Alle varianten
Per pak of fles
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Glorix, 
Andy en Cif
750 ml
Diverse varianten
Bijv. Glorix original bleek
Per fles

Hak groenteconserven 
610-720 gram
Alle varianten
Per pot 1.06 

- 2.93
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“Luuk en Saar naar de brillenwinkel”
Deel 15.1 

Hallo Lindekids! Het is vierkant en heeft 21 ogen? 
Hihi, een dobbelsteen!

Leuk hè? Weet je dat er heel veel spreekwoorden en gezegdes zijn 
met het woord ogen.
Misschien ben je er te klein voor, vraag dan maar eens aan je papa 

en mama hoeveel zij er ken-
nen. Dus hoeveel spreek-
woorden of gezegdes ken-
nen zij met de woorden :
kijken, zien en ogen. 
Weet je waarom? Omdat 
we deze week bij een opti-
cien zijn geweest. Zo heet 
de meneer van de brillen-

winkel. Misschien heb je 
zelf ook een bril en ben je 
er wel eens geweest.
Nog niet? Nou luister dan 
maar eens goed! Of kun 
je zelf al lezen?
Vorige week vertelde 
Luuk dat hij ook wel een 
bril zou willen. Hij vindt 
een bril juist stoer en 
cool. Daarom nam neef Michael ons deze week mee om Luuk 
zijn ogen te laten testen.
En dat was me gezellig en lachen. Oooooooooh dit moet je echt 
horen! Of moet ik zeggen lezen? Kom snel naar onze site dan 
vertellen we je meer.

Dus snel kijken maar: 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 15.2

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

Nou Noah, 

Ik hou erg van 
groene patat, 

jullie noemen 
dat sperziebonen. 

Noah Schijven 5 jaar
Basisschool de Rietpluim Nuenen, groep 2

Luuk, wat vind je het lekkerste?

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.

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

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

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

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

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

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

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

Veilig wandelen op een fietspad
Ik fiets of loop/wandel vaak op de Kerkdijk naar of van Enode. De laatste keer liep 
ik daar en drie jongens zwenkten pas op het allerlaatst om mij heen, met de op-
merking: “Het is een fietspad”.
Ik zou toch graag veilig op straat lopen en heb dit gemeld aan o.a. de gemeente. Ik 
kreeg de volgende mededeling:
“Een verkeersbord van een voetpad RVV G7 is niet te doen. De weg (fietsstraat) en 
ook delen fietspad van de Oude Kerkdijk heeft geen inrichting met een voetpad. Bij 
het plaatsen van een verkeerbord G7 kan er niet gefietst worden. Bij een verplicht 
fietspad RVV G11 mag er gefietst worden én er mag gewandeld worden.”
Jammer genoeg zijn de schoolkinderen niet op de hoogte. Verkeerseducatie op 
school en thuis is aan de orde. Mogelijk ook omgangsvormen als item.
In Rond de Linde nr.30 stond een artikel van de gemeente over parkeren en fietsen, 
maar niets over dit verhaal.

W. v.d. Lubbe, Nuenen

Falend grondbeleid,      
nu nog de consequenties
Al geruime tijd weten we onder meer via uitgelekte KAFI informatie dat er gesjoe-
meld is met taxaties, er een foutief grondbeleid werd gevoerd, de gemeente Nuenen 
zelf voor bankier wilde spelen en daardoor alle financiële risico’s op zich nam, de 
gemeenteraad incl. B&W hebben zitten slapen en doofpotpolitiek werd gevoerd.

Wat we niet weten en wat mogelijk ook niet uit de KAFI rapporten naar voren zal 
komen, is wat exact de financiële consequenties voor de gemeente Nuenen (lees: de 
Nuenenaren) zullen zijn. 
Een van de betrokken projectontwikkelaars is al failliet. Hoeveel van de door Nue-
nen duur aangekochte grond is al doorverkocht en voor welke prijs. Hoeveel grond 
zal op korte termijn nog worden afgenomen en tegen welke prijs, wat zijn de kosten 
voor de gemeente voor het op orde brengen van de infrastructuur en met hoeveel 
waardeloze grond blijft Nuenen zitten.
Zijn dit geen vragen waarmee de gemeenteraad incl. B&W zich zou moeten bezig-
houden en waarop snel een realistisch antwoord zou moeten komen? Alleen daar-
door zal de financiële draagwijdte van het bovengenoemd handelen bekend wor-
den en de schuldigen (partijen en personen) naar rato kunnen worden aangesproken.

Jan Lammerts, Nuenen

Gekrakeel inzake KAFI rapport
Misschien zou ik het gekrakeel van sommige azijnpissers in de rubriek “ingezon-
den” niet meer moeten lezen. Want in toenemende mate stoort het gebrek aan ge-
zond verstand dat sommigen daarin etaleren. Vooral ook de pogingen om zittende 
raadsleden te beschadigen. Met grote woorden worden politici die helderheid en 
transparantie beloofden, verweten het KAFI rapport voorlopig geheim te houden. 
Vooral SP en GL moeten het ontgelden. Ook al hebben die mijn stem niet gehad, 
vind ik het onterecht hen zo te kijk te zetten. M.i. is terecht besloten de uitkomst 
van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten en dit niet te belasten met voortij-
dige openbaarheid. De Raad heeft in meerderheid besloten B&W in dit standpunt 
te steunen. Totdat de rechter heeft gesproken is hiermee voorlopig de kous af. Zo 
werkt de machtsscheiding nu eenmaal in een democratie. Na ommekomst van de 
geheimhoudingsperiode is er tot de volgende verkiezingen nog enkele jaren tijd om 
een inhoudelijke discussie over het rapport te voeren. We hebben onze vertegen-
woordigers dit voorjaar in vrijheid gekozen en we zullen het er mee moeten doen.

Rob Riedijk, Nuenen

Trends, tips en ontwikkelingen      
op gebied van interieur

Wars van truttigheid!
Door Thea Hollanders

Streepbehang van eijffinger.

Op vakantie hebben we ons zelf weer 
heerlijk op kunnen laden. Thuis geko-
men geven we dan ook graag de mee-
gebrachte souvenirs een bijzonder 
plekje om het gevoel nog even vast te 
houden. Ons interieur is niet alleen 
een veilige plek, maar ook een plek 
met bijzondere herinneringen. Meu-
bels, accessoires en herinneringen 
weerspiegelen je persoonlijkheid en 
smaak. Maar hoe zit het met je muren, 
vloeren en ramen? Dit zijn stuk voor 
stuk stijlmakers die niet zelden over 
het hoofd gezien worden en die je niet 
zomaar verandert. Maar ze zijn van 
grote invloed op de sfeer in je woning. 
Kijk eens kritisch om je heen: wat ligt 
er bijvoorbeeld op de vloer, wat zit er 
op de muur en wat hangt er voor het 
raam en aan het plafond? Voor een 
warme en sfeervolle woonkamer ne-
men we de wanden eens onder de 
loep!
Spelen met kleur en dessin in huis is 
een hele uitdaging. Toch is het de be-
langrijkste trend van dit moment. Er 
wordt steeds uitbundiger omgegaan 
met wand- en vloerdecoratie. Van een 
grafisch en trendy lijnenspel in de vol-
le kleuren van de regenboog tot ro-
mantisch en bloemig, maar let op: wél 
fris en modern. Deze trend is wars van 
truttigheid! 
Heeft je huis een neutrale inrichting 
maar wil je wel eens wat anders, fris en 
modern? Behang dan eens een wand 
in je woonkamer met behang in een 
fraai motief. Durf! Ga eens voor fijne 

decoratieve dessins geïnspireerd op 
henna-motieven of mozaïektegels. 
Neem bijvoorbeeld de wand achter je 
bank of de wand bij de eettafel. In een 
handomdraai breng je letterlijk warm-
te in huis. Combineer dit met enkele 
accessoires van opengewerkt ‘zilver-
werk’ uit duizend en een nacht en 
hang een prachtige lamp uit oosterse 
sferen boven je salon- of eettafel en je 
creëert direct een enorm effect.

Wil je wel kleur maar liever binnen 
een rustig palet? Met behang in een 
lijnen of bloemenspel in verschillende 
rustige tinten, integreer je kleur zon-
der dat je de kans loopt dat de wand 
gaat overheersen. In combinatie met 
een neutraal vloerkleed en een stille-
ven van vazen in de kleuren van je be-
hang, maak je het geheel compleet. Je 
zult zien dat je neutrale interieur di-
rect opfleurt. Maar let wel op dat je 
kiest voor één kleurenpalet want dan 
houd je het rustig en is er letterlijk 
heel veel mogelijk. Je zult echt versteld 
staan van de reacties die deze veran-
deringen je op zullen leveren. 

Bloem en Tuin bezoek 
Zuidzorg Nuenen met cliënten
Afgelopen woensdag 23 juli zijn enkele cliënten op bezoek geweest bij 
Bloem en Tuin. Medewerkers van Zuidzorg Nuenen hebben de cliënten 
thuis opgehaald om naar Bloem en Tuin te gaan.

Na een overheerlijke lunch is er een wan-
deling gemaakt langs alle mooie dingen 
die Bloem en Tuin te bieden heeft.
De een zittend in een rolstoel terwijl 
de ander met een rollator of te voet 
nog prima uit de voeten kon.
De bezoekers hebben genoten van al-
les wat ze onderweg tegen kwamen, 
vele herinneringen aan vroeger kwa-
men boven. De een kon genieten van 
de mooie en bijzondere bloemen, ter-

wijl de ander volop genoot van de na-
tuur en de bomen en het feit van bui-
ten zijn.
Tijdens de pauze onder het genot van 
een lekker ijsje en een glas drinken 
kwamen de verhalen over vroeger ook 
nog aan bod.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt 
door de gastvrijheid van de organisa-
tie van Bloem en Tuin, en onze gast-
vrouw van die dag Fien.

Bezoek aan Bloem en Tuin van de Zuidzorg cliënten.

Geïnspireerd of advies nodig? 
Kijk dan eens op:
www.by-holland.nl/blog
of bezoek voor behanginspiratie de 
website www.eijffinger.com
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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.

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.

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

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.

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? TRIMSALON 
ALA PLUTO. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing of 
advies op maat. Wij komen 
bij u thuis. Bel: 06-40947823. 
Email: warrinkcomputer-
service@gmail.com

JAN VAN ‘T HOF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

MEGAVLOOIENMARKT 
7 september Gemert, Sport-
hal Fitland, V. v.d.  Asdonck-
straat 55. Kraam € 25. 06-
20299824.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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.

William classic Rock!
 
Vrijdag 1 augustus staat het vijfde, spectaculaire Kasteeltuinconcert op het programma. 
Beleef deze classic rock avond samen met familie, vrienden, kennissen en collega’s! De 
toegang is gratis!

Nog 2! 
Er staan nog twee fantastische concerten voor 
jullie op het programma;

•	 8	augustus:	Stoot!	Grote	diversiteit	aan	hits	
uit	de	Nederlandse	popgeschiedenis.	

•	 15	 augustus:	 Beethoven	 Rocks	 ongeëve-
naarde	totaalervaring	van	muziek	en	show!

De band William. Foto Ted Gijsman 

Met	een	spetterende	show	van	licht,	geluid	en	
speciale	 effecten	 weten	 ze	 de	 voeten	 van	 de	
vloer	te	krijgen.	Als	klap	op	de	vuurpijl	wordt	
deze	 reeks	 Kasteeltuinconcerten	 afgesloten	
met	een	spetterende	vuurwerkshow!

Evenemententerrein
De	 kasteeltuin	 van	 Helmond	 ondergaat	 op	
deze	 vrijdagavonden	 een	 totale	 gedaantever-
andering.	Het	terrein	wordt	feestelijk	ingericht	
met	 parasols,	 zitgelegenheden	 en	 statafels.	
Daarnaast	 is	het	 terrein	voorzien	van	diverse	
horecapunten	 en	 toiletvoorzieningen.	Tevens	
wordt	er	voor	het	podium	een	grote	dansvloer	
opgebouwd.	Naast	dat	er	gedanst	kan	worden,	
is	er	natuurlijk	ook	de	mogelijkheid	om	gezel-
lig	te	kletsen!
 
Muziek
Volgens	 traditie	 begint	 de	 muziek	 om	 20.30	
uur	en	eindigt	om	23.00	uur.	De	horeca	is	ge-
opend	van	19.30	uur	 tot	23.30	uur.	Kinderen	
kunnen	plastic	bekertjes	verzamelen	die	op	het	
evenemententerrein	 liggen.	 In	 ruil	 hiervoor	
ontvangen	 ze	 een	 leuke	 attentie.	 Kijk	 voor	
meer	informatie	over	de	programmering	en	al-
lerlei	leuke	en	swingende	filmpjes	op:	

www.kasteeltuinconcerten.nl 
 

Carat-concerten
Iedere zondagmiddag van mei tot en met begin oktober vinden er op het Carat-Paviljoen, 
in stadswandelpark de Warande, Carat-concerten plaats. Diverse muziekstijlen passeren 
de revue van jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. 

De	organisatie,	Stichting	Beheer	Carat-Pavil-
joen	ontving	dit	 jaar	meer	dan	honderd	aan-
meldingen	van	muziekverenigingen	die	graag	
een	 optreden	 willen	 verzorgen	 in	 de	 Carat-
reeks.	Op	de	meeste	zondagen	zullen	daarom	
dan	ook	3	optredens	plaatsvinden,	die	elk	on-
geveer	driekwartier	duren.	De	vaste	aanvangs-
tijd	 is	 12.00	 uur	 en	 het	 programma	 is	 rond	
15.00	uur	afgelopen.	Alle	concerten	zijn	gratis	
toegankelijk.	Daarnaast	zijn	er	in	het	park	ho-
recavoorzieningen,	openbare	toiletten	en	on-
geveer	250	zitplaatsen	aanwezig.	

Programma zondag 10 augustus 2014:
12.00	uur,	Seniorenorkest	Gemert
Het	Seniorenorkest	Gemert	is	opgericht	op	10	
oktober	1988,	heeft	een	kleine	harmoniebezet-
ting	en	bestaat	uit	18	personen.	Het	muzikale	
programma	van	het	orkest	bestaat	voorname-
lijk	 uit	 gezellige	 luistermuziek.	 Nederlandse,	
maar	 ook	 buitenlandse	nummers	 uit	 de	 60er	
jaren	zijn	 favoriet.	De	muzikanten	komen	uit	
verschillende	 plaatsen	 uit	 onze	 regio	 en	 zijn	
trouw	 elke	 maandagochtend	 op	 de	 repetitie	
aanwezig.

13.00	uur,	Röllik	Goewd
Röllik	 Goewd	 is	 een	 muziekgezelschap	 uit	
Beek	en	Donk	en	is	op	9	juli	1990	opgericht.	
Het	orkest	 is	begonnen	als	echt	buurtorkest,	
de	leden	kwamen	allemaal	uit	de	wijk	Reijak-
kers-Noord	nabij	de	Oude	Toren.	Momenteel	
bestaat	het	orkest	uit	20	 leden	onder	 leiding	
van	 Martien	 Wagelmans.	 Het	 repertoire	 is	
zeer	gevarieerd.	Een	wals,	polka	of	mars	staan	
regelmatig	op	het	programma,	maar	ook	een	
populair	Nederlands	nummer	of	een	overbe-
kende	evergreen	wordt	regelmatig	gespeeld.	

Derde expositie beeldentuin  
'Ruimte in beeld' 2014 
Op zondag 3 augustus is de opening van de derde expositie van dit seizoen bij 'Ruimte in 
beeld'. Iedereen is van harte welkom van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. 

In	de	beeldentuin	zijn	glassculpturen	te	bezich-
tigen	 van	Dorothé	 Tielen	 en	Ab	 Evenhuis	 en	
keramische	beelden	van	Hennie	van	den	Hurk,	
aangevuld	met	werken	van	het	beeldhouwcol-
lectief	 'Ruimte	 in	 beeld':	Rob	Zweerman,	Ton	
Swinkels,	Peer	van	Gennep,	May	Oudenhoven,	
Jan	Opstelten	en	Antoinet	Verhagen.	In	de	bin-
nenruimten	 zijn	 sculpturen	 te	 zien	 van	Wim	
Heesakkers,	schilderijen	van	Henk	van	Gemert	
en	etsen	van	Annelies	Blaam.

Hennie	van	de	Hurk	exposeert	bouwwerken	in	
een	geheel	eigen	vormtaal	geïnspireerd	op	het	
ritme	 van	 de	 natuur.	 Zijn	 vakmanschap	 om	
zulke	grote	bouwwerken	te	creëren	is	indruk-
wekkend.	

Monumentale	glazen	tuinobjecten	van	Doro-
thé	Tielen	&	Ab	Evenhuis	spelen	met	het	licht.	
Vanuit	hun	atelier	in	Veldhoven	vervaardigen	
Dorothé	en	Ab	vrij	werk	en	werken	zij	in	op-
dracht.	

Wim	Heesakkers	is	een	veelzijdig	kunstenaar,	
die	niet	 in	een	specifiek	hokje	 te	plaatsen	 is.	
De	 kunststof	 sculpturen,	 die	 wij	 exposeren	
zijn	herkenbaar	door	hun	eigenwijze	en	unie-
ke	vormen	en	decoraties.	

Algemene	gevoelens	die	betrekking	hebben	op	
de	onderlinge	relaties	tussen	mensen	en	mens	
en	 dier  vormen	 de	 bron	 van	 inspiratie	 voor	
Henk	 van	Gemert.	 Deze	 ‘ontmoetingen’	 ver-
beeldt	hij	op	doeken	met	gebruikmaking	van	
verschillende	technieken.	

Annelies	Blaam	is	een	passievol	 tekenaar,	die	
schildert	 en	 etst.	 Het	 stroomlijnen	 van	 haar	
gedachten	in	een	boeiend	lijnenspel	kenmerkt	
haar	werken.	De	grilligheid	van	haar	gedach-
ten	zijn	prachtig	weer	gegeven.

Deze	laatste	expositie	van	dit	seizoen	laat	we-
derom	een	gevarieerd	aanbod	zien	van	heden-
daagse	moderne	kunst,	in	een	breed	scala	aan	
materialen	en	stijlen.	Laat	je	inspireren	en	kom	
genieten	 van	 abstracte	 en	 figuratieve	 kunst.	
Het	unieke	van	de	beeldentuin	is	dat	deze	ge-
vestigd	is	bij	het	atelier,	dus	de	kans	is	aanwezig	
dat	je	een	van	de	exposanten	aan	het	werk	ziet.

Ruimte	 in	 beeld	 is	 gevestigd	 aan	 de	 Dubbe-
straat	9a,	5674	AE	in	Nuenen.	
De	beeldentuin	is	open	tot	6	oktober,	elke	za-
terdag	en	zondag	van	12-17	uur	of	op	afspraak.
Kijk	voor	meer	informatie	op:	
www.ruimteinbeeld.nl 

We	vieren	deze	concertavond	met	een	fantasti-
sche	band,	William.	De	band	van	frontman	Jan	
Willem	Ketelaers	is	bezig	aan	een	groot	avon-
tuur.	Eind	vorig	 jaar	besloot	de	band	door	 te	
gaan	als	William.	In	deze	samenstelling	spelen	
ze	krachtige	eigen	nummers	met	de	rocksound	
van	de	80-90’s	maar	ook	rock	ballades.	Dit	ge-
combineerd	met	classic	rock	covers.

Röllik	Goewd	speelt	graag	op	diverse	evene-
menten,	zoals	carnaval,	Bloem	en	Tuin	en	de	
Kennedymars.	 De	 naam	 Röllik	 Goewd	 staat	
voor:	het	 is	wel	goed.	Zolang	de	muzikanten	
van	Röllik	Goewd	vele	mensen	met	hun	mu-
ziek	kunnen	vermaken	hebben	ze	er	zelf	een	
bijzonder	goed	gevoel	bij	en	vinden	zij	het	zelf	
Röllik	Goewd.

14.00	uur,	Seniorenkoor	de	Vrije	Heerlijckheid
Het	S.K.	 is	 in	1972	opgericht	en	bestaat	mo-
menteel	uit	51	leden,	waarvan	35	dames	en	16	
heren.	Het	koor	zingt	niet	alleen	kerkmuziek	
maar	ook	Engelse,	Franse,	Italiaanse	en	Duitse	
nummers.	

www.caratconcerten.nl 

Carat-concert met The Old-timers. 
Op 2 augustus van 12.00 uur tot 15.00 uur. 
www.the-old-timers.nl
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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

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
Kindervaktieweek 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.

Zondag 31 augustus
10.00 uur 

Vlooienmarkt Drumfanfare 
“Jong Leven” Gerwen
Heuvelplein in Gerwen

Zondag 31 augustus
12.00 uur 

Open dag CAN / Het Klooster
Het Klooster

Zondag 31 augustus
14.00 uur 

Doris B z.z.z.
Weverkeshof

1 t/m 7 september
Collecte KWF-Kankerbestrijding

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zondag 3 augustus 09.30 uur: Viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 3 augustus 09.30 uur: Mari-
nus Donkers (vanwege sterfdag) en 
Petronella Donkers-Daams; George 
Lie; Marinus van Maasakkers; Diny 
van Zon-van de Ven; Harry Schmitz; 
Grada en Harrie Sanders-van Roos-
male; Riet Slippens-van Gils; Wil 
Crooymans; Truus en Herman Camp-
man-Heuijerjans; Miriam Raessens; 
Jo Cuijpers-Coppens; Aly Dörenberg-
Engbersen; Narda Renders-de Ko-
ning; Anneke Meulendijk-Biemans; 
Piet Elzenga en Leny Elzenga-van der 
Graaf; Han van Gils (vanwege sterf-
dag); Rieky de Groof-Joosten (vanwe-
ge verjaardag).

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 9.00 
tot 12.00 uur. 
Op zaterdagavond vervalt de viering. 
Op zondagmorgen zijn er geen wijzi-
gingen in de drie kerken van Parochie 
Heilig Kruis.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 augustus 11.00 uur: Viering, 
voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Netty de Groot; Bert van den Bigge-
laar; Annie van den Biggelaar-van der 
Putten.

Mededelingen
In onze parochie is afgelopen week op 
78-jarige leeftijd overleden mevrouw 
Annie van den Biggelaar-van der Put-
ten. Wij wensen familie, vrienden en 
kennissen veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 

Gelieve gedurende de vakantieperio-
de van medio juli tot en met medio au-
gustus de misintenties uiterlijk don-
derdagavond in te leveren in plaats 
van zondag.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 3 augustus, De Regenboog 
10.00 uur. Voorganger kerkelijk wer-
ker P. Flach. In de zomerperiode is er 
geen kindernevendienst. De collecte is 
voor Vluchtelingen in de Knel. Op 
donderdag 7 augustus is er weer Open 

Huis van 10.00-12.00 uur. U bent van 
harte welkom voor ontmoeting bij een 
kop koffie of thee!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 augustus 09.30 uur: Viering, 
volkszang, voorgangers werkgroeple-
den.

Misintenties 
Tina van Hoof; Harrie en Lena Ren-
ders; Anneke Mouwen.

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

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 31 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Ignatius van 
Loyola, belijder. 
Vrijdag 1 aug. 17.30 uur H. Lof. 18.30 
uur H. Mis, Eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis H. Makkabeeën, 
martelaren. 
Zaterdag 2 aug. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis H. Alfonsus Maria van Li-
guori, bisschop, belijder en kerkleraar. 
Na de H. Mis uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 3 aug. 08.30 uur gezongen 
Hoogmis, 8de zondag na Pinksteren; 
na de H. Mis kinderzegen. 
Maandag 4 aug. Kloosterstilte. Feest 
van H. Dominicus, belijder.
Dinsdag 5 aug. 18.30 uur H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw ter Sneeuw.
Woensdag 6 aug. 07.15 uur H. Mis, 
Gedaanteverandering van Onze Heer 
Jezus Christus, gedachtenis H. Sixtus 
II, paus, Felicissimus en Agapitis, mar-
telaren. 

Tuinvlindertelling 1, 2 en 3 augustus

Vlindermee en tel alle vlinders 
in de tuin!
Op 1, 2 en 3 augustus organiseert De Vlinderstichting voor de zesde maal de 
landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Nederland gespeurd 
worden naar vlinders in de tuin. Doe ook mee en ontdek wat er allemaal rond-
vliegt in de tuin! Iedereen kan meedoen, 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 de app vlindermee gratis en doe mee!

Dagpauwoog op vlinderstruik

Waarom vlinders tellen?
Iedereen ziet wel eens vlinders in de 
tuin. Maar waarom zou je ze tellen? 
Door de vlinders in je tuin te tellen, kan 
je meten hoe het met de natuur in je 
omgeving gaat. En die cijfers zijn be-
langrijk, want dagvlinders reageren 
snel op het milieu en klimaatverande-
ring. De Vlinderstichting verzamelt al 
jarenlang gegevens over vlinders, zodat 
ze nog beter beschermd kunnen wor-
den. Ook gegevens uit de bebouwde 
kom horen daarbij. Met de tuinvlinder-
telling proberen ze, samen met u, zo-
veel mogelijk gegevens te verzamelen.

 
Doorgeven via de vlinderapp
Met de vlinderapp is het ook mogelijk 
om via je mobiele telefoon in te voe-
ren! Zoek in de App Store of Google 
Play naar Vlindermee en download de 
gratis app. Eenvoudig vlinders her-
kennen op kleur, naam of familie en 
direct alle waarnemingen doorgeven. 
Met de app 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. 

www.vlindermee.nlZangvogelliefhebbers gezocht!
Sinds 7 jaar beschikt Zorgcentrum Akkers over een volière met allerlei 
verschillende zangvogels. De bewoners genieten hier erg van, vooral 
omdat de vogels prachtig zingen. De vogels en volière worden verzorgd 
door een vaste vrijwilliger, echter door ziekte is deze vrijwilliger genood-
zaakt om te stoppen.

Tijdelijk is een oplossing gevonden voor het verzorgen van de vogels echter 
om de volière en de zangvogels te blijven behouden is Zorgcentrum Akkers 

per direct op zoek naar 2 of 3 vrijwilligers die zowel de zangvogels als de 
volière een warm hart toedragen en hulp kunnen bieden.
Wanneer meerdere vrijwilligers de zorg voor de vogels op zich nemen, 

is de tijdsinvestering per week goed te overzien en kan men el-
kaar tijdens vakantie en afwezigheid waarnemen, zodat de 
zorg voor de vogels gegarandeerd is.

Voor de bewoners en gasten van Zorgcentrum Akkers is 
het een lust om naar de verschillende zangvogels te kij-

ken en te luisteren. Het vrolijke gekwetter van de vo-
gels maakt blij en zorgt voor ontspanning dicht bij 

huis. Ook voor bewoners die wat minder mobiel zijn.

Mocht u zangvogelliefhebbers kennen die u 
geschikt acht of mocht u zelf enkele kwartier-

tjes per week hulp kunnen bieden dan vernemen wij 
dat graag. U kunt ons bellen op tel. nr. 040–2635999.
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Touwtrekken over water
DOEN! Nederwetten organiseert voor de 35ste keer, touwtrekken over 
water. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 17 augustus op het 
terrein bij de Oude Toren in Nederwetten. De wedstrijden zullen om 10.30 
uur van start gaan. 
Na een aantal voorrondes met touw-
trekwedstrijden over het water, moet 
het verliezende team aan het einde 
van de plaatsingswedstrijd in het wa-
ter! Dit jaar zal de prijsuitreiking na 
afloop van de wedstrijden plaatsvin-
den op het touwtrekterrein. Natuur-
lijk is ook publiek van harte welkom 
om dit spektakel bij te wonen! De toe-
gang is gratis!
Teams kunnen zich nog tot vrijdag 15 
augustus inschrijven via bestuur@

doennederwetten.nl. Een touwtrek-
team bestaat uit 6 touwtrekkers en 1 
coach. Touwtrekverenigingen zijn uit-
gesloten van deelname. Inschrijven 
kan in de volgende categorieën: da-
mes, heren en jeugd tot 16 jaar. De in-
schrijfkosten, te betalen op de dag zelf, 
bedragen € 15,= voor dames en heren 
teams. Jeugdteams betalen € 7,50. 

Meer informatie is te vinden op: 
www.doennederwetten.nl

DonorRun

5KM
EINDHOVEN
12 OKTOBER

DOE MEE MET DE

DONORRUN!

8KM
AMSTERDAM
19 OKTOBER

Doe mee met de DonorRun 
Eindhoven op 12 oktober 2014
De DonorRun vraagt aandacht voor orgaandonatie en laat zien dat je na een 
transplantatie een positief leven kunt leiden. Dit jaar zijn er tijdens de lande-
lijke donorweek van 12 tot en met 19 oktober twee edities van de DonorRun 
tijdens de Eindhoven Marathon en tijdens de TSC Amsterdam Marathon. 

Een belangrijk doel van de Donor-
week is mensen stimuleren hun keuze 
- Ja of Nee - vast te leggen in het Do-
norregister. De DonorRun wordt ge-
organiseerd door de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS). 

Deze stichting doet zijn uiterste best 
om zoveel mogelijk deelnemers te 
werven, zodat er meer aandacht voor 
orgaandonatie komt en meer mensen 
hun keuze vastleggen. Ieder jaar over-
lijden er namelijk nog zo’n 140 men-
sen, terwijl zij op de wachtlijst staan 
voor een nieuw orgaan. 

Laatste OLAT Kempische     
Wandeldagen vanuit Geldrop

In de loop der jaren heeft menig wan-
delaar genoten van de mooie natuur 
rondom Geldrop maar vele wande-
laars willen echter ook wel eens een 
ander deel zien van het mooie Oost-
Brabant. Echter nu nog een keer een 
laatste kans vanuit Geldrop. Men kan 

1, 2 of 3 dagen wandelen op de afstan-
den 15, 20, 25 of 35 km. De keuze is 
aan de wandelaar. Zoals men van 
OLAT mag verwachten wordt er 
voornamelijk over onverharde paden 
gewandeld door de natuur rondom 
Geldrop. 

Naar Nuenen, Heeze en Lierop
Zo gaat de wandeling op vrijdag rich-
ting Nuenen met het Dommeldal, het 
Nuenens Broek en de Collse en Op-
wettense watermolens. Op zaterdag is 
Heeze met de heide en Heezerbosch 
aan de beurt. Op zondag gaat het rich-
ting Lierop en kunt u genieten van de 
Strabrechtse Heide, de bossen rond-
om Someren en de Kleine Dommel. 

Startlocatie is Café Schonmoeder bij 
sporthal “De Kievit”, Linze 13, 5667 
AH Geldrop. Alle afstanden mogen 
vanaf 07.00 uur starten. De ervaren 
wandelaars kunnen dagelijks tot 10.00 
uur inschrijven op 35 km, tot 11.00 
uur op de 25 km en tot 11.30 uur op de 
20 km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met 
kinderen kan men tot uiterlijk 12.00 
uur ook starten op de 15 km. Men 
moet voor 17.00 uur weer terug zijn 
op de startlocatie. Onderweg heeft 
OLAT enkele wagen- en caférustpos-
ten ingericht. Er hangen pijlen en men 
krijgt een routebeschrijving mee, 
waardoor de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen genieten 50% 
korting op het inschrijfgeld. Nadere 
informatie op www.olat.nl of kwd@
olat.nl. 
Van vrijdag 1 op zaterdag 2 augustus 
organiseert wandelsportvereniging 
OLAT eveneens vanuit Geldrop de 
16e Kempenlandtocht voor lange af-
stand wandelaars. Deze kunnen om 
20.00 uur starten op 110 km en om 
23.00 uur op de 80 km. Startlocatie 
Kantine Kynologenclub De Kempen, 
Kervel 3, 5667 KN  Geldrop. Ook dit is 
de laatste editie vanuit Geldrop. 
Nadere informatie op:

www.olat.nl of kempen@olat.nl

Dit is het achtste artikel in de artikelenreeks 
over de veranderingen in de zorg en de rol van 
de gemeenten. De gemeente Nuenen wil graag 
dat iedereen begrijpt wat er gaat gebeuren 
met de nieuwe zorgtaken. Daarom vindt u 
elke twee weken een artikel in deze krant, 
waarin verschillende onderwerpen vanuit 
diverse invalshoeken worden besproken. 

Veranderingen in de zorg

Hardnekkigste misverstanden 
WMO 2015
Gemeenten in Nederland krijgen vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en ver-
antwoordelijkheden op het gebied van zorg. Daarnaast wordt de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) aangepast. Per 1 januari 2015 gaat de 
vernieuwde versie gelden. Hieronder een opsomming van de hardnekkigste 
misverstanden over de nieuwe WMO.

1. "Als ik veel inkomen of vermogen 
heb, krijg ik geen ondersteuning".

 Gemeenten mogen hun inwoners 
geen ondersteuning weigeren. Dus 
ook niet omdat ze een hoog inkomen 
of veel vermogen hebben. Gemeen-
ten mogen wel een hogere eigen bij-
drage vragen aan cliënten met meer 
inkomen of vermogen. De hoogte 
van de eigen bijdrage is afhankelijk 
van het inkomen, het vermogen, de 
leeftijd en de gezinssamenstelling. 

2. "Kinderen, vrienden en buren 
worden verplicht mij te helpen".

 De WMO 2015 stelt hulp door kin-
deren, vrienden of buren niet ver-
plicht. Ze zijn dus nooit verplicht om 
te helpen. Gemeenten mogen wel 
onderzoeken of het sociale netwerk 
de cliënt kan helpen. De gemeente 
kan ook rekening houden met deze 
hulp als ze een aanbod doet aan de 
cliënt. In het gesprek met de cliënt 
moet de gemeente ook vragen of de 
mantelzorger hulp nodig heeft bij 
het uitvoeren van zijn taken.

3. "Ik verlies mijn rechtszekerheid 
en word overgeleverd aan de wil-
lekeur van gemeenten".

 Dat klopt niet. Het is wel zo dat er 
meer maatwerk geleverd wordt. Als 
iemand zich meldt met een vraag 
om hulp, moet de gemeente veel 
meer dan tot nu toe rekening hou-
den met de persoonlijke situatie van 
de cliënt. Kan de hulpvraag worden 
opgelost door gebruik te maken van 
hulp uit het sociale netwerk of door 
algemene voorzieningen te gebrui-
ken? Dan moet de gemeente een 
maatwerkvoorziening aanbieden. 

 Algemene voorzieningen zijn er 
voor alle burgers. Voorbeelden zijn 
een koffieochtend in het buurthuis, 
de boodschappenbus of de maaltijd-
service. Een maatwerkvoorziening is 
een individuele voorziening. Voor-

beelden zijn een woningaanpassing 
of specialistische dagbesteding. Als 
de cliënt de maatwerkvoorziening 
niet passend vindt, kan hij bezwaar 
aantekenen bij de gemeente. 

4. "Als het geld bij de gemeente op is, 
krijg ik geen ondersteuning meer".

 In de wet staat dat de gemeente 
maatschappelijke ondersteuning 
moet bieden als iemand niet zelf of 
met hulp van zijn netwerk kan 
meedoen in de samenleving of zelf-
redzaam kan zijn. Gemeenten 
moeten altijd aan deze plicht vol-
doen. Ook als het geld op is.

5. "Mijn gespecialiseerde dagbeste-
ding wordt vast wegbezuinigd en 
de gemeente zal mij afschepen met 
een algemene voorziening, zoals 
een activiteit in het buurthuis".

 Zoals hierboven gezegd: als iemand 
er met zijn of haar sociale netwerk of 
algemene voorzieningen niet uit-
komt, moet de gemeente passende 
ondersteuning bieden. Voor sommige 
mensen is een activiteit in het buurt-
huis passend. Bijvoorbeeld een kof-
fieochtend bezoeken om eenzaam-
heid te voorkomen. Voor andere 
mensen is gespecialiseerde dagbeste-
ding nodig. Bijvoorbeeld om te leren 
hoe ze structuur aanbrengen in hun 
dag. In dat geval moeten gemeenten 
gespecialiseerde dagbesteding aan-
bieden. Uit het onderzoek dat de ge-
meente doet, blijkt welke ondersteu-
ning passend is voor een cliënt.

6. "Gemeenteambtenaren hebben te 
weinig kennis van de zorg om te 
bepalen wat ik nodig heb".

 Gemeenten hoeven het onderzoek 
naar de persoonlijke situatie van 
cliënten niet zelf uit te voeren. Ze 
kunnen dit uitbesteden aan een an-
dere organisatie. Vaak zijn dit ex-
terne organisaties, die ervaring 
hebben met zulke onderzoeken. 

7. "Ik zal misschien moeten vertrek-
ken uit mijn verzorgingstehuis en 
weer zelfstandig thuis gaan wonen".

 Mensen die al in een verzorgingshuis 
wonen, mogen hier blijven. Niemand 
wordt gedwongen om weer zelfstan-
dig thuis te gaan wonen. Het kan wel 
zijn dat mensen misschien moeten 
verhuizen naar een ander verzor-
gingshuis, omdat hun eigen verzor-
gingshuis gaat sluiten bijvoorbeeld. 
Omdat er te weinig mensen wonen 
of omdat het gebouw te oud is bij-
voorbeeld. Vanaf 2015 worden de 
voorwaarden voor wonen in een in-
stelling namelijk strenger. Die voor-
waarden gelden alleen voor nieuwe 
cliënten. Dit is het gevolg van het ka-
binetsbeleid om mensen langer thuis 
te laten wonen.

8. "Het is afhankelijk van de goede 
bui van de WMO-consulent of ik 
de hulp krijg die ik nodig heb".

 Gemeenten moeten passende onder-
steuning bieden aan mensen die niet 
zelf of met hulp van hun netwerk kun-
nen meedoen of zelfredzaam zijn. De 
‘bui’ van de Wmo-consulent mag 
geen invloed hebben op deze wette-
lijke taak. Daarom staan in de wet re-
gels voor een juiste behandeling van 
cliënten. Bijvoorbeeld hoe gemeenten 
het onderzoek moeten uitvoeren. En 
dat cliënten zich kunnen laten helpen 
door een cliëntondersteuner. En dat 
een cliënt bezwaar en beroep kan 
aantekenen als hij het aanbod van de 
gemeente niet passend vindt.

9. "De gemeente mag mijn persoons-
gebonden budget (PGB) afpakken".

 Na onderzoek kunnen gemeente een 
cliënt een maatwerkvoorziening 
aanbieden. Een maatwerkvoorzie-
ning is een individuele voorziening. 
Voorbeelden zijn een woningaan-
passing of specialistische dagbeste-
ding. Mensen die een maatwerk-
voorziening krijgen, kunnen kiezen 
voor een persoonsgebonden budget 
(PGB). Maar alleen als ze voldoen 
aan twee voorwaarden. De eerste is 
dat de cliënt het PGB goed moet 
kunnen beheren. De tweede is dat de 
cliënt met het PGB veilige en goede 
ondersteuning moet inkopen.

10."Gemeenten krijgen de beschik-
king over mijn medische dossier".

 Gemeenten krijgen geen medische 
dossiers te zien. De gemeente mag bij-
voorbeeld alleen weten dat iemand 
een indicatie voor de nieuwe wet lang-
durige zorg heeft. De gemeente krijgt 
niet te zien wat er in het dossier staat. 
De gemeente mag alleen gegevens be-
kijken als u daar toestemming voor 
geeft. En dan nog alleen als het voor 
uw aanvraag voor hulp belangrijk is. 
Bovendien hebben alle artsen, ook de 
huisarts, een medisch beroepsgeheim.

Anita Willems
Uitvaartassistente

Monique van Heesch
Uitvaartverzorgster 
Geldrop-Mierlo Tineke Romen 

Manager P&O 

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Toon van der Velden
Uitvaartverzorger 
Geldrop-Mierlo

Sandra van Gastel
Medewerkster
uitvaartcentra

Van der Stappen Uitvaartverzorging is dé specialist in dienstverlening rondom 
de uitvaart. Wij bieden een eigentijdse invulling van de uitvaart aan op basis 
van wensen van de klant waardoor iedere uitvaart uniek wordt. Van der Stappen 
is betrokken, professioneel en waarde toevoegend: onze medewerkers doen 
er alles aan om uw wensen op uitvaartgebied te vervullen.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij graag naar onze site: 
www.vdstappen.nl. Je kunt ook contact opnemen met mw. T. Romen, telefoon 
040 289 5654. Tot uiterlijk 15 augustus 2014 kun je via de website solliciteren.

Van der Stappen Uitvaartverzorging, Spaarpot Oost 2, 5667 KT Geldrop

office manager m/v (32 uur per week)

thuiscentralist m/v (ca. 9 diensten per maand)

Vrijdag 1 tot en met zondag 3 augustus organiseert wandelsportvereniging 
OLAT voor de 31e keer de Internationale Kempische Wandeldagen vanuit 
Geldrop. Dit wordt de laatste editie vanuit Geldrop want de wandeldagen 
gaan in 2015 verhuizen naar Natuurpoort De Vresselse Hut in Nijnsel in de 
Gemeente Sint-Oedenrode. 



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

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.

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Maandmenu 
Augustus

Afhaalmenu voor 2 à 3 personen

•	Canton	Kai	
	 (Kip	in	pikante	tomatensaus)
•	Babi	Pangang	
•	Foe	Yong	Hai
•	Indisch	rundvlees
•	6	st.	Chun	Kun	loempia
•	Kroepoek
•	Nasi,	bami	of	rijst.

€ 1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Pezzaz geniet 
van vakantie!

 www.restaurantpezzaz.nl 
Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  

Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Ons restaurant is gesloten 
vanaf woensdag 30 juli t/m zondag 

17 augustus.

Vanaf woensdag 20 augustus 17:00 uur
 staan wij weer graag voor u klaar! 

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN
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