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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. 
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St. Anna 
Gilde viert 
400 jarig 
bestaan

Touw-
trekken
over
water

Herstel
‘Natte 
natuurparel’

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

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 pe-
riode wat minder, we streven       
ernaar om iedere week een lees-
waardige krant te maken. En dat 
doen we met plezier. www.ronde-
delinde.nl

Redactie, drukkerij, 
uitgevers en bezorgers

Een wakkere tomaat
Door Mariët Jonkhout
De afgelopen drie weken heb ik, redelijk verstoken van nieuws, doorge-
bracht in het zeer zonnige Spanje. Met vele dorpsgenoten heb ik mijn dagen 
doorgebracht, met zon, zee strand en af en toe een koud pilsje of roseetje. 
Geen TV, of radio en maar mondjesmaat internet. De Facebook berichten 
die ik las, waren in de meeste gevallen vergelijkbaar met de mijne; medede-
lingen van vakantieactiviteiten en ook weinig mededelend over de wereld. 
Thuisgekomen, liep ik dus min of 
meer drie weken achter op het nieuws. 
Mijn lieve buurvrouw had alle kranten 
van deze periode voor mij op volgorde 
gelegd en na het kleine stapeltje an-
dere post en de wasmachine, ben ik er 
voor gaan zitten. Ik heb de stapel om-
gedraaid en ben begonnen op de dag 
dat ik vertrokken ben; het oudste 
nieuws eerst. Het neerhalen van het 
de MH17 was die dag en ook in de 
kranten erna het meest opvallende 
nieuws. Pijnlijke foto’s en hartver-
scheurende verhalen. Op het terras in 
Spanje hadden we met alle aanwezige 
Nederlanders een minuut stilte ge-
houden, maar de beelden van de aan-
komst in Eindhoven, de rouwstoet 
maar ook het onmenselijke transport 
per trein had ik nog niet gezien. Mijn 
vakantiegevoel werd hierdoor wel een 
stuk minder; hoe kon ik onbekom-
merd op een camping zitten terwijl 
het leed vlakbij zich zo voltrok. 
Helaas was ik nog niet klaar met het 
vergaren van ellende; De gebeurtenis-
sen in Noord-Irak, waar in het kader 
van geloof (?) ongelooflijkheden ge-
beuren met heel veel mensen, waar-
onder het bericht dat er vrouwen en 
kinderen levend begraven zijn, maakt 
mijn dag echt niet meer goed en ik 
twijfel of ik nog wel verder wil lezen in 
de stapel die nog voor mij ligt. Hoe 
kan het toch dat we elkaar in de wereld 
zoveel naar het leven staan en niet 
vreedzaam naast elkaar kunnen be-
staan. Ik weet het is een issue van alle 
tijden, maar begrijpen doe ik het niet. 
Mijn dochter vraagt om een paar euro 
voor een Nuenens ijsje, die heeft ze zo 
gemist en ik denk ga maar gauw meis-
je en geniet van dit kleine geluk, voor 
je het weet is alles anders.
Gelukkig slinkt de stapel met kranten, 
ik ben begonnen met het overslaan 
van stukken, het is me teveel gewor-

den en ik zie het goede nieuws niet 
tussen alle nare stukken. Goed nieuws 
moet er toch ook zijn? Het staat er 
vast. En ja uiteindelijk zie ik iets wat 
toch echt goed nieuws is; er is een to-
maat ontwikkeld die niet meer hoeft 
te slapen en dus in de helft van de tijd 
kan groeien, hij gaat gewoon door. Ik 
vind het grappig te weten te komen 
dat een tomaat blijkbaar 8 uur slaap 
nodig heeft om goed te kunnen groei-
en en dat een kweker dus iedere avond 
het licht uitdoet.
Het nut van een wakkere tomaat snap 
ik, alleen lees ik ook dat het wel heel 
veel kost aan energie om de tomaat 
ook wakker te houden. Hoever gaan 
we in deze wereld? En kunnen we onze 
energie dan niet beter in andere zaken 
steken?

Nuenens initiatief voor   
‘STA OP TEGEN KANKER’ 
Joop Roijakker en Jos van Herk zijn dit jaar de uitdaging aangegaan om met 
z'n tweeën het mountainbike evenement Gulbergen24 te gaan fietsen. Dit 
betekent dat zij in estafettevorm 24 uur willen gaan mountainbiken waarbij 
ieder 12 uur zal gaan fietsen. Dit zal zijn op 27 en 28 september in Nuenen. 
Op deze manier willen zij een steentje 
bijdragen aan de strijd tegen kanker. 
Om niet met de grote massa/acties 
mee te gaan hebben zij via het KWF 
‘Sta op tegen kanker’ een eigen actie 
gestart. Door middel van donateurs / 
sponsors vanuit hun privéleven maar 
ook beroepsmatig willen ze een streef-
bedrag bij elkaar fietsen.

‘‘Omdat we onlangs een goede vriend 
aan deze verschrikkelijke ziekte verlo-
ren, hebben we in januari het idee op-
gepakt om voor een goed doel 24 uur 
te gaan mountainbiken tijdens de Gul-
bergen 24. Inmiddels zijn we met 
JoopJos4cancer ruim 6 maanden bezig 
om ons doel te realiseren en geld in te 
zamelen voor het ‘Sta op tegen kanker’ 
van het KWF”, vertellen Joop en Jos.

Ondertussen is het streefbedrag, dat 
stond op € 5.000,- gepasseerd. Iets 
waar ze trots op zijn. Het bedrag dat 
onder meer bijeen gebracht is door 
sponsors, donateurs en de acties die ze 
zelf ondernomen hebben. De veiling 
via Marktplaats loopt nog steeds 
(Marktplaats JoopJos4cancer). Ook 
staat er een zuil naast het emballage-
apparaat bij Jumbo Ton Grimberg, 
waar de emballagebonnetjes in gedo-
neerd kunnen worden. Daarnaast zijn 
ze bezig met de verkoop van wens-

kaartjes, waar de Nuenense midden-
stand, RKSV Nuenen en Dierenrijk 
Nuenen hen goed mee helpen.
Daarom is het streefbedrag bijgesteld 
naar € 7.000,-. Dat is volgens hen haal-
baar. Niet iedereen zal de aankondi-
ging in deze krant eerder gezien 
hebben en met dit vervolg hopen ze 
nog wat extra donateurs over de streep 
te kunnen trekken.

Natuurlijk is er in de tussen tijd ook 
flink getraind. De heren hebben er 
sinds januari al een dikke 3000 moun-
tainbikekilometers opzitten, wat neer-
komt op meer dan 160 uur trainen 
(check youtube filmpje JoopJos 4can-
cer) tot nu toe.
Joop en Jos zijn te volgen via Face-
book: JoopJos RoijakkersHerk; Twit-
ter: @joopjos4cancer en www.staop 
tegenkanker.nl/joopjos4cancer Joop en Jos klaar voor Gulbergen 24.

Café Ons Dorp 
gekozen tot 
gezelligste terras 
van Nuenen
De onlangs gehouden wedstrijd 
voor de keuze van het gezelligste 
terras van Nuenen is gewonnen 
door Café Ons Dorp.

Uiteraard krijgt deze uitverkiezing een 
vervolg met ‘Het Gezelligste terras 
van Brabant’ en ‘Het Gezelligste terras 
van Nederland’.
Natuurlijk willen Martijn en Sharon 
Hems, de uitbaters van Ons Dorp, hier 
ook graag aan meedoen. Daarvoor is 
echter jullie steun heel hard nodig.
Er kunnen stemmen uitgebracht wor-
den vanaf 15 augustus op: www.gezel-
ligsteterras.nl Ook als er eerder een 
stem uitgebracht is kan het nu weer. 
De oude stemmen tellen voor de vol-
gende ronde gewoon mee.

Dorpsfestijn in Nederwetten
Op 15, 16, 17 en 18 augustus vindt in Nederwetten het Wette’s Dorpsfestijn 
plaats. Vier dagen lang een programma voor jong en oud. 
Het programma
Jong Leven opent de kermis op vrijdag 
om 19.30 uur. 
Om 20.30 uur start de feestavond met 
muziek van DJ Mikee. En om 21.00 

uur is de eerste ronde van het prijs 
radje draaien. 
De zaterdag begint om 13.00 uur met 
de kindermiddag ‘Cowboys en india-
nen’ met om 14.00 uur Levend Stef, 
stuntpiloot. Om 21.00 uur begint de 
feestavond ‘Crazy cadillacs’.
Zondag 17 augustus is er om 10.30 
touwtrekken over water bij de Oude 
Toren en om 13.00 uur gaat de kermis 
weer open.
De maandag begint om 09.00 uur met 
een gildemis, dan volgt om 11.00 uur 
het Koningschieten op het gildeter-
rein. Om 16.00 uur presenteert het 
gilde de nieuwe koning. Om 13.00 is er 
kermisrikken (inschrijven vanaf 12.00 
uur). De dorpsBBQ begint om 18.00. 
(inschrijven via: wettesdorpsfestijn.nl 
of wettesdorpsfestijn@outlook.com) 
Kosten: € 10,- p.p.

Waterpret met de Nuenense 
brandweer in Speeltuin de Kievit! 
Op zaterdag 23 augustus is het weer zover! Dan vindt in Speeltuin de Kievit het, 
inmiddels een traditie geworden, Brandweerfestijn plaats. Dit jaarlijks terugke-
rende evenement is niet mogelijk zonder de medewerking en het enorme en-
thousiasme van de brandweermannen in Nuenen. Kennismaken met de 
brandweermannen, klimmen in de brandweerauto en zelfs je vriendjes en vrien-
dinnetjes natspuiten met een echte brandweerspuit. Het kan dit jaar weer alle-
maal in De Kievit. Speeltuin de Kievit is zaterdag 23 augustus open vanaf 13:30 
uur en de toegang bedraagt € 1,75 per persoon. Kinderen, opa’s en oma’s met een 
abonnement, hebben gratis toegang.

Vakantie kienen  
in Lieshout
Op dinsdagavond 19 augustus is de 
laatste vakantie kienavond in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout. 
Omdat het een vakantie kienavond is, 
zijn de prijzen enigszins aangepast en 
bestaan voornamelijk uit levensmid-
delen. Ook is er een loterij met mooie 
prijsjes. De zaal is open om 19.00 uur. 
Het kienen begint om 20.00 uur. 

Sleutels gevonden
Afgelopen vrijdag is er een sleutelbos 
met een sleutelhanger gevonden op de 
parkeerplaats naast de Aldi. Diegene 
die de sleutels kwijt is en kan vertellen 
wat voor sleutelhanger er aan de 4 
sleutels hangt, kan contact opnemen 
met 06-29060278.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

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

VERVOLG OP PAGINA 5

VERKEER
Afronding aanleg waterstructuur Kerkstraat en verplaatsen week-
markt
Op maandag 18 augustus a.s. wordt gestart met de afronding van 
waterstructuur Kerkstraat. Het werk wordt uitgevoerd in drie fases. 
Als eerste wordt de Pastoor Aldenhuijsenstraat voorzien van nieuwe 
riolering en bestrating. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tus-
sen 18 augustus en 1 oktober. Vanaf 29 september gaan de werkzaam-
heden in het Park van start. Als eerste wordt dan het stuk tussen de 
Kerkstraat en de Vincent van Goghstraat aangepakt. Vanaf 29 oktober 
wordt ook het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Parkstraat ver-
nieuwd. Tijdens de werkzaamheden zijn de betreffende wegen afge-
sloten voor verkeer. De verwachting is dat het project voor de kerst is 
afgerond.

Als gevolg van de werkzaamheden in het Park kan de weekmarkt niet 
op de gebruikelijke locatie plaatsvinden. Vanaf 22 september tot aan 
het einde van de werkzaamheden wordt de weekmarkt daarom ver-
plaatst naar het Vincent van Goghplein.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631. 

UITNODIGING
Informatieavond berkenbomen Vallestap
In de Vallestap staan berkenbomen die volgens sommige aanwonen-
den veel overlast veroorzaken. Een actiecomité heeft de gemeente 
daarom gevraagd de bomen te kappen. Er zijn echter ook bewoners 
die de bomen juist graag willen houden. Dus moet de gemeente een 
keuze maken.
Er komen in Nuenen meer locaties met berkenbomen voor. De keuze 
die de gemeente in Vallestap maakt, kan dan ook gevolgen hebben 
voor andere locaties in de gemeente. Daarom moet hij zorgvuldig 
afgewogen worden. De gemeente heeft Cobra Boomadviseurs ge-
vraagd om een onderzoek te verrichten. Cobra heeft de feitelijke om-
standigheden en de vermeende overlast onderzocht. Vervolgens is ook 
gekeken naar de (eventuele) juridische consequenties.  Er is een rapport 
van de bevindingen uitgebracht, dat we nu graag aan u willen presen-
teren tijdens een informatieavond.

Waar:   Het Klooster, Park 1 in Nuenen –  Raadszaal
Wanneer:  woensdag 27 augustus 2014
Tijd:   19.00 – 20.30 uur (zaal open vanaf 18:45 uur)
Voor wie:  Omwonenden Vallestap en overige belangstellenden

Tijdens de informatieavond is er gelegenheid om de onderzoeksrap-
porten in te zien, vragen te stellen of uw mening te geven. Voor infor-
matie over de avond zelf kunt u contact opnemen met Esther Rutten-
Maas van Cobra adviseurs: 088-2627200.
We zien u graag de 27e!

CENTRUM  MAATSCHAPPELIJKE  DEELNAME 
Servicepunt en CJG worden Centrum Maatschappelijke Deelname 

Wat is het Centrum Maatschappelijke Deelname?
Het Centrum Maatschappelijke Deelname, ook wel CMD genoemd, 
is de plaats waar alle burgers van Nuenen vragen kunnen stellen over 
deelname aan de samenleving. Dit kan op het gebied zijn van wonen, 
welzijn en zorg. Het is een centrum voor alle inwoners, dus ook man-
telzorgers en vrijwilligers. 
De gemeente zorgde al voor woningaanpassingen voor ouderen en 
mindervalide mensen. Ook hulp in de huishouding wordt door de 
gemeente geregeld. Hiervoor kon u al terecht bij het Servicepunt aan 
de Berg.  
De gemeente zorgde ook al voor opvoedingsondersteuning en lichte 
vormen van jeugdzorg vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Van-
af 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van  
jeugdhulp. De gemeente gaat daarnaast ook de begeleiding regelen 
voor mensen die problemen hebben in hun omgang met andere men-
sen, die minder mobiel zijn of worden, die psychische problemen heb-
ben, geheugen en oriëntatie en/of andere psychische of sociale pro-
blemen hebben.  
Alle taken van het Servicepunt en het CJG en alle nieuwe taken worden 
vanaf nu uitgevoerd vanuit het CMD. De CMD medewerker gaat in 
gesprek met mensen en zorgt voor maatwerk. De CMD medewerker 

is daarbij hét aanspreekpunt, mensen hoeven zelf niet meer naar ver-
schillende instanties of loketten toe. Daarbij is uitgangspunt dat we 
goed kijken naar wat mensen en hun omgeving zelf nog kunnen en wat 
er daar aanvullend op verder nog nodig is. Het is maatwerk waarin de 
hulpvrager centraal staat.  

Hoe kan ik het CMD bereiken?
U kunt op de volgende manieren contact leggen met het CMD: 
•	 Via	de	telefoon	(040)	2831675	op	maandag	tot	en	met	vrijdag	
•	 Via	email:	cmd@nuenen.nl
•	 Op	het	kantoor	van	het	CMD,	Berg	22-C,	5671	CC		Nuenen.	Aan	

de rechterkant is een balie waar u zich kunt melden. 

Tot ziens op de verenigingenmarkt!
Op zondag 31 augustus is ook het CMD aanwezig op de verenigingen-
markt in het centrum van Nuenen. U vindt ons in het Klooster. Graag 
ontmoeten we u daar! 

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	4	augustus	2014	 Weverstraat	51,	5671	BB		–	wijzigen	van	het	

gebruik van de garage ten behoeve van bewo-
ning voor mantelzorg (RO, afwijken van de 
bestemming);

•	5	augustus	2014	 Heerendonk	 4,	 5674	 PG	 –	 plaatsen	 van	 een	
tijdelijke woon unit (BOUWEN);

•	6	augustus	2014	 Wielewaallaan	1,	5672	EW	–	plaatsen	van	een	
berging (BOUWEN);

•	8	augustus	2014	 Berg	33,	5671	CA	–	wijzigen	van	het	gebruik	
ten behoeve van het vestigen van een brood-
jeszaak (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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	5	augustus	2014	 Weverstraat	110,	5671	BE	–	wijzigen	van	het	

gebruik van de garage ten behoeve van het 
vestigen van een diëtistenpraktijk (RO, afwijken 
van de bestemming);

•	5	augustus	2014	 De	Vroente	182,	5672	TS	–	plaatsen	van	een	
dakopbouw aan de voorzijde van de woning 
(BOUWEN en RO, afwijken van de bestem-
ming);

•	7	augustus	2014	 Langlaar	8,	5674	SK	–	wijzigen	van	het	gebruik	
van een deel van de woning ten behoeve van 
een Bed en Breakfast (RO, afwijken van de 
bestemming);

•	7	augustus	2014	 Alvershool	4,	5674	RN	–	 legaliseren	 van	een	
erfafscheiding (BOUWEN).

  
De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten 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 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10000, 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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	zangkoor	Midòre	is	medewerking	en	een	ontheffing	verleend	

i.v.m. een openbare repetitie op maandag 1 september 2014 op 
de kiosk in het Park (verzenddatum 4 augustus 2014);

•	 aan	mevrouw	Y.	Chen	is	een	terrasvergunning	tot	wederopzegging	
verleend	voor	het	inrichten	van	een	terras	voor	haar	snackbar	•	
aan Het Steenen Huys 38 (verzenddatum 7 augustus 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Schepen	van	Durenlaan	is	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	buurtbarbecue-
feest op zaterdag 23 augustus 2014 in de Schepen van Durenlaan 
(verzenddatum 13 augustus 2014).

•	 aan	Stichting	Kindervakantie	Activiteiten	Nuenen	is	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	kindervakantie-
week in de periode van 18 tot en met 22 augustus 2014 op de 
velden	 van	 de	 Honk-	 en	 softbalclub	Nuenen	 aan	 de	 Lissevoort	
(verzenddatum 13 augustus 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.

PUBLICATIE
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ en ont-
werp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 2014-1’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
plannen ter inzage worden gelegd voor de realisering van een bedrij-
venterrein 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 rege-
ling voor het bestaande bedrijventerrein ‘Eeneind II Zuid’ meege-
nomen.

Ontwerp uitwerkingsplan ’Bedrijventerrein Eeneind-West’
Het ontwerp voor het uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ 
ligt met ingang van 15 augustus 2014 gedurende zes weken op het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen ter inzage.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl
Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind-West’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPUEeneindWestUP-C001
Binnen de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp uitwerkings-
plan kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan gedurende 
voornoemde termijn ook mondeling worden ingediend bij de heer D. 
Senders (telefoonnummer 040-2631641).

Ontwerp bestemmingsplan ’Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’ ligt met ingang van 15 augustus 2014 gedurende zes weken 
op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen ter inzage.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Eeneind, herziening 
2014-1’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPEeneindHerz20131-C001
Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk een 
gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp bestemmings-
plan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Nuenen, Postbus 
10.000, 5670 GA Nuenen. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt bij de heer D. Senders (telefoonnummer 040-
2631641).

Nuenen, 14 augustus 2014.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.   

 



  

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: 15 & 16 AUGUSTUS: 

Bospeen .................................. per bos 0,99
Koolrabi ................................... 2 stuks 0,99
Snijbonen ............panklaar, halve kilo 1,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 15 t/m 21  augustus:

Triomphe de vienne . hele kilo 0,99 
Kiyomi ...............................  6 stuks voor 1,99
Wittekool knoflooksalade 250 gram 1,59
Perssinaasappels  nw. oogst 10 stuks 1,99

Lekker en snel klaar!!
 

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!

Runder hamburgers
Iedere 4de ....................................Gratis
 Bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade ..Gratis
Sweet bleu surprice
100 gram ....................................... 2,45
Gepaneerde schnitzels
4 stuks ............................................. 6,50
Ham gehakt Wellington
per stuk .......................................... 1,75
Bos asperges
100 gram ....................................... 1,75

KOOPJE

SPECIAL

   

Voor de 
dagaanbiedingen,

let op onze 
stoepborden!

Acties geldig van 11 augustus t/m 16 augustus 2014

 
Italiaanse bol wit
   nu  € 0,49
_____________________________________________________

Pachino brood
met zongedroogde tomaten € 2,75
_____________________________________________________

Nougatine ijstaartje
6 - 8 pers.

slechts € 6,95
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai 
 Op schelp of harde wener € 13,95 € 12,95
_____________________________________________________  

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

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

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

14,50p.p.

ONBEPERKT
SPARERIBS 
iedere woensdag bij:

KOOPJE

SPECIAL

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

SPECIAL



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.

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

Ook tijdens de zomerva-
kantie zijn wij open voor 
diverse gezichtsbe-
handelingen, pedicu-
res, gellak, harsen, 
epileren, permanente 
Make-up, schimmelna-
gel behandeling, wim-
perextensions, gratis 
huidverzorgingsad-
vies.  INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Voor storing 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823. Email: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

TE HUUR PRAKTIJK-
RUIMTE bij Instituut Zil-
verschoon voor een aantal 
dagen/dagdelen. Graag re-
ageren via mail naar info@
instituutzilverschoon.nl

ONDERNEMERS UIT 
NUENEN OPGELET!! 
Te huur tijdelijke bedrijfs-/
opslagruimte v.a. 100 m2. 
Langere termijn ook mo-
gelijk. Op nieuwe gedeelte 
van Industrieterrein te Nue-
nen. Tel. 06-53144105

17 aug. VLOOIENMARKT 
Sporthal Tivoli Geert 
Grootestraat 72 Eindho-
ven. 9-16 uur. € 1 p.p.  06-
20 29 98 24.

Lichtprocessie Maria 
Tenhemelopneming 
Toen de parochiekerk van Mariahout op 10 juli 1933 werd ingezegend, 
kreeg zij de naam Onze lieve Vrouw van Lourdeskerk. Hiermee is de Ma-
ria-verering voor de parochie begonnen.

Op 15 augustus 1932, slechts 11 
maanden voor de inzegening, is de 
parochie gesticht. Bouwpastoor van 
Eijndhoven heeft in die korte tijd een 
grote klus geklaard. Er waren immers 
nog geen hoogwerkers, geen bouwlif-
ten en er was nauwelijks telefoonver-
keer mogelijk. Veel werk werd gedaan 
met paard en kar en verder moest al-
les met de hand gedaan worden.
Aan het feest van Maria Hemelvaart 
is vanaf het begin bijzondere aan-
dacht geschonken. Tot in de jaren 60 
was deze dag een verplichte zondag 
voor de katholieke kerk. In onze buur-
landen is dat nog steeds zo. Veel vie-
ringen op 15 augustus vonden in het 
verleden plaats in het Openluchtthea-

ter Mariahout. Na de heropening van 
de Lourdesgrot is de Mariatraditie 
voortgezet bij en rondom de grot.

De gebedsviering op vrijdag 15 augus-
tus begint om 20.00 uur in de paro-
chiekerk van Mariahout. Daarna volgt 
aansluitend een lichtprocessie door 
het park en een afsluitende plechtig-
heid bij de Lourdesgrot. De kaarsen 
voor de processie liggen klaar in de 
kerk. Bij slecht weer is de gehele vie-
ring in de kerk en worden er na afloop 
bij de grot alleen de kaarsen opgesto-
ken. Lectoren zullen in deze viering 
voor gaan. Samen met het oMase-
koor zullen er bekende Marialiederen 
gezongen worden.

Herstel ‘natte natuurparel’
Maandag 18 augustus start Waterschap De Dommel samen met de ge-
meente Eindhoven, Bosgroep Zuid Nederland en Staatsbosbeheer met de 
herinrichting van het beekdal van de Dommel in het gebied Dommeldal. 
Het Dommeldal heeft een omvang 
van 241 hectare en behoort tot één 
van de natuurgebieden die door de 
provincie Noord-Brabant is aangewe-
zen als ‘natte natuurparel’. Het pro-
jectgebied ligt ten oosten van Eindho-
ven en ten westen van Nuenen. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door aannemingsbedrijf van der Zan-
den. De directievoering en toezicht is 
in handen van BTL Advies.

In 2012 is de Dommel in het Dom-
meldal tussen Eindhoven en Nuenen 
al gebaggerd en zijn meanders gegra-
ven. Nu wordt het herstel van de natte 
natuurgebieden aan beide kanten van 
het water aangepakt: de Boktse Beem-
den aan de rand van de Eindhovense 
wijk Dommelbeemd en De Rietmus-
sen aan de Nuenense kant. De Boktse 
Beemden en de Rietmussen zijn van 
oudsher natte gebieden langs de 
Dommel, die nu verdroogd zijn. Plan-
ten en dieren in deze natuurgebieden 
zijn afhankelijk van voldoende en 
schoon (grond)water. Het is nodig om 
het water langer in het gebied vast te 
houden, zodat het in de bodem kan 
zakken. Daarom wordt er de komen-
de maanden een aantal maatregelen 
uitgevoerd om het grondwater- en 
oppervlaktepeil te verbeteren. In het 
deelgebied Boktse Beemden in de ge-
meente Eindhoven worden onder an-
dere een aantal greppels gedempt, 
duikers vervangen en een stuw aange-
legd. Daarnaast wordt de voedselrijke 
toplaag deels afgegraven. Dit zorgt 
voor een meer moerasachtige omge-
ving en vochtige hooilanden. De cul-
tuurhistorische lijnen zullen worden 

benadrukt door het planten van lage 
struiken. In het deelgebied De Riet-
mussen, in de gemeente Nuenen, 
worden onder andere verschillende 
watergangen gedempt, een grondwal 
en twee stuwtjes aangelegd.

De aannemer start vanaf 18 augustus 
met de eerste graafwerkzaamheden. 
De verwachting is dat het werk eind 
dit jaar wordt afgerond. Het natuur-
herstel van het Dommeldal wordt 
mede mogelijk gemaakt door financi-
ele steun van de provincie Noord-
Brabant en van het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling.  Het gehele staartwerk en spruiten van 

Windmolen de Roosdonck aan de Ger-
wenseweg zijn vrij recent geschilderd. 
Dit specialistische werk is gedaan door 
Molenbouw Beijk uit Afferden.
Dit is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Vrienden van de Roosdonck. 
De molenaars Mario Collombon en 
Jeroen van Boxmeer kunnen u weer 
ontvangen op en in het mooiste monu-
ment van Nuenen.

De Lourdesgrot in Mariahout

  

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

LEvgROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak
•	 Echtscheiding:	Inloopspreekuur	iedere	dinsdag			
 van 19.00-21.00 uur
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Op	afspraak
•	 Jeugd	en	Jongerenwerk:Tel:	040-2831675
•	 Vluchtelingenwerk:	Inloopspreekuur	dinsdag	van		
 12.00- 14.00 uur
•	 Steunpunt	Vrijwilligerswerk	/	Maatschappelijke			
 stages: Op afspraak
Heeft	u	vragen	voor	het	CJG	?	Op	donderdag	van	
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft	u	vragen	voor	het	Vluchtelingenwerk?	Op	
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERvICEPuNT WELzIjN, WONEN EN zORg NuENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch	spreekuur	van	9.00	tot	11.00	uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•		Woonvoorzieningen	 •		Steunpunt	Mantelzorg
•		Huishoudelijke	hulp	 •		Steunpunt	Vrijwilligerswerk
•		Informatiewinkel	 •		Vervoersvoorzieningen	
•		Rolstoelen	 •		Centrum	Jeugd	en	Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl	•	Postbus	4644,	5601	EP	Eindhoven______________________________________

TELEKABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.

KINDERTELEfOON vOOR z.O.-BRABANT (gRATIS)
Iedere	dag	van	14.00	tot	20.00	uur.	Tel.	0800-04322______________________________________ 

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

STICHTINg LEERgELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62,	5670	AB	Nuenen	of	e-mail:	leergeld@onsnet.nu______________________________________

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

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

vOEDSELBANK NuENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

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

vAN DER STAPPEN uITvAARTvERzORgINg
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl	•	www.vdstappen.nl______________________________________ 

HuLPDIENST vOOR OuDEREN
Tel.	2831675	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur.______________________________________ 

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, vESTIgINg NuENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

vRIjWILLIgERSHuLP vOOR THuISSTERvENDEN
Voor hulpaanvraag tel. 040-2864199 
(St.	Annaziekenhuis)	24	uur	per	dag	bereikbaar.	______________________________________ 

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

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

zuIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Parkstraat	3F	Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
•	 Open:	ma.	t/m	vr.	9.30	-	18.00.	Za.	9.00	-	17.00	uur.
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

ST. ANNAzIEKENHuIS BLOEDAfNAMEPOSTEN
•	 ELC	Pluspunt	(Kloosterstraat	15):	Maandag,	woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
•	 Gasterij	Archipel	(Jo	van	Dijkhof	110):	Maandag,	woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADvISEuR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”PLuSMINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den	via	tel.	06-39243420,	postbus	62,	5670	AB	Nuenen	
of e-mail: plusminus@onsnet.nu

DIENSTEN EN INFORMATIE 20-01-2014

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.
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“Luuk en Saar mogen mee aardbeien plukken”
Deel 17.1 

Hallo Lindekids, fijn dat jullie er weer zijn.
En dank jullie wel voor alle mooie tekeningen die jullie gestuurd heb-
ben. Nou het was wel moeilijk om 3 winnaars te kiezen zeg… wat 
kunnen jullie mooi kleuren! En nu willen jullie natuurlijk weten wie er 
gewonnen hebben. Zou jij het misschien zijn?
Kijk dan maar eens op onze site daar zullen we vertellen wie er een 

mooie prijs hebben gewon-
nen. O ja, we zouden het bij-
na vergeten. We hadden na-
tuurlijk ook verteld dat neef 
Michael voor ons ook een 
verrassing had als we onze 
kleurplaat mooi zouden ma-
ken. Nou die had hij hoor!! 
We mochten namelijk sa-

men met Maria Jansen, 
aardbeien gaan plukken. 
Nou jullie weten niet half 
hoe leuk dat was.
Wooooooow er waren wel 
100.000 aardbeien op een 
heel groot veld. Gelukkig 
hangen aardbeien laag 
bij de grond zodat we er 
goed bij konden. Daarna kregen we van Maria nog een heerlijk 
glaasje aardbeien ranja en konden we thuis lekker gaan genieten 
van de verse, zelfgeplukte aardbeien. Weet jij hoe ze deze ook wel 
noemen? Zomerkoninkjes! En wil je nog meer lezen en nog meer 
foto’s zien? Kijk dan op onze site: www.luukensaar.nu.

Dus snel kijken maar: 

“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”
Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 17.2

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 Ties, 

Luuk houdt erg van    
paarden en ik hou erg 

van konijntjes.

Ties Tausch 8 jaar
Franciscusschool Veghel

Welke dieren vinden jullie leuk op de boerderij?

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.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.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

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

Bedevaart naar Kevelaer 
vanuit Nuenen en omgeving
Voor de 54e maal vertrekt dit jaar de bedevaart naar het Duitse Maria-oord 
Kevelaer vanuit Nuenen en omliggende plaatsen. Deze keer is dat op 30 
augustus.
De reis met de bus naar het 10 kilome-
ter over de grens liggende Kevelaer 
duurt een klein uur. In processie gaat 
men naar het klooster van de Claris-
sen, waar de H. Mis wordt opgedra-
gen. Het koor van de Clemens paro-
chie uit Gerwen, onder leiding van 
dirigent Harrie van den Boomen zal 
daar zingen. Frans Sijmen bespeelt het 
orgel. Daarna gaan de bedevaartgan-
gers, wederom in processie, naar de 
Genadekapel waar de stoet wordt ont-
bonden voor de middagpauze. Na een 
lunch en een persoonlijk bezoek aan 
Maria en eventueel wat winkelen, 
volgt de Kruisweg en het Lof. 

Wat maakt een bezoek aan Kevelaer 
zo bijzonder? Lambert Vermeulen: 
“De bedevaartsdag,  op deze wijze op-
gesomd, is vergelijkbaar met een wil-
lekeurig dagje uit naar een toeristische 
plaats, waar men een mooie kerk, een 
interessant museum op de oude bin-

nenstad bezichtigt. Kevelaer heeft al 
deze zaken, maar dan in het licht van 
Maria ‘Troosteres der bedroefden’. En 
dat maakt deze dag zo bijzonder. Men 
komt onder de indruk van de devotie, 
die er in heel Kevelaer heerst en tot ui-
ting wordt gebracht door de duizen-
den pelgrims. Pelgrims die komen 
naar Maria voor steun en troost bij de 
problemen en ziekten van henzelf, 
hun naasten of hun bekenden. Echter 
ook gewoon voor een duwtje in de rug 

NMK zingt in 
Maastrichtse 
basiliek
Op zondag 28 september zal het 
Nuenens Mannen Koor de H. Mis 
opluisteren in de Basiliek van Onze-
Lieve-Vrouw-Ten Hemelopneming 
in Maastricht. Aanvang van de vie-
ring is om 11.30 uur. 

Deze basiliek aan het Onze Lieve 
Vrouwe Plein is een Unesco monu-
ment. De eerste bouw vond omstreeks 
1000 plaats. In deze kerk hebben on-
der andere leden van de Maastrichter 
Staar hun eerste zangervaringen op-
gedaan. Het plein bij de kerk is een 
centrale ontmoetingsplaats voor de 
rechtgeaarde Maastrichtse bevolking. 
De koorzangers  hebben de eervolle 
uitnodiging om te komen zingen dan 
ook aangegrepen om er een gezellige 
dagconcertreis van te maken. 
Als de weersomstandigheden het toe-
laten, zal het NMK op een geschikte 
locatie een straatconcert verzorgen 
tijdens een stadswandeling onder be-
geleiding van een ervaren gids. 

Op 24 augustus treedt het Nuenens 
Mannen Koor om 13.15 uur op tijdens 
een van de Carat concerten in het Hel-
mondse park de Warande. 
Op 31 augustus neemt het NMK deel 
aan de Nuenense Verenigingenmarkt 
in Nuenen en op 29 november is het 
NMK te horen tijdens het Pieter Fit-
ters Jaarconcert in Het Klooster.

 

St. Anna Gilde     
viert 400 jarig bestaan
In Nederwetten kijkt men in het weekend van 23 en 24 augustus met trots 
terug op het jubileum van Doen. Zowel in het MFA als op het terrein van het 
Gilde zullen diverse activiteiten plaatsvinden. Zaterdag 23 augustus wordt 
het 400 jarig bestaan van het Gilde gevierd. Op zondag de 24ste vindt een 
districtsdag plaats waarbij de Gilden uitgenodigd zijn om in een competitie 
schiet en kruisboogwedstrijden tegen elkaar te houden.
Er wordt, net als vorig jaar, ook acte de 
presence gegeven bij de Nederwet-
tense kermis, waar door de kermis-
commissie een leuke activiteit georga-
niseerd wordt.
Volgens de traditie wordt er ook voor 
een nieuwe koning geschoten. Op 
maandag 18 augustus wordt gescho-
ten op de vogel en wie het laatste schot 
schiet, mag zich twee jaar koning van 
het St. Anna Gilde noemen.

De huidige generatie van het gilde is 
nog springlevend. Heb je belangstel-
ling voor het Gilde, dan kun je vrijblij-

vende contact opnemen met Geert 
Beuving tel; 040-241705.

Programma Districtdag 24 augus-
tus ;
09.30 uur misviering, pastoor Vosse-
naar en het parochiekoor;
12.45 uur Optocht van diverse Gilden 
uit de regio door Nederwetten;
13.45 uur Massale optocht;
14.00 uur Start koningsschieten;
14.30 uur Start diverse activiteiten 
waaronder kruisboogschieten, ba-
zuinblazen, trommen, vendelen enz.;
18.00 uur Prijsuitreiking.

Politieberichten
Bewoner gewond bij gewapende overval
De politie zoekt getuigen van een gewapende overval op een woning aan de Ger-
wenseweg in Helmond/Stiphout. De overval vond dinsdagavond 5 augustus 
rond 22.35 uur plaats.

Een bewoner van het pand was dinsdagavond thuis televisie aan het kijken, toen 
hij plotseling overmeesterd werd door twee onbekende mannen die de woning 
binnengedrongen waren. De mannen eisten onder bedreiging van een op een 
vuurwapen lijkend voorwerp geld. Het slachtoffer werd door de daders geslagen 
en vastgebonden. Een andere bewoner van het pand hoorde gestommel en ging 
kijken wat er aan de hand was, waarop de daders zijn gevlucht. Het zou gaan om 
twee blanke mannen die bivakmutsen droegen. Het slachtoffer liep verwondin-
gen aan zijn hoofd en arm op waaraan hij in het ziekenhuis is behandeld.

Getuigen
De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord dat met 
deze overval in verband gebracht kan worden. Zij kunnen contact opnemen met 
de politie op 0900-8844 of anoniem melding doen door te bellen naar 0800-7000.

om het leven in goede banen te leiden 
of te houden. Maar ook zonder per-
soonlijke problemen en levend in har-
monie kan een bezoek aan de Moeder 
Gods relativerend zijn en een uiting 
van dankbaarheid.” 

De bedevaartgangers worden tussen 
09.15 uur en 09.45 uur op de verschil-
lende opstappunten opgehaald en 
men is rond 18.30 uur weer thuis. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden 
tot 25 augustus bij een van onder-
staande broedermeesters. De kosten 
bedragen € 15,- voor volwassenen. 
Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,- en 
het tweede en volgende kind uit één 
gezin € 2,50. Bruidjes en misdienaars 
gaan gratis mee.

Gerwen: P. Vermeulen, tel. 283 62 42. 
Nuenen: J. Klomp, tel. 283 36 06/283 
66 75.
Nuenen: F. Vinke, tel. 283 48 42.
Nuenen: M. Bunthof, tel. 83 15 23.
Nederwetten: J. van Rooij, tel. 283 73 
12.
Lieshout en Maria-Hout: T. Rooyak-
kers, tel. 06-23172405.

De enige echte 
Gerwense 
vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Ger-
wen organiseert weer haar jaarlijkse 
groots opgezette vlooienmarkt en is 
inmiddels bekend in de nabije en 
verre omgeving.

De markt wordt voor de 45ste keer ge-
houden en wel op zondag 31 augustus. 
Op een ruim en overzichtelijk gesor-
teerd terrein kunt u naar hartenlust 
speuren en snuffelen naar de dingen 
die u nodig heeft. 
Dit jaar is er voor de kids weer een 
jeugdstand. Hier kunnen de kinderen 
knutselen en geschminkt worden.Te-
vens staan er diverse kraampjes met 
hartige hapjes, koffie en frisdrank.
Deze markt wordt ook dit jaar gehou-
den op het Heuvelplein, te Gerwen. 
Vanaf 10.00 tot 15.30 uur is de markt 
geopend en de toegang is uiteraard 
gratis. Vanaf 11.00 uur start de ver-
koop per opbod. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op www.drumfanfa-
rejongleven.nl.
Zet alvast in uw agenda: De jaarlijkse 
boekenmarkt wordt gehouden op 
zondag 25 januari 2015!

Gefotografeerd  door Maria van Mens-
voort op een zomerse dag in een prach-
tig bloemenveld in de buurt van de 
Molen De Roosdonck.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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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 augustus
WSV-wandeling

Woensdag 19.00 uur
Zondag 09.00 uur

EMK terrein aan het Wettenseind.

Elke Woensdag
09.00 uur IVN wandeling
Verzamelen met fiets bij 

de Clemenskerk in Nuenen

Woensdag 13 t/m vrijdag 15 augustus
Kindervakantieweek Gerwen

Terrein de Huikert

Donderdag 14 augustus 
19.00 uur Beachvolleybaltoernooi

terrein aan D’n 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 Hoek-
straat Nederwetten

Zondag 17 augustus
IVN Nuenen fietstocht door bloeiende 

heidegebieden
Vertrek om 10.00 uur per fiets vanaf de 

tuin van Het Klooster

Zondag 17 augustus
14.00 uur Mondharmonica orkest 

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 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn

Speeltuin de Kievit

Za. 23 en zo. 24 augustus 10.00-17.00 
uur Goeden doelen weekend Weverkeshof

DistrictsGildedag, 400 jarig bestaan St. 
Anna Gilde Koutergat in Nederwetten

Zondag 24 augustus
Wielerronde van Nuenen 

Tmldommelstreek
centrum van Nuenen.

Zondag 24 augustus
13.15 uur Nuenens Mannen Koor

Helmondse park de Warande

Dinsdag 26 augustus
19.45 uur Bridge
Zaal Berkenbosch

Zaterdag 30 augustus
tussen 09.15 uur en 09.45 uur op 

verschillende opstappunten
54e bedevaart naar het 

Duitse Maria-oord Kevelaer

Zondag 31 augustus
Verenigingenmarkt Stichting 

DwersVerband in en om het Park
met o.a. optredens van het Nuenens 

Mannenkoor

Zondag 31 augustus
12.00 uur Open dag CAN / Het Klooster

Het Klooster

Zondag 31 augustus
10.00 uur Vlooienmarkt Drumfanfare 

“Jong Leven” Gerwen
Heuvelplein in Gerwen

Zondag 31 augustus
14.00 uur Doris B z.z.z.

Weverkeshof

1 t/m 7 september
Collecte KWF-Kankerbestrijding

Dinsdag 2 september
10.00 uur Feestelijke opening 

bibliotheek Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 t/m zondag 7 september
Harleyweekend Harley Davidson 

Club Gerwin
strandbad Nuenen aan Enodedreef

Zaterdag 6 en zondag 7 september
10.00-17.00 uur Grote jaarlijkse 

boekenmarkt Weverkeshof

Zondag 7 september 
12.00 uur Ezeltjesdag Eeneind
Jo Arts evenemententerrein aan 

de Mulakkers

Kerkberichten

Bewoners van de Akkers naar 
Kröller-Müller Museum
Op dinsdag 5 augustus hebben een 45-tal bewoners van de Akkers en Jo van 
Dijkhof een bezoek gebracht aan het schitterende museum Kröller-Müller 
in Otterlo.
De stichting “Vrienden van de Ak-
kers” organiseerden dit museum be-
zoek voor de tweede keer in samen-
werking met de ’Museum Plus Bus’.
Na een voorspoedige reis door een 
prima chauffeur en dito reisleidster 
kwam het gezelschap rond 11 00 uur 
aan bij het museum waar de koffie en 
thee klaar stond.
Vervolgens werd in drie groepen een 
deskundige rondleiding verzorgd.
Kröller-Müller staat bekend om zijn 
uitgebreide van Gogh collectie schil-
derwerken en de gidsen in het museum 
wisten de Nuenense bezoekers daar-
over uitgebreid te informeren.
Na een goed verzorgde lunch stond een 
bezoek op het programma van de prach-
tige beeldentuin waar het museum ook 
om bekend staat.
Omstreeks half zes was het gezelschap 
weer enthousiast en tevreden terug in 
Nuenen.
De organisatie van deze dag door de 
stichting ’Vrienden van de Akkers’ 

wordt mede mogelijk gemaakt door de 
financiële ondersteuning van sponso-
ren en donateurs. Er zijn al enkele do-
nateurs, maar de mogelijkheid om 
zich aan te melden blijft natuurlijk al-
tijd open staan.
Op de komende Verenigingenmarkt 
op 31 augustus zal de stichting zich 
nadrukkelijk presenteren.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Vrijdag 15 augustus 19.00 uur: viering, 
Maria ten Hemelopneming, gelegen-
heidskoor, voorganger  Pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 17 augustus 09.30 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers. 

Misintenties 
Vrijdag 15 augustus 19.00 uur: Henk 
en Harrie Vinke.
Zondag 17 augustus 09.30 uur: Harrie 
Vermeulen (vanwege verjaardag); Noud 
en Marie van Rooij-van de Kam; Hen-
drikus en Petronella Klomp-Relou en 
Peter; Jo Jegerings; Jan Kanbier; Pastor 
Claes; Harry Schmitz ( vanwege sterf-
dag); Piet van Heijst; Tjeu Gijzen.

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 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 17 augustus 11.00 uur: vie-
ring, volkszang,  voorganger pastor I. 
Gijsberts.

Misintenties
Annie van den Biggelaar-van der Put-
ten; overleden ouders Donkers-Geven 
en overleden familieleden.

Mededelingen
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 17 augustus, De Regenboog 
10.00 uur. De voorganger is mv. S. 
Baayen – Op ’t Land.  In de zomerpe-
riode is er geen kindernevendienst. De 
collecte is voor de Zomerzending van 
Kerk in Actie. Op donderdag 21 au-
gustus is er weer Open Huis van 

10.00-12.00 uur. U bent van harte wel-
kom voor ontmoeting bij een kop kof-
fie of thee!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 augustus 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor  C. 
Peters.
Maandag 18 augustus 09.00 uur: Gilde 
mis, voorganger pastor C.Peters.

Misintenties
Zondag 17 augustus 09.30 uur: Karel 
Foolen; Theo en Dora van der Putten-
Van Rooij
Maandag 18 augustus 09.00 uur: voor 
levende en overleden leden van het St. 
Annagilde.

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 14 aug. 17.30  uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, vigilie van Maria-
ten-hemel-opneming; gedachtenis 
van H. Eusebius. 

Vrijdag 15 aug. 10.30 uur Gezongen 
H. Mis, Feest van Maria-ten-hemel-
opneming.   
Zaterdag 16 aug. 08.30 uur H. Mis, H. 
Joachim, vader van de H. Maagd Ma-
ria.   
Zondag 17 aug. 10.30 Hoogmis, 10de 
zondag na Pinksteren.  
Maandag 18 aug. Kloosterstilte. Ge-
dachtenis van H. Agapitus, martelaar.
Dinsdag 19 aug. 18.30 H. Mis, H. Jo-
hannes Eudes, belijder. 
Woensdag 20 aug. 07.15 H. Mis, H. 
Bernardus, abt en kerkleraar.

Met de Museum Plus Bus naar het museum.

Christian Science
”Ziel” is het onderwerp van de 

dienst die zondag 17 augustus om 
10.30 uur wordt gehouden. De 
gouden tekst hierbij is uit het 

bijbelboek Psalmen  90:17: 
de lieflijkheid van de Heere, 

onze God, zij over ons.
Iedereen is hartelijk welkom. 

Locatie: Parkstraat 54 
(congrescentrum BTB) 

www.christianscience.nlVerstuurd vanaf mijn iPad

Roots 
Elwien Bibbe

Mijn broer denkt dat ze  in de serie Down Town Abby alleen maar bezig zijn met 
zich om te kleden voor het eten. Maar dat komt waarschijnlijk, omdat ie op dieet 
is. En hij is ook de eerste die de geur van frikadellen in het vet opsnuift, als we 
door de Rotterdamse straten fietsen. Ik fiets mijn roots door de regen. Mijn 
broer doet aan de lijn. 25 Jaar woonde ik in Rotterdam. In Nuenen woon ik al 
weer veel langer.

Op Crooswijk zijn onze grootouders van moederskant begraven. We staan even 
stil voor de oude poort van de begraafplaats die tegenwoordig Begraafplaats St. 
Laurentius heet. Of het graf van opa al geruimd is? Vraagt mijn broer. Nou, ik 
was 16 of zo, toen ie overleed. Ik denk niet dat onze familie 42 jaar lang grafrech-
ten heeft betaald. Ik kan me nog wel herinneren dat het graf van onze oma ge-
ruimd is. Die is al veel langer dood. We zijn toen nog een keer gaan kijken. Dat 
weet ik nog wel. Naast de katholieke begraafplaats op Crooswijk is nu een grote 
speeltuin. Met van die hoge glijbanen van kunststof buizen. 
Zaterdag is het D-day voor mijn broer... Dan doet hij een aanval op de weeg-
schaal. Maar ik weet dat hij nog heel vaak zijn roots zal moeten fietsen...

Muziek 
Weverkeshof
Mondharmonicaorkest De Lucht-
happers verzorgt op zondagmiddag 
17 augustus vanaf 14.00 uur een 
optreden op Weverkeshof. 

Het orkest bestaat uit een 20tal mond-
harmonicaspelers ondersteund door 
keyboard en gitaar. De muzikale lei-
ding is in handen van Trees Asmus-
sen. Het repertoire bestaat uit herken-
bare Nederlandse muziek, evergreens 
en ballades afkomstig uit diversen lan-
den. Meezingen, een beetje dansen. 
Het kan allemaal op de Nuenense 
Dorpsboerderij. Hugo van Berckel-
laan 5. De entree is vrij. www wever-
keshof.nl
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Steven Kruijswijk kopman    
in Noorse wielerwedstrijd 
Door Cees van Keulen

Profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen is vandaag als kopman van de 
Belkin-ploeg gestart in de meest noordelijke wielerwedstrijd, de Arctic 
Race of Norway. Deze wedstrijd gaat over 770 kilometer verdeeld over vier 
etappes in Noorwegen. Daarvan zijn twee ritten met aankomst bergop. Van-
daag, donderdag 14 augustus, is de eerste etappe van Hammerfest tot in de 
poolcirkel naar de Noordkaap. De finish is zondag 17 augustus in Tromsø.
In de jongste Tour de France reed Ste-
ven Kruijswijk naar een vijftiende 
plaats in het algemeen klassement. “Ik 
heb na de Tour even wat rust gepakt. 
Noorwegen is een mooie wedstrijd 
om weer te starten. Ik heb het par-
cours bestudeerd en je kunt hier berg-
op wel het verschil maken”, aldus Ste-

ven Kruijswijk. “Ik wil mijn goede 
vorm van de Tour de France doortrek-
ken in deze wedstrijd en me laten zien 
in de bergen. Mijn ambitie is om een 
goed klassement te rijden. We moeten 
even afwachten hoe zwaar de koers in 
het echt is”, zo meldt de Nuenense 
sportman. Steven Kruijswijk kan reke-
nen op de steun van een zeer gemoti-
veerde Lars Petter Nordhaug. Deze 
Noorse ploegmaat van Steven won in 
de vorige editie van deze rittenkoers 
het bergklassement. In de Belkin-
ploeg verder: de Nederlanders Stef 
Clement en Nick van der Lijke, Jo-
nathan Hivert (Frankrijk) en David 
Tanner (Australië). 
De vier etappes op een rijtje: 
14 aug. etappe 1: Hammerfest - 
Noordkaap (204 km); 
15 aug. etappe 2: Honningsvåg – Alta 
(270 km);
16 aug. etappe 3: Alta – berg Kvæ-
nangsfjellet (132 km);
17 aug. etappe 4:Tromsø – Tromsø 
(165 km).

Twee podiumplaatsen in vier crite-
riums 
Na de Tour de France reed Steven 
Kruijswijk vier criteriums: Stiphout 
(3e), Acht van Chaam (6e), Wateringen 
(18e) en tenslotte op 8 augustus in 
Maarheeze de Mijl van Mares (2e). 

Steven Kruijswijk van start in de Mijl 
van Mares met links zijn ploegmaat 
Bram Tankink.

Springconcours    
rijvereniging St. Clemens
Afgelopen zondag werd er bij molen De Roosdonck aan de Gerwenseweg het 
geslaagde springconcours van rijvereniging St. Clemens gehouden. Niet alleen 
de paarden sprongen, er was ook een springkussen voor de kinderen. Met alle 
regen en gelukkig ook zonneschijn is het een erg geslaagde dag geworden met 
dank aan alle sponsoren en vrijwilligers. www.rvsintclemens.nl 

Prima debuut Kevin Sleegers
Geboren en getogen Nuenenaar Kevin Sleegers deed eind juli voor het eerst 
mee met een officiële ‘Ironman’ in het Zwitserse Zurich. Daar vonden de 
Europese kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap in Hawaii 
plaats. De Ironman is ook wel de benaming van de klassieke lange-afstands 
triatlon. Dat houdt in dat er eerst 3,86 kilometer gezwommen moet worden. 
Vervolgens 180,2 kilometer gefietst en tenslotte nog een hele marathon 
(42,195 km) moet worden afgelegd. Bij de wedstrijd in Zurich deden ruim 
2.600 triatleten mee uit 70 landen. Daarbij waren ook een 40 tal profs waar-
onder een groot deel van de Europese- en wereldtop.
De 3,86 kilometer zwemmen in het 
meer van Zurich had Kevin in 1 uur en 
14 seconden afgerond. Direct daarna 
begon hij aan de 180 kilometer wiel-
rennen. Het parcours hiervoor lag 
deels in de stad Zurich zelf en een 
groot deel langs het meer. In totaal 
moesten er ook 1300 hoogtemeters 
overbrugd worden. Met een gemid-
delde snelheid van ruim 36 km per uur 
werd die afstand in 4,58 uur tot een 
goed einde gebracht. Op dat moment 
restte alleen nog een hele marathon. 
Voor dat laatste onderdeel had hij 3 
uur en 34 minuten nodig. Hiermee 

kwam zijn totaaltijd op 9.39.38 uur. 
Dat leverde hem een 92e plaats op in 
de totaaluitslag en daarmee was hij 
ook de tweede beste Nederlander. 
Kwalificatie voor Hawaï is niet gelukt. 
Kevin eindigde als 12e binnen zijn 
leeftijdsgroep. En van zijn leeftijds-
groep mochten alleen de eerste drie 
naar het WK. Al met al is Kevin niet 
ontevreden over zijn prestatie. Hij ziet 
zelfs nog voldoende mogelijkheden 
om zijn tijden te verbeteren. Door het 
volbrengen van deze triatlon mag hij 
zich in elk geval een echte ‘Ironman’ 
noemen. 

Fietsen door 
Brabant met   
TV Bokt
Tennisvereniging Bokt organiseert 
op zaterdag 23 augustus voor de 
derde keer haar jaarlijkse fietstocht. 
Iedereen kan mee doen dus ook 
niet-leden. 
U kunt kiezen uit 2 afstanden: 30 km 
de familietocht en 40 km de bikkel-
tocht. Beide tochten voeren u door 
een schitterend stukje Brabant (ook 
door Nuenen) en fietst u langs water-
molens, kastelen, een mooi en gezellig 
dorpsplein en door de schitterende 
natuur. De tochten gaan hoofdzakelijk 
over vrij liggende fietspaden, een klein 
stukje onverhard of rustige landweg-
getjes. In de routebeschrijving zijn op-
laadpunten opgenomen voor elektri-
sche fiets of scootmobiel. Ruime 
parkeergelegenheid voor zowel fiets 
als auto aanwezig bij het startpunt. In-
schrijven in het clubgebouw op het 
tenniscomplex aan de Anconalaan te 
Eindhoven. Inschrijfgeld € 2,=. U ont-
vangt hiervoor een heldere routebe-
schrijving, een routekaart en een con-
sumptiebon voor een drankje in de 
Sjapoo. Inschrijving tussen 10.00 en 
11.00 uur. 

Nuenenaar Steven Kruijswijk aan het 
woord in de Mijl van Mares.

Jumbo en FrieslandCampina organiseren eerste Familie Fietsdagen

Fietsroutes vanaf alle Jumbo 
winkels op 30 en 31 augustus
 
Jumbo Supermarkten en FrieslandCampina organiseren op zaterdag 30 en 
zondag 31 augustus samen voor de eerste keer de Familie Fietsdagen. Op 
die dagen kunnen jong en oud vanaf elke Jumbo winkel in Nederland een 
fietstocht maken van zo'n 20 kilometer. Elk gezin krijgt bij de start een pak-
ketje cadeau met daarin wat lekkers én een verrassing voor onderweg. Jum-
bo en FrieslandCampina willen met de Familie Fietsdagen laten zien hoe 
leuk, gezellig en gezond fietsen met het hele gezin kan zijn. 
Nederlanders fietsen veel en vaak, zo 
blijkt uit gegevens van de Fietsers-
bond. Samen fietsen we jaarlijks zo'n 
15 miljard kilometer. De ‘gemiddelde 
Nederlander' stapt per jaar zo'n drie-
honderd keer op de fiets en rijdt dan 
in totaal 900 kilometer. Naar schatting 
telt ons land zo'n 22,3 miljoen fietsen.
 
Selfie(ts)
Jumbo en FrieslandCampina roepen 
deelnemers op om te laten zien dat zij 
meefietsen tijdens de Familie Fietsda-
gen. Wie een selfie – voor de gelegen-
heid omgedoopt tot selfiets – maakt 
van zichzelf op de fiets, kan deze up-
loaden op facebook.com/jumbosuper-
markten. Deelnemers maken kans op 

een unieke Jumbo fietsmand met hun 
eigen naam.

Inschrijven
Inschrijven voor de Familie Fietsda-
gen kan via www.jumbosupermark-
ten.nl/familiefietsdagen. Late beslis-
sers kunnen ook op zaterdag 30 en 
zondag 31 augustus een route ophalen 
in de Jumbo winkel van hun keuze. Op 
www.jumbosupermarkten.nl kunnen 
klanten hun dichtstbijzijnde Jumbo 
terugvinden als startpunt van de fiets-
routes. 

Voor het pakketje dat families cadeau 
krijgen, geldt op=op. Deelname aan de 
Familie Fietsdagen is kosteloos.
 

Wielersport

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 touwtrekwedstrijden over het water, moet het 
verliezende team aan het einde van de plaatsingswedstrijd in het water! Dit jaar 
zal de prijsuitreiking na afloop van de wedstrijden plaatsvinden op het touwtrek-
terrein. Natuurlijk is ook publiek van harte welkom om dit spektakel bij te wo-
nen! De toegang is gratis!
Teams kunnen zich nog tot vrijdag 15 augustus inschrijven via bestuur@doen-
nederwetten.nl. Een touwtrekteam bestaat uit 6 touwtrekkers en 1 coach. Touw-
trekverenigingen zijn uitgesloten van deelname. Inschrijven kan in de volgende 
categorieën: dames, heren en jeugd tot 16 jaar. De inschrijfkosten, 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

Paardensport

Twee podiumplaatsen in vier wed-
strijden.
Zaterdag 1 augustus reed Steven in 
Baskenland de klassieker St. Sebastian 
met Belkin-kopman Bauke Mollema 
op een 2e plaats en Steven als 21ste. En 
afgelopen zondag reed Kruijswijk de 
RideLonden Classic en eindigde op 
een 37ste plaats.

Top-100
De Nuenense Belkin-renner staat in 
de top-100 van de UCI World Tour-
ranglijst (98ste). In september rijdt Ste-
ven Kruijswijk in Canada de Ronde 
van Alberta met een proloog in Cal-
gary op 2 september en de finish in 
Edmonton op 7 september. Daarna 
nog twee WorldTour-klassiekers: de 
Grand Prix Quebec (12 september) en 
de Grand Prix Montreal (14 septem-
ber).

Heidefietstocht IVN Nuenen
IVN Nuenen organiseert op zondag 17 augustus een fietstocht door bloeiende 
heidegebieden. Het wordt een afwisselende tocht met een paar stops op natuur-
historische plekken. Maar het belangrijkste doel ervan is toch wel het genieten 
van de paarse heide. De fietstocht is ongeveer 45km. De groep verwacht rond de 
klok van 15.00 uur weer terug te zijn in Nuenen. Eten en drinken tijdens pauzes 
onderweg dient men zelf mee te nemen. Het meenemen van een verrekijker 
wordt sterk aanbevolen. Deelname is gratis. Info: 040 2421423. Vertrek om 10.00 
uur per fiets vanaf de tuin van Het Klooster.



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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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.

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
  & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
  Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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

14 augustus om 17.30 weer geopend!

Menu Olijf 
Voorgerecht
Gamba | meloen | soja | sesam

Tussengerecht
Heilbot | schelpen | kreeft

Hoofdgerecht
Lamsfi let | ratatouille | tomaat | knofl ook
tijm rozemarijnjus

Dessert
Aardbeien | limoensabayon | vanilleparfait | rood fruit
passievrucht crème

€ 34,50 per persoon

Of kies uit onze a la carte kaart of één van onze verrassingsmenu’s.
Reserveren kan ook via restaurantolijf.nl.

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

Gratis 
parkeren
± 300 parkeerplaatsen

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
van Nuenen

P

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”
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