
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van        
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Wist u dat......?
Rond de Linde 

meer dan 57 jaar het nieuws
uit Nuenen c.a. voor u 

verzorgd en dit 
óók blijft doen, óók tijdens 

de VAKANTIE periode.

Meezingen 
of meefietsen 
met het GMK

Bedevaart 
Kevelaer  
vanuit Nuenen 
en omgeving 

Sjors Sportief/ 
-Creatief Nuenen 
groot succes! 

Zondag  26 juli • 09.00 - 17.00 uur
Bernhardstraat 30 Nuenen

(garage blok achter op het parkeerterrein v/d Jumbo)

Antiek, curiosa, brocante, vintage, kleding, meubels,
gereedschap en bouwmateriaal.

KINDER-
SPEELPARADIJS

26 juli

Beeldengroep ‘Aardappeleters’  
te zien in Nuenen
Wie zelf een mening wil vormen over de beeldengroep ‘De Aardappeleters’ 
kan dat dit weekend doen. De initiatiefnemers nodigen alle Nuenenaren uit 
om zaterdag en zondag naar het kunstwerk te komen kijken op het terras 
van restaurant De Zonnewende aan het Park.
   
Cor van der Linden, een van de initia-
tiefnemers, spreekt van een sneak pre-
view met de bedoeling om de inwo-
ners enthousiast te maken voor de 
beeldengroep. “Mensen kunnen het 
kunstwerk bekijken, aanraken en bele-
ven. Dan krijgen ze letterlijk een beter 
beeld van waar het om gaat. En ze 
kunnen met ons in gesprek over het 
hoe en waarom van de beeldengroep.”
De andere initiatiefnemers zijn Peter 
Nagelkerke, Jack Aldenhoven, Chris 

Eeuwhorst, Martien Janssen, Fons 
Linders en Gerard Meulensteen. Zij 
willen de discussie over het object en 
de plaatsing in het Park heel graag uit 
de persoonlijke sfeer halen, zegt Van 
der Linden. “Heb respect voor elkaar. 

Foto’s Cees van Keulen.

Peter Nagelkerke heeft de artistieke 
gave gekregen om dat beeld te maken. 
Maar het kan toch niemands bedoe-
ling zijn om elkaar als mens kapot te 
maken”, refereert hij aan de felle dis-
cussie die momenteel in de gemeente 
gaande is.

De financiering van de beeldengroep 
is zo goed als rond, verklaart Van der 
Linden. Hij benadrukt dat de initia-
tiefnemers geen enkel persoonlijk be-
lang bij het project hebben. “Wij doen 
dit voor Nuenen.” Er is ook geen spra-
ke van dat het ‘Monument voor de 
Brabantse Kloosterorden’ van de Bre-
dase kunstenaar Theo Besemer in het 
Park moet wijken voor de bronzen 
‘Aardappeleters’, zegt hij.
De discussie in Nuenen over de kwali-
teit van de beeldengroep, de plek en de 
commerciële waarde is een maand ge-
leden losgebarsten. Het kunstwerk is 
een geschenk aan de gemeente dat in-
middels door burgemeester en wet-
houders in dank is aanvaard. Conform 
voorstel moet ‘De Aardappeleters’ een 
plek krijgen in het Park. Het bronzen 
kunstwerk van de ‘De Aardappeleters’ 
wordt op 26 september onthuld. 

Een groep ‘prominente Nuenenaren’, 
welke in het verleden hun sporen heb-
ben verdiend binnen het Nuenense, 
keren zich nu tegen plaatsing van de 
sculptuur in het Park. Volgens deze 
groep Nuenenaren getuigt het object 
van weinig respect voor Vincent van 
Gogh en zijn werk, zonder het bron-
zen kunstwerk gezien te hebben.

“Laten we alsjeblief proberen om el-
kaar te respecteren”, vindt Van der 
Linden. “Eerst is Van Gogh uitge-
jouwd en nu Peter Nagelkerke. Het 
krenkende moet uit de discussie. We 
kunnen overal over praten en wij zul-
len luisteren, maar het mensen pijni-
gen moet uit de discussie verdwijnen. 
Maar de Nuenenaren hebben zich nog 
geen voorstelling kunnen maken. 
Daarom laten we de beeldengroep 
zien. Wij hopen op positieve reacties.”
De bronzen ‘Aardappeleters’ is zater-
dag van 11.00 tot 20.00 uur en zondag 
van 11.00 tot 17.00 te zien op het ter-
ras van De Zonnewende in Nuenen. 

40-jarig dienstjubileum       
Chris Kuijten bij ECR-Nederland BV

Zwemverbod 
natuurbad Bospark 
‘t Wolfsven Mierlo
De provincie Noord-Brabant heeft 
een zwemverbod ingesteld voor het 
natuurbad van Bospark ’t Wolfsven 
in Mierlo. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat het zwemwater een hoge 
concentratie bevat van een bacterie 
die oorontsteking kan veroorzaken. 
Het zwemverbod is ingesteld in 
overleg met GGD Brabant-Zuidoost.

Het gaat om de bacterie Pseudomonas 
aeruginosa die van nature voorkomt 
in oppervlaktewater. Vooral als de 
temperatuur van het water hoger is 
dan 18 graden Celsius, kunnen hogere 
concentraties van deze bacterie ont-
staan en dat zorgt soms voor proble-
men. De bacterie kan een ontsteking 
van de huid in de uitwendige gehoor-
gang veroorzaken met zelfs blijvende 
gehoorschade tot gevolg.

Klachten
Nadat vorige week een tiental klach-
ten was binnengekomen van kinderen 
die in het natuurbad gezwommen 
hadden en daarbij oorontsteking op-
liepen, was al een waarschuwingsbord 
geplaatst. Waterschap Aa en Maas 
heeft met spoed een onderzoek uitge-
voerd en daarbij werd de bacterie aan-
getroffen. Reden om nu een zwemver-
bod in te stellen. De Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant en de gemeente 
Geldrop-Mierlo hebben verbodsbor-
den geplaatst bij het natuurbad.

Monitoren
De kwaliteit van het water wordt de 
komende tijd herhaaldelijk getest. Als 
in overleg met de GGD blijkt dat het 
water weer voldoende veilig is, zullen 
de verbodsborden weggehaald wor-
den en wordt dit bekendgemaakt.

ECR-Nederland BV is een koeltechni-
sche groothandel op industrieterrein 
Eeneind 1, bij de meeste Nuenenaren 
nog bekend als Machinefabriek 
Noord-Brabant. Chris Kuijten was in 
1977 als enige van het huidige perso-
neelsbestand aanwezig bij de bouw 
van het pand aan de Collseweg in 
Nuenen. 

Chris is als vakantiekracht begonnen 
en heeft in de afgelopen 40 jaar meer-
dere functies bekleed zoals o.a. koel-
monteur, magazijnchef en verkoopme-
dewerker. Hij heeft de organisatie zien 

veranderen en groeien naar het huidige 
ECR-Nederland BV, waar inmiddels 
ruim 60 mensen werken. Chris is al ja-
ren een vertrouwd gezicht aan de ver-
koopbalie. De klanten omschrijven 
Chris als klantvriendelijk, behulpzaam 
en zeer deskundig. Klanten kunnen bij 
hem altijd terecht voor advies. 

Naast zijn werk is hij erg actief in het 
verenigingsleven. Met name bij voet-
balvereniging EMK heeft hij zijn spo-
ren verdiend. Ook de Bosnische kin-
deren konden 11 jaar geleden rekenen 
op zijn inzet.

Chris Kuijten luistert aandachtig naar de speech tijdens de receptie 
en ontvangt de gouden ECR-speld. 

Op 19 juni 2015 was het formeel 40 jaar geleden dat Chris in dienst kwam 
bij ECR. Vorige week was ter gelegenheid hiervan de receptie waar zijn 
familie, collega’s en vroegere directieleden bij aanwezig waren. Algemeen 
directeur, Udo van der Meer, had de eer de éérste gouden ECR-speld uit te 
reiken aan de jubilaris.



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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•	 op	de	weg	wanneer	deze	niet	binnen	een	gebiedsgericht	parkeer-
verbod valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden. 

Parkeren is niet toegestaan: 
•	 op	het	trottoir;
•	 bij	een	kruispunt	op	een	afstand	van	minder	dan	vijf	meter	daarvan;
•	 buiten	de	bebouwde	kom	op	een	rijbaan	van	een	voorrangsweg;
•	 langs	een	gele	onderbroken	streep;
•	 op	een	gelegenheid	bestemd	voor	het	onmiddellijk	laden	en	lossen	

van	goederen;
•	 op	een	parkeerplaats	voor	vergunninghouders;
•	 in	plantsoenen;
•	 op	grasvelden	of	andere	groenvoorzieningen;
•	 voor	een	inrit	of	uitrit;
•	 op	een	gehandicaptenparkeerplaats	zonder	geldige	gehandicap-

tenparkeerkaart. 

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

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

zonder	gehandicaptenparkeerkaart		€	370,-	is?

(Brom) fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte 
(brom) fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten 
zij de rijbaan gebruiken. (Brom) fietsen op het trottoir of in voetgan-
gerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit 
tot gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan leiden. Voet-
gangerszones herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeersborden. 
Als u toch fietst op het trottoir riskeert u een boete van € 55,-. Daar-
naast riskeert u, als u met de bromfiets op het trottoir rijdt, een 
boete van € 95,-. 

Ook is het verboden om over de weekmarkt te (brom) fietsen. Als u 
toch over de weekmarkt fietst riskeert u een boete van € 35,-. Daar-
naast riskeert u, als u met uw bromfiets over de weekmarkt rijdt, een 
boete van € 60,-. 

Overige informatie
In 2015 is (brom) fietsen op het trottoir een doorlopend speerpunt 
van onze BOA’s. Bij constatering van een overtreding kan er door 
onze BOA’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct een 
proces-verbaal worden opgemaakt. De bedragen van de boetes ge-
noemd in dit artikel, zijn exclusief € 7,- administratiekosten. De regels 
zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990) en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
De BOA’s zijn bevoegd om overtredingen van de genoemde regelgeving 
over parkeren en (brom) fietsen te bekeuren. Als u vragen hebt over 
dit artikel of een melding wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan 
kan dat via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook op 
onze site kwijt, www.nuenen.nl

NUENEN VEILIG
Inbrekers gaan niet met vakantie
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Tip van de week: Op	vakantie?	Zorg	dat	uw	huis	er	bewoond	uitziet	
door bijvoorbeeld een tijdschakelaar op de verlichting te zetten, post 
uit de bus te laten halen en vraag de buren om extra op te letten tijdens 
uw afwezigheid. 

Meer tips? Kijk voor handige tips om inbraak te voorkomen op www.
nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > Inbraakpreventie zo-
mercampagne "Inbrekers gaan niet met vakantie".

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 14	juli	2015	 Schout Wernertslaan 19, 5673 RL - het plaatsen 
	 	 	 van	een	dakkapel	(BOUW);
•	 17	juli	2015	 Tweevoren	85,	5672	SG	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 een	berging	(BOUW);
•	 17	juli	2015	 Hoekstraat	46,	5674	NP	–	het	aanpassen	van
   de technische installatie ten behoeve van het
	 	 	 mobiele	netwerk	(BOUW	en	MONUMENT);
•	 14	juli	2015	 Paaihurken	6,	5671	BD	–	het	verbouwen	van	
   een schuur tot woning (BOUW en 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 danwel de burgemees-
ter zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van de A.P.V. 
en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Comité	Fietsen	voor	Muziek	van	het	Gerwens	Muziek-

korps voor het organiseren van de jaarlijkse fietstocht “Fietsen 
voor muziek” op 20 september 2015, waarbij de start en finish 
plaatsvindt	vanaf	Sociaal	Culturele	Accommodatie	“d’n	Heuvel”	
aan	Heuvel	11;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	G.	 Paashuis-Hoefnagels	 voor	het	 innemen	
van een standplaats met een oliebollengebakkraam tegenover de 
kapsalon aan het Park in de maanden november en december 2015.     

VERVOLG OP PAGINA 5

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 23 juli 2015

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 13	juli	2015,	Loenys	van	Lancveltlaan	4,	5671	CN	–	het	plaatsen	

van twee dakkapellen (BOUW).                                                                                      
Tegen	 de	 intrekking	 van	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE (OMGEVINGS)VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn  
verzonden op:
•	 14	juli	2015	 Berg	15C,	5671	CA	–	het	plaatsen	van	een	
	 	 	 pergola	(zonwering)	(BOUW);
•	 14	juli	2015	 De	Pinckart	24,	5674	CC	–	het	plaatsen	van		twee
	 	 	 Be	Low	(ondergrondse)	containers	(BOUW);
•	 14	juli	2015	 Stationsweg	13,	5674	TS	–	het	plaatsen	van	
   een overkapping en een erfafscheiding 
	 	 	 (BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 14	juli	2015	 Velakker	21,	5672	PE	–	het	plaatsen	van	een	
   overkapping en erfafscheiding (BOUW en 
	 	 	 RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 16	juli	2015	 Grote	Heiakker	2,	5674	VE	–	het	plaatsen	
	 	 	 van	een	erfafscheiding	(BOUW);
•	 16	juli	2015	 Papenvoortse	Heide	7,	5674	SL	–	het	tijdelijk	
   uitbreiden van een stal met een melklokaal 
   en een silo melkkoeltank (BOUW). 
  
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het 
wijzigen en/of aanleggen van leidingnet. Deze vergunning is verzonden op:
•	 15	juli		2015	 Europalaan	i.v.m.	HOV2,	
   aanleg gasleidingnet door Edinet BV

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende 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	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.

Besluiten op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Menvereniging	De	Coovelse	Menners	zijn	toestemming,	vergun-

ning en ontheffingen verleend voor het organiseren van de jaar-
lijkse	Vincent	van	Goghrit,	bestaande	uit	een	oriëntatierit	en	een	rit	
met authentieke rijtuigen op zondag 4 oktober 2015 waarbij de start 
en	finish	t.h.v.	het	Park	plaatsvindt	(verzenddatum	15	juli	2015);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	voor	
het organiseren van een kofferbakverkoop op 27 september 2015 op 
het	gildeterrein	aan	Lankveld	10	in	Gerwen	(verzenddatum	15	juli	2015);

•	 aan	Drumfanfare	Jong	Leven	Gerwen	zijn	een	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een vlooienmarkt op 30 augus-
tus	2015	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen	(verzenddatum	16	juli	2015);

•	 aan	Stichting	Jeugd-	en	jongerenactiviteiten	Gerwen	zijn	vergun-
ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van de 9e 
kindervakantieweek	in	Gerwen	in	de	periode	van	19	tot	en	met	21	
augustus	2015	op	het	terrein,	gelegen	naast	het	Huysven	aan	De	
Huikert (verzenddatum 21 juli 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

CLIëNTONDERSTEUNING    
GEMEENTE NUENEN  
Het	Centrum	Maatschappelijke	Deelname	(CMD)	aan	de	Berg	22c	is	
niet meer weg te denken uit onze gemeenschap. Hulp en advies nodig 
over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelf-
standig	blijven	wonen,	vrijwilligerswerk	of	mantelzorg?	Er	is	in	Nuenen	
één	plaats	voor	al	uw	vragen:	het	CMD.	Niet	iedereen	is	even	goed	in	
staat om precies aan te geven/te begrijpen wat het probleem is en 
welke oplossingen het meest voor de hand liggen. Een onafhankelijke 
cliëntondersteuner	kan	in	dit	geval	uitkomst	bieden.
Gemeenten	zijn	sinds	1	januari	2015	verantwoordelijk	voor	meer	zorg-	en	
ondersteuningstaken.	Cliëntondersteuning	hoort	daar	ook	bij.	Vanaf	1	
januari	hebben	alle	cliënten,	van	jong	tot	oud,	wettelijk	recht	op	gratis	
en onafhankelijke ondersteuning. Ook inwoners met een beperking 
(verstandelijk, lichamelijk, autisme, niet aangeboren hersenletsel). Deze 
ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteu-
ning op alle levensgebieden. Heeft u ondersteuning nodig op het gebied 
van	zorg,	onderwijs,	welzijn,	wonen,	werk	en	inkomen?	Dan	kunt	u	hulp	
krijgen	 van	 een	 onafhankelijke	 cliëntondersteuner	 die	 u	 helpt	 bij	 het	
begrijpen en verkrijgen van de juiste hulp. Ook hier zorgt uw gemeente 
voor. Bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, een (voor)onder-
zoek, bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling.

Gratis voor de cliënt
U	hoeft	zelf	niets	te	betalen	voor	de	hulp	van	een	cliëntondersteuner.	
De	gemeente	betaalt	de	cliëntondersteuning.	Van	oudsher	 vindt	al	
cliëntondersteuning	plaats	aan	verschillende	uiteenlopende	groepen	
in	onze	gemeenschap.	Senioren	kunnen	een	beroep	doen	op	de	cliënt-
ondersteuners van de ouderenbonden. Maar ook familie, kennissen 
of	de	Zonnebloem	worden	ingeschakeld	als	cliëntondersteuner.	Naast	
deze	zogenaamde	informele	cliëntondersteuners	kan	men	altijd	een	
beroep	doen	op	de	medewerkers	in	het	CMD.	In	de	praktijk	zal	de	
consulent	die	het	keukentafelgesprek	voert	met	de	cliënt	niet	gelijktij-
dig	 optreden	 als	 cliëntondersteuner.	 Desgewenst	 kan	 een	 collega	
worden	ingezet.	De	cliënt	moet	in	ieder	geval	het	gevoel	krijgen	dat	de	
cliëntondersteuner	naast	hem	staat	en	de	cliëntondersteuner	dient	te	
handelen	in	het	belang	van	de	cliënt.	Op	het	moment	dat	de	cliënt	
twijfelt	aan	de	objectiviteit	van	de	cliëntondersteuner	heeft	hij	de	vrij-
heid	om	de	gemeente	te	vragen	om	een	andere	ondersteuner.	De	cliënt	
kan ook het besluit nemen om zijn ondersteuning zelf te regelen. De 
medewerkers	van	het	CMD	wijzen	u	graag	op	de	mogelijkheden.

AFVALINZAMELING
Afval clusteren = winst!
In een groot gedeelte van de gemeente Nuenen zijn in de afgelopen 
tijd	 clusterplaatsen	 ingevoerd.	 In	 Het	 Puyven,	 waar	 de	 inzamelaar	
voorheen 45 minuten bezig was om het afval op te halen,  duurt het 
ophalen nu nog 15-20 minuten. Dit is niet alleen tijdswinst, maar de 
vrachtwagen zorgt ook voor 20 minuten minder overlast in de wijk. 

Niet te vroeg aanbieden
Het PMD-afval wordt iedere week opgehaald. Voor de zakken met 
PMD-afval gelden dezelfde regels als voor uw containers. U mag uw 
afval de avond voordat het wordt opgehaald buiten hangen of zetten 
vanaf 22.00 uur. Als u zich hier niet aan houdt, riskeert u een boete. 
Heeft	u	toch	eerder	een	volle	zak	met	PMD-afval?	Dan	kunt	u	hem	
thuis bewaren, of gratis brengen naar de milieustraat of in de contai-
ner bij de Intratuin in Nuenen.  Let u erop dat u uw PMD-afval aanbiedt 
in de gemeentezakken. U kunt veel afval gescheiden inleveren in Nue-
nen. Wat u waar kunt inleveren vind u op afvalkalender.nuenen.nl

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Parkeren en (brom)fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 31 en 32 extra toe op het thema 
parkeren en (brom) fietsen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien.

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

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

niet	daarbuiten;

GEMEENTEhUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSChAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantel-
zorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

     

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

Ook in de vakantie periode 
staan wij graag voor u klaar!!

Stoplicht paprika
1x 3 stuks 1,49

Avocado   
per stuk 1,49

Kiwi groen  
1/2 kilo 1,49

Kiwi gold 
1/2 kilo 1,99

Spitskool  panklaar
  1/2 kilo 0,69
Zomerfris salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 juli

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hollandse bospeen  
per bos 0,99

4 Souvlaki Steaks ........5,95
Carpaccio Spies
100 gram .........................................2,45
100 gr. Pepercervelaat
100 gr. Gebraden Kipfilet  .......3,90
Filet lapjes
4 stuks ..............................................5,95
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45
Voor de best belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Franse weken!

Wij zijn normaal 
geopend tijdens 

de vakantie!

Acties week 30: geldig maandag 20 juli t/m zaterdag 25 juli 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fijn     € 1,75
_____________________________________________________

Franse croissants
net wat zoeter van smaak

    3 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Aardbeienzomerschelp
heerlijk met aardbeien en abrikozen 

     € 6,95
_____________________________________________________

Franse kruidenboter
o.a. lekker voor bij de bbq

     € 2,95
_____________________________________________________

Ieder maandag brooddag:
4 broden naar keuze en
2x 6 witte en/of bruine broodjes 

slechts € 8,95

SPECIAL

SPECIAL

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

KOOPJE

KOOPJE

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Bedankt!!!
Wij willen u hartelijk danken voor uw 
massale belangstelling bij ons afscheid 
van Autobedrijf J. Janssen.
‘T was voor ons een onvergetelijke avond.

Tot ziens
Toon en Lies Raaijmakers

Harrie en Anja Bekkers

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Vakantiebezorgers
(maanden juli en augustus) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE
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 PUZZELHOEKWeek 29

4 1
8 2 9 4

1 9
6

3 7 1
8 7 6

4 7 2 8
5 9

1 9 6

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 spoedig 6 alsmede 11 kilte 12 vogel 13 domoor 15 ego 
17 leidsman 19 kelner 21 luitenant 22 deel v.e. naald 24 droevig 25 mager 
26 waterkering 28 United Nations 29 voorzetsel 30 echtgenoot 
31 verkoopplaats 33 bot 35 aldus 36 in memoriam 38 patiënt 41 vogel 
45 rookgerei 47 watercloset 48 oude lengtemaat 49 gordel 51 vaartuig 
52 houtsoort 54 baardje 55 a priori 56 inwendig orgaan 57 treuzel 
59 selenium 60 marmelade 61 ik 62 houding 64 strekking 65 rugzak.

Verticaal: 2 eerstkomende 3 dik en zwaar 4 oude munt 5 afwezig 6 fakkel 
7 naad 8 voordat 9 de onbekende 10 krantenhuisje 14 kaartenboek 
16 varkenshok 18 bezig 20 kroot 21 vogeleigenschap 23 schoolbenodigdheid 
25 olm 27 vaag 30 hengselvat 32 strafwerktuig 34 nageslacht 37 Russisch 
heerser 38 baal 39 weekdier 40 maar 41 ervaren leidsman 42 profeet 
43 waterplant 44 bijenhouder 46 beet 50 vordering 52 gebarenspel 
53 geestdrift 56 persoon 58 verkeerd 60 pers. vnw. 63 zangnoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

D R E V E L O E D E E M

G O O I E N G E B R E K

E N G N I P B E L A L A

K O P G E T A L M I N

K R O E S E T C B I N G O

O I N E E N K R E T A N

A R E A L E

G P L I N T E D E L E G

E L I T E A K S G L O B E

Z E Y N A A L D A A Z

A V E L E I A A R R A I

G E D W E E M O D E R N

R E C O R D O P E E N S

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

Oplossingen wk 28
N E L E Z A M V O R S T

E I T A C I F I C E P S

R T R O F E E A O D I N

E N G A S O L I E E Z D

S A E O N E T R V O Z G

U F R S O R B E T H A A

M I O R O H C J N N M T

A L T P D H O F J E E O

G O X J T F N U D T R O

E E Z U E R E J S I E M

M E O L B L E T U E L S

O Z A D E L T A S G S E

ONDERGRONDSE

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

EDELEN
ENZYM
ESSAY
GIPSY
INEEN
KOELTOREN
KOMEET
KOPER
KRUID
LOOPRICHTING
MAASBOMMEL
MODDER
NOORD
OEHOE
PAPERASSEN
PAREL
PRIVE
PRODEO
RELIKWIE
RIVIERKLEI
STEENKOOL
VLAAI
WELIG
WIEROOK
WONDER
WOONHUIS
ZOEMER

M Y Z N E T V Z O R L S
T A P N E R O T L E O K
E E A E D E L E N R O O
I L M S M D N D E I P O

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: week 28. J. Bakermans, Nuenen.

Vraag ’t aan Wannes

Hoe kan ik mijn 
gebitsprothese 
goed onderhouden?

Uw gebitsprothese moet goed onderhouden worden. Dat 

doet u voor een deel zelf, maar een jaarlijkse controle door 

een tandprotheticus is zeker zo belangrijk. Zo voorkomt u 

dat uw prothese los gaat zitten of juist gaat knellen.

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 040 – 780 22 32.

Parkstraat 31 | Tel. 040 - 780 22 32 
info@tppnuenen.nl | www.tppnuenen.nl 

Bloem & tuin 2015: 

De laatste trends     
en Vincent van Gogh
 
De tweeëntwintigste editie van Bloem & Tuin - met jaarlijks ruim 50.000 
bezoekers het grootste openlucht-tuinevenement van de Benelux - staat 
tussen vrijdag 24 juli en zondag 2 augustus deels in het teken van het inter-
nationale Van Goghjaar. Maar ook de standhouders uit Nederland, België en 
Duitsland pakken tijdens het tiendaagse tuinevenement meer dan voor-
heen uit.

2 0 1 5

22e editie:
24 juli t/m

2 augustus 2015

 
Vincent van Gogh
Zo trakteert één van de standhouders 
- Intratuin uit Nuenen c.a. - de bezoe-
kers van het tiendaagse tuinevenement 
op Landgoed Gulbergen op een uniek 
zelfportret van de meesterschilder, ge-
maakt van... bloemen! Kwekerij De 
Walburg - eveneens gevestigd in Nue-
nen c.a. - presenteert de Bloem & Tuin-
gangers een indrukwekkende planten-
border, geïnspireerd op het werk van 
diverse impressionisten annex tijdge-
noten van Vincent van Gogh. Stand-
houder Sense of Nature komt met een 
wel heel bijzondere knipoog naar de 
schilder van De Aardappeleters: het in-
troduceert de Yacon, ook wel Grond-
appel of Zonwortel genoemd. De (eet-
bare!) knol is familie van de 
zonnebloem, maar heeft de eigen-
schappen van een aardappel. Bezitters 
van het Kado Voordeel Ticket krijgen 
deze unieke plant sowieso mee naar 
huis!
 
Om de Van Goghbeleving te complete-
ren, staan bezoekers van Bloem & Tuin 
2015 op diverse locaties langs de twee 
kilometer tellende wandelroute van 
kronkelige bospaden oog in oog met op 
het leven en werk van Van Gogh geïn-
spireerde schilderijen van kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Een groot 
aantal van deze vele tientallen werken 
wordt in een later stadium geveild voor 
een goed doel: (mede)financiering van 
kleinschalige Van Gogh-gerelateerde 
initiatieven in Nuenen c.a..
 
De trends van 2015
De natuurlijke tuin - waarin planten 
centraal staan en kleine tuindieren als 
insecten en vlinders zich letterlijk thuis 
voelen - ontpopt zich dit jaar als dé 
trend van tuinminnend Nederland. Di-

verse kwekers en bedrijven maken de 
bezoeker van Bloem & Tuin als van-
zelfsprekend graag wegwijs in de won-
dere wereld van deze feeërieke tuinen. 
Daarnaast maken ook veranda's, ser-
res, patio's en buitenhaarden steeds va-
ker deel uit van het zogeheten wonen 
in de tuin. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de vele standhou-
ders die unieke eetbare planten en 
bloemen op het verkoopmenu hebben 
staan: zo wordt een diner wel héél 
spannend! Dat de tuin zich steeds meer 
ontwikkelt tot een letterlijk verleng-
stuk van de eigen woning, blijkt alleen 
al uit het feit, dat de nieuwste interi-
eurtrends zich voornamelijk richten op 
het gebruik van natuurlijke materialen 
als hout en natuursteen.
 
Kinderen
Als vanzelfsprekend worden ook de 
jongste bezoekers van Bloem & Tuin 
2015 in de spreekwoordelijke watten 
gelegd. Zoals ieder jaar kunnen kinde-
ren zich naar hartenlust uitleven in 
een fraaie speeltuin, maar dankzij 
Schapenhouderij Rob Adriaans uit 
Eindhoven kan men ook genieten van 
diverse soorten kleine boerderijdieren. 
Daarnaast maken kinderen (in de leef-
tijd tot 14 jaar - onder begeleiding van 
een volwassene - gratis entree) mid-
dels een unieke workshop op even 
laagdrempelige als educatieve wijze 
kennis met de toepassingen en smaken 
van diverse planten, bloemen en krui-
den uit de vandaag de dag zo populaire 
moestuin.
 
Openingstijden
Bloem & Tuin is tussen vrijdag 24 juli 
en zondag 2 augustus dagelijks ge-
opend van 10.00 uur tot 18.00 uur.
www.bloem-en-tuin.nl

Autobedrijf Janssen 
van Nederwetten, 
via Gerwen naar 
Nuenen-Eeneind
In 1963 begonnen in kerkdorp Nederwetten, in 1967 
verhuisd naar Gerwen en vanaf 6 juli 2015 gevestigd in 
Nuenen-Eeneind. Dat is in het kort de geschiedenis van 
Autobedrijf Janssen. Daarbij ging het om de Franse au-
tomerken Renault en Peugeot. Renault verhuisde na 
ruim tien jaar van Gerwen naar Nuenen-Eeneind, dat 
was in 1978. Peugeot-dealer Janssen bleef toen aan het 
Laar in Gerwen. Peugeot en Renault zijn nu weer buren 
van elkaar aan de Kruisakker in Eeneind. En Autobedrijf 
Janssen kent daar nog twee andere merken: Dacia en 
Nissan. Het autobedrijf bestaat inmiddels ruim 50 jaar 
en dat gouden jubileum werd in 2013 gevierd. In Ger-
wen aan het Laar levert het leegstaande pand een mooi 
plaatje op, vastgelegd door fotograaf Cees van Keulen.  

NMK zoekt versterking
Het Nuenens Mannenkoor is altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Daarom starten ze weer met een 
KOORSCHOOL.

De lessen zijn laagdrempelig en zijn dan ook met name 
ideaal voor (beginnende) zangers. Kom gerust de sfeer 
proeven. Ze beginnen op maandag 7 september en dan 
gedurende 6 maandagen van 19.30 uur tot 20.15 uur, 
voorafgaand aan de reguliere repetitie in Het Klooster. 
Belangstellenden kunnen gratis deelnemen. Wel graag 
even aanmelden via nuenensmannenkoor@onsnet.nu.
www.nuenensmannenkoor-nb.nl

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op www.ronddelinde.nl
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Wel en wee van HE….
Helpt Elkander is een kleine, ambitieuze woningbouwvereniging die al 
sinds 1919 woningen realiseert, verhuurt en beheert in de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. De drijfveer van maatschappelijk onderne-
mer Helpt Elkander (afgekort tot HE) is het bieden van betaalbaar en aan-
trekkelijk wonen in een leefbare en duurzame woonomgeving. Hier iets 
meer over het wel en wee van HE.

Foto en tekst: Cees van Keulen

Cees

Met een team van 13 medewerkers be-
heert HE bijna 1400 woningen. “Dat 
doen we op innovatieve, transparante 
en professionele wijze, met oog voor de 
klant, zijn woonomgeving en de maat-
schappij”, zo meldt HE op de website. 

Helpt Elkander is een vereniging en 
veel huurders zijn er lid van. Direc-
teur-bestuurder van de vereniging is 
drs. Ellen van Beijsterveldt-Niels. Zij 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken in de vereniging en 
geeft leiding aan de organisatie. HE 
kent een Raad van Toezicht die be-
staat uit de volgende drie personen: 
Rita Bevers MSc. (benoemd op voor-
dracht van de huurders), voorzitter 
drs. Marlie Bongaerts en vice-voorzit-
ter mr.drs. Eric Rijnders.   

De algemene ledenvergadering van 
HE stemde eind juni in met het jaar-
verslag over 2014 en dat verslag is nu 
openbaar. Iedereen die wil weten wat 
HE doet kan het verslag inzien. Uit het 
jaarverslag blijkt dat er op 1 januari 
van dit jaar 2.750 mensen als woning-
zoekende geregistreerd staan bij HE. 
Ook staat er te lezen dat in 2014 
nieuwbouw niet aan de orde was. De 
nadruk lag op het onderhouden van 
de huurwoningen en op het verkopen 
van het bezit met een verkoopbestem-

ming. Er zijn zes huurwoningen ver-
kocht en vier koopappartementen aan 
de Berg. 

Iets meer over die appartementen. 
Aan de Berg, bij de leegstaande win-
kels aldaar, afficheert HE twaalf koop-
appartementen in ‘t Oog (zie foto), in 
prijs variërend van 185.000 tot 239.000 
euro. HE is al een aantal jaren in een 
juridische procedure verwikkeld. Deze 
procedure gaat over de interpretatie 
van bepalingen in een contract. Inmid-
dels heeft de rechtbank het beslag, wat 
eerder lag op de koopappartementen 
en het bedrijfsmatig vastgoed, opgehe-
ven. Vandaar dat HE kon starten met 
de verkoopactiviteiten. 

Tot slot een letterlijk citaat uit het ver-
slag over het wee van HE:
“De lokale woningmarkt staat onder 
grote druk en leidt tot een grote toe-
name in het aantal woningzoekenden. 
De beperkingen in de investerings- en 
financieringsmogelijkheden voor 
nieuwbouw noodzaakte het bestuur 
keuzen te maken in de ontwikkeling 
en verkoop van potentiële bouwloca-
ties en gedeeltelijke verkoop van be-
staand bezit. De politieke agenda blijft 
de toekomst bepalen.” 

Goed om te weten, dacht ik zo.

St. Anna Ziekenhuis biedt diagnostiek in 
Gezondheids-centrum ‘Hartje Eindhoven’ 
DiAnna, het diagnostisch centrum van het St. Anna Ziekenhuis, gaat samen-
werken met Gezondheidscentrum Hartje Eindhoven, aan de Gerard Philip-
slaan 143A in Eindhoven. Als onderdeel van de samenwerking wordt twee 
dagen per week een bloedafnamepost gerealiseerd, is een eerstelijns dia-
betesdienst beschikbaar en ondersteunt DiAnna de huisartsen met ‘point 
of care testing’; een methode om decentraal en dicht bij de patiënt labora-
toriumtests uit te voeren.

Toonaangevende instanties 
prijzen borstkankerzorg 
Catharina Ziekenhuis
Het Mammacentrum van het Catharina Kanker Instituut heeft als grootste 
borstkankercentrum van de regio voor de zesde keer op rij het kwaliteits-
keurmerk het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN) gekre-
gen. Na het internationale Eusoma-certificaat en het hoogste predicaat van 
zorgverzekeraar CZ is dit de derde organisatie die het Mammacentrum dit 
jaar een belangrijk kwaliteitskeurmerk toekent. Het Catharina Ziekenhuis is 
het eerste en enige centrum in Nederland dat deze drie keurmerken kreeg.

Het Mammacentrum van het Catha-
rina Ziekenhuis onderscheidt zich dan 
ook op enkele belangrijke punten van 
andere ziekenhuizen: 
•	 Nieuwe	patiënten	met	een	verden-

king op borstkanker kunnen op 
werkdagen altijd binnen 24 uur te-
recht voor het eerste onderzoek;

•	 De	uitslag	is	in	de	meeste	gevallen	
dezelfde dag nog bekend;

•	 Het	 Catharina	 Kanker	 Instituut	
heeft als enige in de regio een eigen 
afdeling Radiotherapie, waardoor 
alle vormen van borstkanker op 
één plek behandeld kunnen wor-
den;

Het Catharina Ziekenhuis fungeert in 
de regio als verwijscentrum voor pa-
tiënten met borstkanker die een com-
plexe behandeling moeten ondergaan;
Standaard krijgen vrouwen met borst-
kanker speciale fitness aangeboden 
voor het voorkomen en verminderen 
van vermoeidheidsklachten tijdens de 
voorgeschreven chemotherapie;
Specifieke groep patiënten met borst-
kanker kan bestraald worden tijdens 
de operatie (IORT-behandeling), wat 
betekent dat intensieve bestralingen 
na de operatie komen te vervallen. Pa-
tiënten zijn na deze operatie klaar met 
hun behandeling. 

Het Mammacentrum voldoet op één 
na aan alle criteria van de BVN. Alleen 
op het onderdeel ‘wachttijd tot opera-
tie’ krijgt het ziekenhuis geen groen 
vinkje. “Logisch” aldus chirurg Yvon-
ne van Riet van het Mammacentrum. 
“Maar twee ziekenhuizen in Neder-
land bieden de IORT-behandeling 
aan, waarbij vrouwen tijdens de ope-
ratie al bestraald worden en daardoor 
na die operatie klaar zijn met hun be-
handeling. Om erachter te komen of 
een patiënt in aanmerking komt voor 
zo’n operatie is een extra onderzoek 
van enkele dagen nodig, waardoor we 
voor die groep vrouwen net niet kun-
nen voldoen aan de door de BVN op-
gestelde maximale wachttijd. Maar 
dat staat niet in verhouding tot de tijd-
winst en het gemak na een IORT-be-
handeling. Vrouwen die zo’n operatie 
ondergaan hoeven daarna niet meer 
bestraald te worden.” 

Catharina Kanker Instituut
Het Mammacentrum is onderdeel van 
het	 Catharina	 Kanker	 Instituut;	 een	
multidisciplinair concept waar de zorg 
rond de patiënt op één plek geconcen-
treerd is. Patiënten met kanker heb-
ben	in	het	Catharina	Kanker	Instituut	
één ingang voor al hun onderzoeken 
en behandelingen.

BVN heeft de criteria van de Monitor 
Borstkankerzorg ook dit jaar weer 
aangescherpt. Door deze jaarlijkse 
aanscherping wil BVN een impuls ge-
ven om kwaliteit van borstkankerzorg, 

Mammaverpleegkundige Saskia Claassen on-
derzoekt een patïent Catharina Ziekenhuis.

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

vanuit patiëntperspectief, te verbete-
ren. De aanscherping van deze criteria 
is breed getoetst bij patiënten en pro-
fessionals. Ga naar www.monitor-
borstkankerzorg.nl voor alle informa-
tie en de nieuwe criteria.
www.catharinaziekenhuis.nl

Beeldenstorm
Nu voor- en tegenstanders uitgebreid hun mening over het 3-D beeld van De Aardappe-
leters hebben geventileerd wordt het tijd voor een overdenking. Mijn onafhankelijk me-
ning zegt ja, het is een toeristische vermaaksattractie, en nee, niemand kan claimen te 
weten wat Vincent er zelf van zou vinden. Degene die pretendeert Van Gogh kenner te 
zijn zal moeten erkennen dat Vincent zonder commercie nooit zo beroemd was gewor-
den. Ook die onzin over een tijdscapsule moeten we buiten de discussie laten, dat is puur 
voor de financiering. Nuenen moet niet de geschiedenisboeken ingaan als het enige dorp 
met een tweede Beeldenstorm.
Als voormalig dorpscriticaster ben ik van mening dat het waanzinnig is om het prachtige 
beeld het monument van de Kloosterorde te verplaatsen, te zot voor woorden. Het nieuwe 
beeld is van brons en moet op een veilige locatie komen, ergens in het centrum dus. Daar-
om wil ik een compromisvoorstel indienen. De volgende twee plaatsen hebben mijn voor-
keur, als eerste het ronde pleintje naast Van Santvoort, hoek Van Goghstraat en Berg, en 
als dat niet haalbaar is, dan op de hoek van het nieuwe fietspaadje door het park en de 
Kerkstraat. Van de beslissingnemers mag democratische wijsheid worden verwacht.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Veilig Verkeer Nederland deelt 
Buurtlabels Veilig Verkeer uit
Buurten en dorpen die de verkeersveiligheid in hun eigen woonomgeving 
aanpakken, komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer van Vei-
lig Verkeer Nederland (VVN). Het Buurtlabel Veilig Verkeer is bedoeld om de 
bevordering van de verkeersveiligheid in de buurt te belonen en te stimule-
ren. Onderzoek wijst uit dat de verkeersonveiligheid bijvoorbeeld door te 
hard rijden in de woonwijken vaak door eigen bewoners wordt veroorzaakt.

VVN ondersteunt werkgroepen met 
materialen en suggesties voor buurt-
acties.
Het label stimuleert deelname van zo-
veel mogelijk betrokken partijen zoals 
dorpsbelangen, wijkverenigingen, ge-
meente en politie en bedrijven. De er-
varing leert dat bewustwordingsacties 
in het kader van het Buurtlabel Veilig 
Verkeer kansen biedt om de verkeers-

veiligheid in de buurt op de agenda te 
krijgen. De toekenning van het label 
betekent overigens niet dat een buurt 
100% verkeersveilig is ingericht. Het 
betekent wel dat buurtbewoners en de 
gemeente de handen ineen hebben ge-
slagen om de buurt zo verkeersveilig 
mogelijk te maken.
Bent u als werkgroep al bezig met het 
verkeersveiliger maken van uw eigen 
buurt en wilt u in aanmerking komen 
voor het VVN Buurtlabel neemt u dan 
contact op met meldpuntzuid@vvn.nl, 
013 511 01 90.
Heeft u een onveilige situatie in uw 
buurt die u aan de kaak wilt stellen. 
Doe dan een melding op het Meldpunt 
Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Ne-
derland via meldpuntveiligverkeer.nl

Advies Brabant Water

Zet bij thuiskomst kraan één minuut open
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Tijdens de zomervakantie staat het water in de leidingen in 
huis soms wekenlang stil. Dit kan de smaak en geur van het water negatief beïnvloeden. Daarom adviseert 
drinkwaterbedrijf Brabant Water iedereen om direct na thuiskomst de kraan minstens één minuut open te 
zetten. De douchekop, gevelkraan en de tuinslang mogen daarbij ook niet vergeten worden.

Kans op aanwezigheid legionellabacterie
Het drinkwaterbedrijf waarschuwt voor de kans 
op aanwezigheid van de legionellabacterie, die 
de veteranenziekte kan veroorzaken. Deze kans 
neemt toe als de temperatuur in huis oploopt tot 
boven de 25 graden. Het drinken van water 
vormt hierbij geen risico, maar besmetting kan 
wel plaatsvinden door het inademen van water-
nevel met de bacterie. Via de douche bijvoor-

beeld. Daarom is het belangrijk te voorkomen 
dat het water vernevelt tijdens het doorspoelen. 
Het advies van het drinkwaterbedrijf: houd de 
sproeikop van de douche onder water in een em-
mer of haal het sproeistuk van de kraan.
Brabant Water geeft haar klanten via haar de 
www.brabantwater.nl/zomertips en via sociale 
media meer tips over veilig en bewust waterge-
bruik tijdens de zomerperiode.

‘Hartje Eindhoven’ is onderdeel van 
de Clematis Gezondheidscentra en is 
lid van zorggroep De Ondernemende 
Huisarts (DOH); een coöperatieve 
vereniging voor aangesloten huisart-
senpraktijken. Huisarts Peter Meule-
steen: “Wij wilden graag een eigen 
prikpost en St. Anna was direct bereid 
hierin met ons mee te denken. Op 
onze andere locatie in Gestel werken 
we al regelmatig samen met de bui-
tenpoli van het St. Anna aan de An-
toon Coolenlaan. We hebben elkaar 
gevonden in een stukje ondernemer-
schap en in het streven om ketenzorg 
gezamenlijk op een praktische ma-
nier, dichtbij de patiënt, te organise-
ren.” 

Darryl Telting, klinisch chemicus en 
coördinator DiAnna, is verheugd over 
de samenwerking. “Wij ondersteunen 
zorggroepen en huisartsen in ons werk-
gebied met diagnostiek, die wij sowieso 
binnen het ziekenhuis voorhanden 
hebben. De toekomst is om dit steeds 
meer via de huisartsen in de eerstelijn 
aan te bieden. Dat geldt ook voor chro-
nische zorg, zoals een diabetes- en car-
diovasculaire risico-dienst. Onze diag-
nostiek wordt daardoor doelmatiger 
gebruikt. Op het moment dat patiënten 
doorverwezen worden van de huisarts 
naar het ziekenhuis voorkomen we 
kostbare dubbeldiagnostiek, want dan 
hebben wij alle gegevens al in huis.” 
www.st-anna.nl en www.chirurgie-anna.nl
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Vincent van Goghstraat 78  |  5671 GZ  Nuenen
telefoon 040 283 45 08  |  info@helpt-elkander.nl www.helpt-elkander.nl

Aankondiging: 
Onderzoek kwaliteit van dienstverlening
Helpt Elkander vindt het belangrijk dat haar dienstverlening voldoet aan de wensen van de 
klant en wil deze conti nu verbeteren. Daarom doen wij mee aan een landelijk onderzoek naar 
de tevredenheid van huurders.

Bent u huurder? Uw mening telt!
Heeft  u recent een reparati everzoek ingediend of bent u pas verhuisd naar of uit een 
woning van Helpt Elkander? Dan kan het zijn dat u vanaf 3 augustus per email een vragenlijst 
ontvangt of dat u gebeld wordt om een paar korte vragen te beantwoorden. Wij hopen 
dat u meewerkt aan dit onderzoek. Hoe meer klanten de vragen beantwoorden, hoe 
betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
USP marketi ng consultancy.

Heeft  u vragen over dit onderzoek? Meer informati e over het onderzoek kunt u 
vinden op www.helpt-elkander.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met 
onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Hof van Wijck 30 Nuenen
In hartje centrum gelegen ruim en licht 3 kamer appartement met 
balkon. Het appartement is gesitueerd op de tweede verdieping 
in het appartementencomplex ’t Oog van Nuenen aan de Berg. In 
de kelder van het appartementencomplex bevindt zich een ruime 
parkeerkelder met eigen parkeerplaats en een inpandige berging.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:	€	199.000,00	k.k.

ver
ko
cht

Laan	ter	Catten	104	Nuenen
Zeer ruime tussenwoning met woonkamer met erker, open 
keuken, 3 slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping en 
2 slaapkamers op de tweede verdieping. De woning is gelegen in 
jonge woonomgeving Nuenen-Oost op loopafstand van scholen 
en kinderopvangcentra. 

•	 Inhoud:	430	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

ver
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cht

Piet	Heinlaan	115	Son	en	Breugel
Royale en instapklare tussenwoning gelegen in een kindvriendelijke 
woonomgeving nabij uitstekende voorzieningen. Aan de voorzijde 
een vrij uitzicht over groenvoorzieningen. De woning is voorzien 
van 3 slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping en een 
zolderkamer op de tweede verdieping. 

•	 Inhoud:	392	m3
•	 Woonopp:	124	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	199.500,00	k.k.
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Urkhovenseweg	512	Eindhoven
Ruim 3-kamerappartement gelegen op de 4e verdieping met 
vrij uitzicht over het park, 2 slaapkamers, moderne badkamer 
en toilet, dichte keuken en een berging op de parterre. Het 
appartementencomplex gelegen in de wijk “Geestenberg” op een 
centrale locatie met alle gewenste voorzieningen in de nabijheid.

•	 Inhoud:	200	m3
•	 Woonopp:	70	m2
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:	€	129.500,00	k.k.
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Gerwenseweg	44A	Nuenen
Tussenwoning gelegen aan de doorgaande weg in Gerwen. 
Deze ruime karakteristieke jaren 30 woning heeft 4 ruime 
slaapkamers op de 1ste verdieping en een ruime hobbykamer 
op de begane grond.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1930
•	 Vraagprijs:	€	125.000,00	k.k.
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ko
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u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Vincent	van	Goghstraat	145	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Wettenseind	11	Nuenen
Prachtige langgevel boerderij gelegen op unieke locatie aan het 
Wettenseind doch op steenworp afstand van Eindhoven. Deze 
boerderij stamt uit 1864 en is volledig nieuw opgebouwd in 1975. 
De boerderij is gelegen op een riant perceel van 2.160m². 

•	 Inhoud:	780	m3
•	 Woonopp:	240	m2
•	 Bouwjaar:	1864
•	 Vraagprijs:	€	798.000,00	k.k.

aanbod aanbod aanbod aanbod in	prijs	verlaagd

Kerkstraat	11	Nuenen
Unieke kans om uw droomhuis te realiseren in het centrum van 
Nuenen! Deze halfvrijstaande boerderij op een riant perceel van 
1.070m2 dient volledig gerenoveerd te worden. Gelegen nabij 
diverse voorzieningen, winkels en sportgelegenheden.

•	 Inhoud:	500	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwperiode:		1906-1930	
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00	k.k.

Opwettenseweg	75a	Nuenen
Aan een van Nuenen’s bekende straten gelegen vrijstaande woning 
met garage met aan de voorzijde vrij uitzicht. De woning is voorzien 
van een ruime woonkamer, een woonkeuken, een bijkeuken en op 
de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers en een badkamer.

•	 Inhoud:	421	m3
•	 Woonopp:	153	m2
•	 Bouwjaar:	1971
•	 Vraagprijs:	€	309.000,00	k.k.

Tweevoren	42	Nuenen
In zeer originele woonwijk gelegen hoekwoning met vier 
slaapkamers en een souterrain waar voldoende ruimte is voor 
bijvoorbeeld een beroep/kantoor aan huis. Deze woning ligt in de 
gewilde woonomgeving Nuenen-Zuid met in de directe omgeving 
diverse scholen en het overdekte winkelcentrum Het Kernkwartier.

•	 Inhoud:	425	m3
•	 Woonopp:	145	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	259.000,00	k.k.

Hoge	Mikkert	10	Nuenen	
Ruime uitgebouwde tweekapper met een prachtige tuin op het 
zuidoosten met optimale privacy. De woning is voorzien van een 
slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Tevens is er 
een grote eetkeuken en royale woonkamer. 

•	 Inhoud:	400	m3
•	 Woonopp:	154	m2
•	 Bouwjaar:	1987
•	 Vraagprijs:	€	328.000,00	k.k.

Meezingen of meefietsen   
met het GMK
Als je jezelf al 12,5 jaar of zelfs 25 jaar voor een vereniging inzet, mag 
je in het zonnetje worden gezet. De jubilarissen van het Gerwens 
Muziekkorps werden bij de jaarvergadering bedankt voor alle jaren 
inzet. Frank v. d. Broek besloot dat dit een mooi moment was om een 
nieuwe uitdaging te gaan zoeken. GMK wenst hem veel succes en ple-
zier in de toekomst! 

Na dit eerbetoon was het de beurt 
aan Pim van Vroonhoven en Hugo 
Melchers. Op de warmste dag sinds 
jaren deden zij hun D-examen voor 
de muziekschool. Het GMK had de 
eer om de jongens te begeleiden bij 
hun voordracht. Pim speelde op 
zijn trompet en Hugo op zijn klari-
net. Beiden slaagden ze met een 8! 
Goed gedaan, heren!
Speelt u nou ook een instrument en 
doet u dat niet onverdienstelijk, dan 
is dit uw kans om eens mee te spelen 
bij het harmonieorkest. Het GMK is 
namelijk op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om op projectbasis 
mee te spelen bij het speciale Mee-
zingconcert op 24 oktober. Samen 
met Popkoor Parkstreet en solozan-
gers en -zangeressen zal het Gerwens 
Muziekkorps een swingende avond 
verzorgen! Vindt u het leuk om vrij-
blijvend mee te spelen? mail dan naar 
info@gerwensmuziekkorps.nl!

Als u kaartjes wil bestellen voor dit 
speciale concert dan kunt u die be-
stellen op www.hetklooster.org. Voor 
€ 10,- maakt u deel uit van deze hap-
pening waar de bar de hele avond ge-
opend is en meezingen niet gênant!
In september zal de jaarlijkse fiets-

V.l.n.r. Hugo Melchers, Kees Rongen, 
Mari van Gils en Pim van Vroonhoven.

V.l.n.r. Paul Messerschmidt, Karin Hofhuis-van Strien, Frank v. d. Broek en Elly Koenraads.

tocht weer van start gaan op 20 sep-
tember. Dit jaar zijn er heel wat 
nieuwe dingen te beleven! Er is de 
normale route van 40 kilometer die 
langs verschillende gezellige posten 
zal gaan, waar een hapje en drankje 
klaar staan. Heeft u een GPS appa-
raat of app? Dan kunt u meedoen 
aan de GPS-tocht! Ook aan moun-
tainbikers is gedacht: ook voor jullie 
is een route beschikbaar. Alsof dat 
niet genoeg is kan iedereen, 's mid-
dags, op het Heuvelplein 'gekke fiet-
sen' uitproberen. Voor ieder wat 
wils dus. 
Voor nu wenst het GMK u een fijne 
zomer. Het Gerwens Muziekkorps 
hoopt u daarna te mogen ontmoe-
ten op de fiets of al meezingend!

Kienen    
bij Plan West
De kien avonden van Buurtvereni-
ging Plan West in Lieshout gaan op 
woensdag 29 juli en woensdag 5 en 12 
augustus a.s. niet door i.v.m. vakantie. 
Op woensdag 19 augustus zijn we 
weer terug en bent u van harte wel-
kom op de wekelijkse kien avonden in 
café / zaal de Koekoek in Lieshout.

Heerlijk, makkelijk en binnen 15 min. klaar 
Voor 2 personen - Ingrediënten:
Tagliatelle, per persoon 2 rolletjes; 1 ons salami; 1 zak verse spinazie; 1 bakje cherryto-
maatjes; Half blikje zwarte olijven; 2 bakjes verse basilicum; 1 zakje mozzarella; peper, 
zout, olie

Kook de tagliatelle zoals op de verpakking 
vermeld staat...
Doe ondertussen de cherry tomaatjes en 
de olijven in een diep bord, doe er de basi-
licum over. Besprenkel met olie en doe er 
peper en zout overheen. Leg er plakjes 
mozzarella over. Zet de borden 10 minu-
ten in de oven tot de kaas zacht geworden 
is (mag niet smelten). 
Bak ondertussen de salami in een bakpan. 

Doe er de voorgekookte tagliatelle bij en 
roer om. Voeg de verse spinazie erbij en 
weer omroeren. De pan even dicht doen 
en spinazie in laten slinken. Doe er nog 
meer spinazie bij en blijven omroeren.
Haal de borden uit de oven (pas op want 
ze zijn heet) en doe op elk bord een portie 
tagliatelle met de spinazie en salami er 
overheen.

Eet smakelijk!!
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Ruilen en picknicken met de hele school

Basisschool De Dassenburcht 
luidt de zomervakantie in
Een heerlijke laatste ochtend was het de laatste vrijdag voor de grote 
vakantie op basisschool De Dassenburcht. Begeleid door het zonnetje ruil-
den de leerlingen hun overbodige spulletjes met elkaar op het schoolplein. 
De ochtend werd afgesloten met een picknick voor kinderen en ouders. 

Sint Jozefschool dicht BIJ de 
zomervakantie
Op de allerlaatste schooldag voor de zomervakantie trekken de leerlingen 
van Eenbes basisschool Sint Jozef, uit Nederwetten, er op uit! De leerlingen 
gaan op deze zonnige dag naar Landgoed Heerendonk, waar ze een bezoek 
brengen aan imkerij de Walhut. Ze krijgen er uitleg over het werk van de 
bijen en mogen de bijen ook van dichtbij bekijken! 

Op het terrein heeft imker Ruud een 
bijzondere speurtocht met letters uit-
gezet, maar sommige kinderen heb-
ben liever een BIJ-zonder speurtocht. 
De winnaars van de speurtocht mogen 
dan nog een mooi bloemenboeket 
plukken. Natuurlijk wordt er ook ho-
ning geproefd, maar dat valt niet bij 
iedereen in de smaak.
Na het bezoek aan de imker is er op 
school gezorgd voor een heerlijke vers 
bereidde lunch! Leerlingen, het school-

team, de ouderraad en ouders sluiten 
zo samen een super schooljaar af. 
Daarna gaat de rode loper uit en neemt 
iedereen afscheid van groep 8. Hopelijk 
beleven ze een minstens net zo leuke 
tijd op het voortgezet onderwijs! 

Hierbij willen we iedereen bedanken 
voor deze BIJzonder leuke laatste 
schooldag en wensen we iedereen een 
hele leuke en zonnige zomervakantie 
toe! Tot ziens in augustus!

Jong en oud schuimden het schoolplein 
af op zoek naar een gouden ruil. “Mag 
ik dit van jou? Dan krijg jij dit…”, was 
een veelgehoorde vraag. Zo wisselde 
veel speelgoed van eigenaar. Maar er 
werd ook veel weggegeven. Het niet ge-
ruilde speelgoed werd ingezameld en 
krijgt nog een goede bestemming.
Na het opruimen van de ruilbeurs was 
het tijd voor een smakelijke afsluiter: 
de ouders hadden lekkere hapjes ge-

maakt die buiten in het zonnetje wer-
den verorberd door kinderen, leer-
krachten én ouders. Zo sloot De 
Dassenburcht het schooljaar geza-
menlijk af. En onder de belofte om al-
lemaal weer veilig terug te keren na de 
vakantie ging de schoolbel voorlopig 
voor de laatste keer….
De Dassenburcht wenst iedereen een 
fantastische vakantie, tot ziens in het 
nieuwe jaar!

OBS de Rietpluim neemt 
afscheid van juf Lia
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Lia, onze direc-
teur. Zij gaat genieten van haar pensioen. In de laatste schoolweek hebben 
alle kinderen tijdens twee feestelijke vieringen afscheid van haar genomen. 

De kinderen hebben gedichten voorge-
lezen, gedanst, gezongen en er was een 
heuse 'daar-gaat-juf-Lia-dan-quizzz'. 
Juf Lia kreeg een prachtig kunstwerk, 
gemaakt door de kinderen, zodat ze 
haar Rietpluim nooit vergeet. Juf Lia 
had voor beide locaties een geweldige 
set om Knotshockey te spelen. Daar 
gaan we in het nieuwe schooljaar veel 
mee spelen op het plein.

Afscheid nemen doet ook een beetje 
pijn. Maar door de fijne vieringen 
wordt dit afscheid een van de mooie 
herinneringen aan de Rietpluim.
 
Juf Lia, wat fijn dat jij er was. Dankje-
wel voor alle mooie en goede dingen 
die je voor onze Rietpluim hebt ge-
daan. We wensen je alle goeds en ge-
niet van elke dag!

Korein gaat 6 weken  Diep in de zee 

De laatste schooldag van 
Kindcentrum de Nieuwe Linde 
Na een paar regenachtige dagen begon vrijdag 17 juli zonnig. Een prachti-
ge dag dus om het schooljaar 2014-2015 af te sluiten. Alle kinderen van KC 
De Nieuwe Linde liepen in een bonte stoet naar speeltuin de Kievit. Daar 
aangekomen werd er volop gespeeld, gerend, gekletst en gelachen. Jong 
en oud door elkaar, kinderen van groep 8 boden de kleuters en de kindjes 
van Korein graag een helpende hand. 

Na ruim 2 uur spelen, eten en drinken 
was het tijd om weer langzaam terug te 
wandelen naar school. Maar niet voor-

dat groep 8 uitgezwaaid was. Deze 
renden door een erehaag van kinderen 
over de rode loper de speeltuin uit. 

Ook juffrouw Danielle die met zwan-
gerschapsverlof gaat en meester We-
sley die na de vakantie op een andere 
school gaat werken mochten door de 
erehaag lopen. 
De route terug naar school liep via de 
ijssalon. Daar zat de jarige meester 
Harrie te wachten. Hij werd luidkeels 
toegezongen waarna hij de hele school 
trakteerde op een ijsje. 
Met deze koude lekkernij in de hand 
werd de wandeling naar school voort-
gezet waarna iedereen voor een laatste 
keer terug ging naar de eigen klas. 
Leerkrachten namen nog een laatste 
keer het woord en vele van hen werden 
verwend door hun leerlingen. En toen 
was het echt tijd om de vakantie te la-
ten beginnen. De kleuters gleden de 
lokalen uit naar buiten en de kinderen 
vanaf groep 8 en hoger sprongen het 
raam uit de vakantie in. Het was, mede 
door het prachtige weer, een zeer ge-
slaagde ochtend! Iedereen een fijne va-
kantie en tot volgend schooljaar.
Terwijl de leerkrachten genieten van 
hun vakantie zorgen de medewerkers 
van Korein voor de kids die naar de 
opvang gaan. De komende 6 weken is 
het heel gezellig in de school met het 
thema ‘Diep in de zee’. De activiteiten 
zijn bedacht op verschillende ontwik-
kelingsgebieden.

Voeten op het 
dashboard 
levensgevaarlijk
Als de buitentemperatuur stijgt, zoe-
ken autorijders op allerlei manieren 
verkoeling. Met name de gewoonte 
om de voeten op het dashboard te 
leggen, slippers te dragen of met 
blote te voeten te rijden, brengt 
behoorlijke risico’s met zich mee. 

“Als de bijrijder zijn voeten omhoog 
heeft bij een ongeval, kan de airbag 
zich niet goed ontvouwen en duwt 
deze de voeten tegen de voorruit. De 
veiligheidsgordel glijdt omlaag naar de 
buik, wat tot dodelijk letsel kan leiden. 
De zwaarste verwondingen ontstaan 
bovendien doordat het hoofd tegen de 
knieën knalt”, waarschuwt Markus 
Egelhaaf, die bij DEKRA verkeerson-
gevallen onderzoekt.
Meer dan de helft van de autorijders 
(55 procent) kiest een risicovrije af-
koelmethode: raampje open zodat de 
wind in het gezicht waait, of de air-
conditioning vol aan.

Slippers of blote voeten
Zomers schoeisel brengt ook risico’s 
met zich mee. Twee procent van de on-
dervraagden draagt graag slippers ach-
ter het stuur. Egelhaaf: “Badslippers en 
teenslippers kunnen aan de pedalen 
blijven hangen als je je voet verplaatst, 
net als schoenen met hoge hakken 
trouwens. De bestuurder kan dan niet 
snel en krachtig remmen. Ook bestaat 
het gevaar dat de schoen bij hard rem-
men van het pedaal glijdt. Blootsvoets 
rijden is evenmin een veilig alternatief. 
Het intrappen van het rempedaal kan 
pijnlijk zijn. Als je je voet dan in een re-
flex terugtrekt, rem je niet goed”, aldus 
Egelhaaf. www.dekra.nl
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Recensie door Gia de Nooij-van Son

Prachtig sprookje van 
Toneelvereniging Mariahout
‘Ga maar lekker slapen Floortje, jij bent mijn prinsesje!’ Zo stopt moeder 
haar dochter toe in kindervoorstelling: Prinses op de erwt. Het theaterstuk 
ging zaterdag in openluchttheater Mariahout in première.

Het welbekende sprookje, verrassend 
bewerkt en geregisseerd door Sasha 
ter Mors. De jongste toeschouwers, 
worden door nar Momie (Bart van 
Turnhout) interactief bij het spel be-
trokken. Nar Momie gaat samen met 
de prins op pad om een prinses te zoe-
ken om mee te trouwen! 
In het dorp waar Floortje (Ilse van 

Rooij) woont is ieder jaar een heilig 
erwtenfeest, de oogst mislukt, er 
dreigt honger.
In sprookjes komt alles altijd goed, zo 
ook in dit prachtige theaterstuk van 
Toneelvereniging Mariahout. Het is 
nog te zien op 27 en 30 juli om 14.30 in 
openluchttheater Mariahout.
www.toneelverenigingmariahout.nl

Een scene uit Prinses op de erwt.

Musical Sint Jozefschool 
overdonderend succes!
Groep 7 en 8 van Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten speelde op 
dinsdag 14 juli met veel plezier de musical: ‘Hotel te koop’. Ruim voor aan-
vang van de musical stroomde de mooi aangeklede musicalzaal in de Kop-
pelaar vol. Nadat er nog extra stoelen geplaatst werden, kon de musical van 
start gaan. 

De leerlingen vertolkten vol enthou-
siasme het verhaal van butler Bert die 
gedwongen wordt om zijn hotel te 
verkopen. Twee modeontwerpsters 
kopen het hotel en willen het hotel 
heel anders aan gaan pakken. Allerlei 
gasten bezoeken het hotel en zorgen 
voor leuke, grappige en spannende 
scenes. Heel af en toe moest er geïm-
proviseerd worden, maar so-what, 
daar werd de musical alleen maar be-
ter van! De leuke liedjes, het mooie 
decor, de speciale (donder-)lichteffec-

ten, en natuurlijk de top-optredens 
van de leerlingen zorgden ervoor dat 
de musical een overdonderend succes 
was! De leerlingen kregen na afloop 
dan ook een staande ovatie!
Na de musical volgde het afscheid van 
groep 8. Groep 8 bedankt voor de leuke 
tijd en veel succes met het vervolgon-
derwijs! Tevens dank aan alle musical-
sterren, het schoolteam, alle vrijwilli-
gers en natuurlijk het publiek! Dankzij 
jullie was het een super avond! Be-
dankt!

Leerlingen van de Sint Jozefschool, groep 7 en 8 spelen de musical: ‘Hotel te koop’.

GESLAAGDEN
Geslaagd voor en gefeliciteerd door:

Lotte Stormezand vmbo-t, Mytyl school Eindhoven Wij zijn heel trots op jou, liefs Sam en Mama  

Dansen en zingen 
met Sesamstraat in 
Dierenrijk
Bert & Ernie, Tommie, Elmo en Pino. 
Al deze bekende kindervrienden 
verruilen Sesamstraat op zondag 
26 juli voor een dagje Dierenrijk. 
Tussen 13.30 tot 16.30 uur staan er 
Sesamstraat activiteiten op het pro-
gramma, waaronder de Sesam-
straat Parade. Dus: laat je speel-
goed staan en schuif gezellig aan in 
Dierenrijk!

Kom op 26 juli naar Dierenrijk en 
zing en dans mee tijdens de Sesam-
straat parade. Onderweg is er natuur-
lijk tijd voor een foto of knuffel, of ga 
op de foto tijdens een ‘meet & greet’. 
Dit is natuurlijk een unieke gelegen-
heid om Bert & Ernie, Tommie, Elmo 
en Pino in het echt te ontmoeten. On-
derweg is er natuurlijk tijd voor een 
foto of knuffel. En dan zingen we na-
tuurlijk: ‘Laat je speelgoed staan! 
Schuif gezellig aan! Bij dit heerlijke 
feest in Dierenrijk!’

Bert & Ernie, de twee bekendste inwoners 
van Sesamstraat, maken op zondag 26 juli 
hun opwachting tijdens de Sesamstraat 
Parade in Dierenrijk. Samen met hun 
vriendjes Tommie, Elmo en Pino doen zij 
mee aan een muzikale parade en natuur-
lijk zijn er ook speciale ‘meet & greets’.

Kasteeltuinconcert 
Helmond
 
Op vrijdagavond 24 juli staat alweer 
het derde Kasteeltuinconcert in 
Helmond voor de deur! Deze avond 
zorgt de band LINK voor een inten-
sieve dansavond! Kom genieten en 
beleef deze concertavond samen 
met familie, vrienden, kennissen en 
collega’s! De toegang is gratis!

Na een fantastische derde avond, staan 
ons nog vier concerten boordevol ver-
schillende muziekstijlen te wachten. 
31 juli: Funky Fools James Brown Tribute 
7 augustus: Stoot!
14 augustus: Timbazo 
21 augustus: André Hazes Tribute
 
Evenemententerrein
De kasteeltuin van Helmond onder-
gaat op bovenstaande vrijdagavonden 
in juli en augustus een ware metamor-
fose. Het terrein wordt feestelijk inge-
richt met parasols, zitgelegenheden 
en statafels. Daarnaast is het terrein 
voorzien van diverse horecapunten en 
toiletvoorzieningen. Tevens wordt er 
voor het podium een grote dansvloer 
neergelegd. 

De muziek start volgens traditie om 
20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. De 
horeca is geopend van 19.30 uur tot 
23.30 uur. Kinderen kunnen plastic 
bekertjes verzamelen die op het eve-
nemententerrein liggen. In ruil hier-
voor ontvangen ze een leuke gadget. 
Kijk voor meer informatie, leuke film-
pjes en foto’s over de bands op: 
www.kasteeltuinconcerten.nl

Maandag 27 juli:    
volgende inloopavond   
voor startende ondernemers
Ben jij van plan om een eigen bedrijf te starten of ben je net gestart? De 
vrijheid en kansen van het ondernemerschap lonken, een mooi avontuur. 
Toch is het een hele stap en levert het veel vragen op. Wat komt er allemaal 
bij kijken als je zelfstandig aan de slag wilt? Loop de bank binnen voor een 
helder antwoord op elke ondernemersvraag. Iedere laatste maandag van 
de maand houdt Koen Scheepers, een van de bedrijvenadviseurs van Rabo-
bank Dommelstreek met speciaal aandachtsgebied startende onderne-
mers, een inloopavond om starters goed op weg te helpen. De eerstvol-
gende inloopavond vindt plaats op maandag 27 juli. 
 
Inloopavond 27 juli
De inloopavond vindt maandag 27 juli 
plaats in het Ontmoetingscentrum 
van Rabobank Dommelstreek in 
Geldrop aan de Laan der Vier Heems-
kinderen 7. Loop tussen 17.00 en 
20.00 uur gerust eens binnen. Bedrij-
venadviseur Koen Scheepers staat dan 
voor je klaar om je vragen te beant-
woorden en helpt je graag een stap 
verder. De inloopavond is geheel vrij-
blijvend. Een afspraak is niet nodig. 
Koen Scheepers biedt je graag de ken-
nis die je nodig hebt en helpt jou op 
weg met inspiratie, tips en handige 
tools. Lees meer over de inloopavon-
den op www.rabobank.nl/dommel-
streek onder het kopje ‘Eigen bedrijf 
starten’.

Hulpmiddelen voor starters
Ook online kun je je voorbereiden op 
de start van je bedrijf via de website 
rabobank.nl/ikgastarten. Dit uitge-
breid kennisplatform van de Rabo-
bank biedt antwoord op je vragen als 
starter. Antwoorden van ons, maar 
ook van andere ondernemers. Naast 
de website heeft Rabobank het boekje 
‘Klaar voor de start’ speciaal voor star-
tende ondernemers ontwikkeld. Een 

handige gids met de belangrijkste on-
derwerpen om jouw start zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Zo komt 
bijvoorbeeld het schrijven van een 
Ondernemingsplan aan bod, maar 
ook een hoofdstuk Marketing.

Boekje ‘Klaar voor de start’ ontvan-
gen?
Stuur een e-mail met je contactgege-
vens naar bedrijven@dommelstreek.
rabobank.nl *. Wij sturen het boekje 
dan kosteloos naar je op.

* Met het doorgeven van je gegevens geef 
je Rabobank Dommelstreek toestem-
ming om contact met je op te nemen.

Dierenopvangcentrum    
De Doornakker vraagt bijdrage 
De vrijwilligers van de dierenambulance en Dierenopvangcentrum De 
Doornakker hebben nieuwe werkkleding nodig. Veiligheid, bescherming 
in weer en wind en herkenbaarheid is voor hen van groot belang. Het die-
renopvangcentrum in Eindhoven roept mensen op een bijdrage te geven 
voor deze kleding.

Bij het dierenopvangcentrum zijn 
vele vrijwilligers 24 uur per dag, ze-
ven dagen in de week hard aan het 
werken voor dieren in nood. Zowel 
op de dierenambulance, bij de meld-
kamer als in het opvangcentrum zelf. 
Deze vrijwilligers zetten zich in voor 
dieren uit de hele regio Zuidoost Bra-
bant. De werkkleding die de vrijwilli-
gers hadden is tot op de draad versle-
ten en niet veilig meer. Daarom is 
nieuwe werkkleding nodig; shirts, 
broeken, veiligheidsjassen, veilig-
heidshesjes en windjacks. 

 
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
ontving een subsidie van € 7.500,- vanuit 
het Coöperatiefonds van Rabobank Eind-
hoven-Veldhoven voor deze kleding. Ook 
leden en andere gulle gevers sponsorden 
een deel. Om alle gewenste kleding te 
kunnen aanschaffen is nog een bedrag 
van € 3.500,- nodig. Iedere bijdrage is wel-
kom! Mensen kunnen hun donatie over-
maken via rekeningnummer IBAN NL-
95RABO 013 61 555 96 ten name van 
Dierenopvangcentrum De Doornakker te 
Eindhoven onder vermelding van ‘Dona-
tie werkkleding vrijwilligers’. 

Op de voorgrond hond Smiley, daarachter dierenambulancechauffeur Laurens Nieu-
wenburg in een nieuwe, opvallende jas (Foto: Eric van Horrik).
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Bedankjes bij BCL
Op de laatste speelavond van Badminton Club Lieshout zijn zowel Frans 
van Waardenburg als BCL-1/BouwCenter Swinkels in het zonnetje gezet. 
Frans is héél hartelijk bedankt voor zijn hulp bij de jeugd en BCL-1/Bouw-
Center Swinkels heeft, via een cheque, de gewonnen prijs overhandigd 
gekregen.

Aangeboden: 
Ruimte voor 
podiumkunst   
in de Speelvloer
De Speelvloer aan de Geldropsedijk 
50a biedt inmiddels ruim 2 jaar onder-
dak aan verschillende Nuenense groe-
pen. Jongerenkoor Jocanto, toneelver-
eniging de Lindespelers, musicalgroep 
Kapsones en Projectkoor X maken in-
tensief gebruik van de verschillende 
mogelijkheden die het multifunctio-
nele gebouw biedt. Naast een grote 
repetitieruimte biedt het pand een 
grote vergaderruimte en een werk-
plaats waar decors worden gebouwd. 
Een grote keuken completeert de ge-
meenschappelijke ruimten, met daar-
naast nog een aantal (berg)ruimten 
voor de afzonderlijke verenigingen. In 
het bijzonder de grote repetitieruimte 
van 16 x 9 meter biedt volop mogelijk-
heden voor de verschillende vereni-
gingen. Stichting Speelvloer beheert 
het gebouw namens de vaste gebrui-
kers. Momenteel wordt de Speelvloer 
vooral ’s avonds door de verenigingen 
gebruikt, waarbij voor de donderdag-
avond nog geen vaste gebruiker is. 
Speelvloer wil Nuenense verenigingen 
op die donderdagavond de kans bie-
den om van deze prachtige accommo-
datie gebruikt te maken. Uiteraard zijn 
er daarnaast overdag en gedurende 
het weekend ook nog volop mogelijk-
heden voor verenigingen die zich be-
zighouden met een vorm van podium-
kunst. Speelvloer wil graag meedenken 
over een passende invulling in deze 
multifunctionele accommodatie. Be-
langstelling? Neem contact op met be-
stuur@stichtingspeelvloer.nl

Frans van Waardenburg
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout werd halverwege het seizoen op-
geschrikt door het terugtrekken van 
de trainer. Door deze situatie kon de 
jeugd enkel nog begeleid worden door 
de jeugdbegeleiding. Frans van Waar-
denburg heeft toen, geheel vrijwillig, 
de taak op zich genomen om samen 
met de jeugdbegeleiding alsnog een 
aanvaardbaar programma op te zetten 
voor het tweede halfjaar. En daar is hij 
uitstekend in geslaagd. Met een pro-
gramma waarin de deelnemers certifi-
caten voor deeldiploma’s konden ha-
len, heeft hij de jeugd een attractief en 
leerzaam programma geboden. Sa-
men met de jeugdbegeleiding is weke-
lijks getraind op de diverse onderde-
len van de deelcertificaten. Uiteindelijk 
zijn aan het einde van het seizoen exa-
mens afgenomen en heeft iedere deel-
nemer de door hem verdiende certifi-
caten overhandigd gekregen. Tijdens 
de allerlaatste speelavond van Bad-
minton Club Lieshout van het seizoen 
2014/2015 is Frans nog eens extra be-
dankt voor zijn enorme inzet. Na een 
korte, maar zeer lovende, toespraak 
van voorzitter Stan van Vijfeijken 

mocht Frans een ‘fysiek bedankje’ in 
ontvangst nemen vanuit het bestuur. 
Mooier misschien waren nog wel de 
bedankjes van de deelnemers zelf. In 
een lange rij schoven zij één voor één 
bij Frans voorbij om hem persoonlijk 
te bedanken voor de geweldige hulp 
die hij geboden heeft.

Cheque
Bij de senioren was er ook een over-
handiging. Namens het bestuur van 
Badminton Club Lieshout mocht 
voorzitter Stan van Vijfeijken het 
vaandelteam een cheque overhandi-
gen van € 125,-. Dit bedrag heeft BCL-
1/BouwCenter Swinkels verdiend met 
het winnen van de beker van Zuid-
Nederland. Het bedrag wordt, alleen 
voor de winnaars, beschikbaar gesteld 
door Badminton Nederland. Boukje 
van der Werf nam de cheque onder 
luid applaus van de overige badmin-
tonners, namens het hele team, in ont-
vangst.

Badminton Club Lieshout wenst ie-
dereen een hele fijne zomervakantie 
en hoopt u terug te zien op 2 septem-
ber 2015.

Frans van Waardenburg (midden) te midden van de jeugdgroep van BCL.

BadmintonSjors Sportief/ -Creatief  
Nuenen groot succes! 
Op woensdag 8 april is de LEVgroep in opdracht van de gemeente Nuenen 
van start gegaan met het sport- en cultuurstimuleringproject Sjors Sportief 
en Sjors Creatief. Alle basisschoolkinderen konden zich vanaf dat moment 
inschrijven en kennismaken met meer dan 100 verschillende clinics, activi-
teiten bij lokale (sport)verenigingen en (culturele)organisaties. Van judo 
tot scouting tot slagwerkinstrumenten; het aanbod was ontzettend divers. 

Inmiddels kan vastgesteld worden dat 
het project met meer dan 900 unieke 
inschrijvingen geslaagd is. Het kennis-
makingsaanbod van o.a. het CAN en 
het Kunstkwartier was erg populair bij 
de Nuenense kinderen. Vorige week 
donderdag had wethouder Joep Per-
not de eer om basisschool de Riet-
pluim de prijs voor meest actieve 
Sjors-school uit te reiken, met maar 
liefst 371 inschrijvingen! Een geweldig 

compliment voor de school. Het en-
thousiasme van de leerkrachten is be-
palend voor het enthousiasme voor de 
kinderen. De prijs werd onder luid ge-
juich van de Rietpluim-kinderen in 
ontvangst genomen door directrice 
Lia Ringburg. Wethouder Pernot no-
digde tot slot alle kinderen uit om vol-
gend jaar weer zo fanatiek mee te doen 
met Sjors Sportief en Sjors Creatief in 
Nuenen.

Carla Ottenhoff in 
Raad van Toezicht 
ZuidZorg
In het voorjaar is via diverse online 
platforms een vacature geplaatst 
voor een lid Raad van Toezicht met 
een achtergrond op het gebied van 
‘zakelijke dienstverlening’. Uit de 
selectiegesprekken is Carla Ottenhoff 
gekozen. Zij is in de Raad van Toe-
zicht-vergadering van 9 juni formeel 
benoemd tot lid van de Raad van Toe-
zicht en is per 1 juli toegetreden.

Mevrouw Ottenhof is jarenlang direc-
teur geweest van GPR Communicatie-
management dat gespecialiseerd is in 
het organiseren van communicatie-
stromen van grote, (inter)nationale or-
ganisaties met veel lokale vestigingen. 
In deze functie was zij eindverant-
woordelijk voor klantrelaties, new 
business, medewerkers, innovatie 
dienstverlening en financiën. Daarvoor 
heeft Carla Ottenhof lange tijd gewerkt 
bij Publicis Eindhoven. Door deze bre-
de functies heeft zij zich ontwikkeld tot 
een generalist die op veel gebieden 
waarde kan toevoegen aan een organi-
satie. Daarnaast heeft zij ruime erva-
ring als toezichthouder, omdat zij 12 
jaar lid en vice-voorzitter is geweest 
van de Raad van Commissarissen van 
Rabobank Eindhoven - Veldhoven. De 
komende tijd neemt Carla Ottenhof 
deel aan een uitgebreid inwerkpro-
gramma met verschillende kennisma-
kingsgesprekken en werkbezoeken. 
www.zuidzorg.nl

Gratis toegangskaarten 
Bloem en Tuin 
Ook dit jaar is het weer mogelijk gratis toegangskaarten voor Bloem en 
Tuin te winnen via een prijsvraag in Rond de Linde. Van 24 juli t/m 2 augus-
tus 2015 is het alweer de 22e editie van Bloem en Tuin, op landgoed de 
Gulbergen in Nuenen. 

Er zijn per week 5x 2 toegangskaarten en 1 VIP kaart te winnen. Stuur uw uitslag 
naar info@bloem-en-tuin.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer. 
In de Rond de Linde van volgende week worden de winnaars van deze week be-
kend gemaakt. De winnaars kunnen dan op vertoon van legitimatie de kaarten 
ophalen bij Slijterij en Wijnhandel André van Lieshout, Parkstraat 25A, Nuenen. 

De vraag van deze week is: 
Hoe lang is de wandelroute van Bloem & Tuin 2015?

Uiterste inzenddatum zondag 26 juli om 20.00 uur. De prijswinaars van de laat-
ste prijsvraag krijgen maandag 27 juli bericht.

De winnaars van vorige week: 
2x Toegangskaarten: 
Dianne van de Sande, Anja van de Kerkhof, Toos Goossens, Astrid van den 
Nieuwenhof en Marianne Dirkes-Augustijn.
1x VIP kaart: 
Elly de Ruwe.

Prijsvraag 2 0 1 5

22e editie:24 juli t/m2 augustus 2015

Op vakantie? Vergeet je eBooks niet
Vanaf 1 juli is de VakantieBieb volledig beschikbaar: een app met leespak-
ket bestaande uit romans, thrillers, jeugdboeken, taalgidsen en tijdschrif-
ten voor de zomer. Vorige maand ging de VakantieBieb al open, speciaal 
voor basisscholen en liefhebbers van het spannende boek. 
Tot nu toe zijn er al 345.00.000 jeugdboeken en 325.000 spannende boe-
ken gedownload. In totaal meldden zich al 100.000 nieuwe lezers aan. De 
VakantieBieb is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store 
en is t/m 31 augustus 2015 open. 

Titels uit aanbod
De VakantieBieb heeft ook nu weer 
grappige, avontuurlijke en spannende 
boeken voor jong én oud. Kinderen in 
de leeftijd van 6-9 jaar kunnen bij-
voorbeeld Dolfje Weerwolfje lezen 
van Paul van Loon of Botel Bibalo, een 
spetterend begin van Vivian den Hol-
lander. Voor kinderen tussen 9-12 jaar 
is er o.a. Mees Kees op de planken van 
Mirjam Oldenhave of De grijze jager, 
de ruïnes van Gorlan van John Flana-
gan. Handig om de leesvaardigheid op 
peil te houden, want in de vakantie 
moet je dat blijven oefenen!
Ook voor jongeren ouder dan 12 jaar 
staan leuke boeken klaar. Volwasse-
nen kunnen o.a. de prachtige nieuwe 
roman Dertig dagen van Annelies 
Verbeke, De aanslag van David Bald-
acci, Vader en dochter van Hendrickje 
Spoor en het aangrijpende boek Birk 
van Jaap Robben lezen. Een compleet 
titeloverzicht staat op www.vakantie-
bieb.nl. Naast boeken zijn er ook tijd-

schriften toegevoegd waaronder het 
zomernummer van Vrij Nederland, 
Runners World en Computer Totaal. 
En enkele praktische taalgidsjes ma-
ken het aanbod compleet.

Lezen zonder internet
Na het downloaden van de App op een 
tablet of smartphone komen de gese-
lecteerde boeken in de boekenkast in 
de App te staan. Voor het lezen van de 
e-books is geen internetverbinding 
meer nodig. Ideaal dus voor de vakan-
tie. Voor kinderen en volwassenen 
met dyslexie is een deel (ePub-versie) 
van de e-books in een aangepast let-
tertype te lezen. De VakantieBieb is 
een cadeautje van de Bibliotheek voor 
leden en niet-leden. 

Leerling Lorentz Casimir Lyceum   
naar Boston voor ‘Women to Women’
Op 29 juli zal Juliette Klein Hesselink (17), leerling op het Lorentz Casimir 
Lyceum in Eindhoven, naar Boston afreizen om meer te leren over de posi-
tie van vrouwen in de wereld. Samen met 3 andere meisjes uit Nederland is 
zij gekozen om, met een scholarship van de Amerikaanse ambassade, een 
conferentie over dit onderwerp bij te wonen. 

Tips voor een 
vlindertuin
•	 Een	goede	vlindertuin	kan	niet	zon-

der paarse, blauwe en gele bloemen. 
Vlinders zien die kleuren het beste.

•	 Zorg	 voor	 een	 afwisseling	 van	
hoge en lage planten.

•	 Het	 is	belangrijk	dat	er	van	voor-	
tot najaar bloemen bloeien in de 
tuin. Vlinders leven van de nectar 
uit de bloemen en er zijn voor-
jaars- en zomer/najaarsvlinders.

•	 Ruim	in	het	najaar	afgevallen	blad	
niet helemaal op. Er overwinteren 
veel rupsen en poppen tussen.

Top 10 vlinderplanten
1. Vlinderstruik (Buddleja davidii) 
2. IJzerhard (Verbena bonariensis) 
3. Wilde marjolein (Origanum vulgare) 
4. Beemdkroon (Knautia arvensis) 
5. Damastbloem (Hesperis matronalis) 
6. Hemelsleutel (Sedum spectabile) 
7. Herfstaster (Aster novi-belgii) 
8. Koninginnenkruid (Eupatorium pur-

pureum) 
9. Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) 
10. Bergamot (Monarda fistulosa)
www.vlinderstichting.nl

Aan het project met de naam 'Women 
to Women' zullen naast Juliette 120 
andere jonge vrouwen tussen de 15 en 
19 jaar uit verschillende landen deel-
nemen. Het doel van de conferentie, 
georganiseerd door de organisatie 
'Empower Peace', is om een krachtig 

netwerk te creëren en om jonge vrou-
wen te leren een sterk leider te worden. 
11 dagen lang zal Juliette deelnemen 
aan interactieve workshops en lezin-
gen. Onderwerpen, zoals: de leider in 
jezelf, onderhandelen, social media en 
verschillende soorten leiderschap zul-
len aan bod komen. De workshops zul-
len worden gegeven op verschillende 
Colleges en er zal een dag worden 
doorgebracht op Harvard University. 
 
'Ik denk dat vrouwen in Nederland het 
heel erg goed hebben en dat Nederland 
een mooi voorbeeld kan zijn voor lan-
den in bijvoorbeeld Afrika en het Mid-
den-Oosten. Maar door de stereotype-
gedachte dat vrouwen voor de kinderen 
zorgen en mannen werken, geloof ik dat 
er nog altijd ongelijkheid op de werk-
vloer bestaat.  Zo is er nog altijd een zo-
genaamde 'glass ceiling' en bestaat er 
ook een loonkloof tussen mannen en 
vrouwen,' aldus Juliette. 'Er zullen ge-
neraties voorbijgaan om de positie van 
vrouwen in de wereld te verbeteren. 
Daarom vind ik het belangrijk dat zo'n 
conferentie wordt georganiseerd. Zo 
ontstaat er meer besef en wordt er nu in 
ieder geval al goed over mogelijke op-
lossingen nagedacht.'

Meer informatie over de conferentie 
kunt u vinden op:
www.epwomen2women.org
Volg de reis van de Nederlandse deel-
neemsters via:
www.women2women2015.word-
press.com 
Juliette kunt u bereiken via e-mail: 
kleinhesselink.juliette@lcl.nl
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SPORTWielersport

Deelnemers gezocht voor een (gratis) proef met de nieuwe  
Sociale Signalerings App! 

Eenvoudig in gebruik, gerust-
stellend en een veiliger gevoel 
Sociale Signalering kan ondersteuning bieden bij het langer zelfstandig 
thuis blijven wonen. Er is dan vaak meer behoefte aan zekerheid en veilig-
heid. Veel mensen zijn al bekend met sociale alarmering en zorgalarme-
ring. Sinds kort bestaat er ook de Sociale Signalerings App. Deze App ver-
gemakkelijkt de communicatie tussen de gebruiker en zijn/haar omgeving. 
LEVgroep is op zoek naar mensen die deze App voor een periode van zes 
maanden gratis willen testen. 

Hoe werkt de Sociale Signalerings App?
 
Passief
De App zorgt er voor dat de naasten 
dagelijks ervan op de hoogte worden 
gebracht dat de tablet gebruikt is. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die een ta-
blet hebben, deze vrijwel dagelijks ge-
bruiken. De Sociale Signalerings App 
registreert of de tablet gebruikt wordt. 
De App registreert niet wat er mee ge-
daan wordt. Zo weten de naasten dat er 
‘niets’ aan de hand is.
 
Actief 
De App biedt ook een mogelijkheid 
om in situaties dat iemand zich niet 
goed voelt, een naaste op te roepen. 
Door het openen van de App komt 
een grote belknop in beeld. Met de 
belknop wordt een directe spreek-/
luisterverbinding gemaakt met de 
contactpersonen die u vooraf hebt in-
gesteld. Neemt de 1ste niet op, dan 
belt de App meteen 2e contactper-
soon. Dit actief gebruik fungeert als 
een alarmeringsmelder. 

De voordelen voor de gebruiker zijn: 
- u kunt er gerust op zijn dat uw naas-

ten zich geen zorgen maken om u
- uw privacy en zelfstandigheid wor-

den gewaarborgd
- bij calamiteiten kunt u met 1 druk 

op de knop contact maken met uw 
naasten

 De voordelen voor mantelzorgers zijn:
- u wordt dagelijks gerustgesteld 
- bij calamiteiten wordt u snel opge-

roepen en kunt u contact opnemen 
met de gebruiker

Deelnemers gezocht
Momenteel is LEVgroep op zoek naar 
mensen die denken dat dit product 
een bijdrage kan leveren aan hun ge-
moedsrust. Bent u familie of mantel-
zorger en maakt u zich wel eens zor-
gen om iemand? Dan kan de Sociale 
Signalering App voor meer gemoeds-

rust en veiligheid zorgen. Bent u zelf 
op leeftijd en denkt u graag mee over 
hoe we dit product beter op uw wen-
sen kunnen laten aansluiten? Dan zijn 
we op zoek naar u. 

Als u zich aanmeldt wordt u uitgeno-
digd voor een informatiebijeenkomst. 
De Sociale Signalerings App wordt 
toegelicht en geïnstalleerd op uw ei-
gen tablet. Heeft u wel internet, maar 
geen tablet? Ook dan kunt u mee 
doen. LEVgroep kan een tablet in 
bruikleen verstrekken die gedurende 
zes maanden gratis gebruikt kan wor-
den. De testperiode is zes maanden 
vanaf 1 oktober 2015 tot 1 april 2016. 
Na de proefperiode zal bij gebleken 
succes de App beschikbaar komen 
voor iedereen. Een abonnement be-
draagt vanaf dan € 6,99 en geldt alleen 
indien u besluit hiervan gebruik te 
willen maken. 

Informatiebijeenkomst
Voor mensen zonder tablet is er een 
informatiebijeenkomst op donderdag 
24 september. Voor mensen met een 
tablet is er een informatiebijeenkomst 
op maandag 28 september. Aanmel-
den vooraf is noodzakelijk. Vermeld u 
bij aanmelding s.v.p. uw naam, uw e-
mailadres en of u wel/niet beschikt 
over een tablet.

Voor meer informatie en aanmelding:
Algemene secretariaat LEVgroep, 
Email asck@levgroep.nl. Telefoon 
(0492) 598989, vraag naar het algeme-
ne secretariaat. Na uw aanmelding 
ontvangt u een uitnodiging voor de 
informatiebijeenkomst.

Klimgeit Steven Kruijswijk   
in de Alpen   
LottoNL-Jumborenner Steven Kruijswijk uit Nuenen is bezig met zijn derde 
Tour de France, het grootste wielerevenement ter wereld. Hij staat nu 36ste 
in het algemeen klassement en is daarmee de derde landgenoot, na ploeg-
maat Robert Gesink die 7de staat en Trek-renner Bauke Mollema, die de 
9de plek inneemt. Een top-5 lijkt niet haalbaar voor Gesink en Mollema. Of 
er een Nederlandse etappezege geboekt gaat worden in deze Tour zal deze 
week blijken.    

Nu is dinsdag 21 juli, de tweede rust-
dag in de Tour. De 28-jarige Nuene-
naar heeft in de Giro d’Italia in mei 
van dit jaar naam gemaakt als klimgeit. 
Steven Kruijswijk zat in zowat alle 
bergritten mee in de aanval. 

In de Tour volgen na de Pyreneeën 
nog vier bergetappes in de Alpen met 
steeds een  finish bergop. Juist daar 
liggen er kansen voor de Nuenense 
klimgeit. Het zijn relatief gezien korte 
etappes over de Alpenreuzen, met af-
standen van 161 km op woensdag naar 
Pra-Loup (1620 m), 186 km op don-
derdag over de top van de Col du 
Glandon (1924 m) naar Lacets en op 
vrijdag over 138 km naar de top van La 
Toussuire (1705 m). Zaterdag 25 juli is 
de etappe over 110 km naar de Neder-
landse berg Alpe d’Huez op 1850 m. 
Op zaterdag 4 juli zijn 22 ploegen van 
9 renners van start gegaan in Utrecht 
en er zijn nog vier ploegen compleet. 
Een van die vier is de LottoNL-Jumbo-
ploeg van Steven Kruijswijk. Bekend is 
dat de Tour op niemand wacht. 
Zondag 26 juli is de verlossende fin-
ishlijn getrokken op de Champs-Ely-
sées in Parijs.

De 28-jarige Nuenenaar Steven Kruijswijk 
rijdt in het LottoNL-Jumboteam in de Tour 
de France…(bron: NOS.nl)

Vlindertelling
Om erachter te komen hoe het met 
de vlinders in de tuin gaat, houdt 
De Vlinderstichting op 1 en 2 augus-
tus weer de jaarlijkse tuintelling. 
Lodewijk Hoekstra, ambassadeur 
van De Vlinderstichting, opent de 
telling in de vrolijkste vlindertuin 
van Nederland. Dankzij de tellingen 
krijgt De Vlinderstichting een goed 
beeld van de natuur in stad en dorp. 
Ontdek wat er allemaal rondvliegt 
in je tuin en doe mee!

Vlinders doorgeven
Of je tuin nu groot of klein is, het tel-
len hoeft niet meer dan een kwartier 
in beslag te nemen. Waarnemingen 
doorgeven kan via www.vlindermee.nl 
of www.tuintelling.nl. Of download de 
gratis app ‘Vlindermee’. Daarmee kun 
je via je telefoon of tablet direct al je 
waarnemingen doorgeven.

Lodewijk Hoekstra in jouw tuin?
De Vlinderstichting is dé organisatie 
die zich inzet voor vlinders en libellen 
in Nederland. De officiële opening van 
de tuinvlindertelling wordt verricht 
door Lodewijk Hoekstra, ambassa-
deur van De Vlinderstichting en be-
kend van programma's als Eigen huis 
& Tuin en Greenkids. De precieze 
plaats is nog niet bekend: het gebeurt 
bij de winnaar van de verkiezing van 
de vrolijkste vlindertuin. De Vlinder-
stichting is dé organisatie die zich in-
zet voor vlinders en libellen in Neder-
land. Kijk voor de informatie over de 
verkiezing op www.vlindermee.nl

Zomerdrukte:  
steun het dierenasiel 
in de buurt 
Mensen die de zomeractie #GEEF-
OMMIJ van de Dierenbescherming 
voor asieldieren willen steunen, 
kunnen dat sinds kort ook doen met 
een directe gift aan een asiel in de 
buurt. Op dierenbescherming.nl/
geefommij kunnen, via een simpel 
landkaartje, de provincie en het 
asiel naar keuze worden aangeklikt. 
De Dierenbescherming heeft deze 
zomer haar handen vol om 13.500 
dieren tijdelijk onderdak te bieden. 
Zij is hierbij afhankelijk van giften.

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming 
ruim 40.000 dieren op. Honden en 
katten, maar steeds vaker ook konij-
nen en knaagdieren. In de zomer-
maanden moeten de medewerker en 
vrijwilligers alle zeilen bijzetten om de 
duizenden extra dieren die zwervend 
worden aangetroffen, al dan niet ge-
dumpt vanwege de vakantieperiode, 
tijdelijk onderdak te bieden. 
De kosten voor voeding en medische 
verzorging, maar ook het inenten of 
castreren lopen in de zomer hoog op. 
Soms hebben dieren zelfs speciale the-
rapie of training nodig om de kans op 
een nieuw baasje te vergroten. De Die-
renbescherming krijgt alleen een ver-
goeding van de gemeente voor de eer-
ste twee weken die een zwerfdier in de 
opvang doorbrengt. De verblijfsduur 
is echter veel langer. Financiële steun 
is daarom hard nodig om dit werk te 
kunnen blijven doen.
De actie #GEEFOMMIJ loopt nog de 
hele maand juli en augustus en uit de 
mensen die een gift doen wordt één 
geluksvogel geloot die met huisdier op 
de foto mag, genomen door topfoto-
graaf Robin Utrecht, winnaar van de 
Zilveren Camera.
www.dierenbescherming.nl/geef-
ommij

The Old-Timers uit Nuenen   
in Carat-Concerten 
 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-Concerten 
plaats. Op alle concertdagen vinden drie optreden plaats, die elk ongeveer 
driekwartier duren. De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en het programma 
is rond 15.00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. 

Programma zondag 2 augustus 2015:
12.00 uur The Old-Timers, Nuenen
The Old-timers is een seniorenorkest 
uit Nuenen waarbij gezelligheid en het 
maken van goede muziek hand in hand 
gaan. Het repertoire is afwisselend en 
het orkest treedt vaak op. Meestal in 
de regio, maar af en toe maken ze ook 
een reisje naar het buitenland.
De oprichter, orkestleider en beheer-
der van dit orkest is Willie van Bakel. 
In 1996 gaf hij met een bezetting van 
10 muzikanten, zijn eerste uitvoering 
in zaal De Leeuw in Geldrop. 
Dit orkest dat met een breed repertoi-
re, afwisselende sferen weet op te roe-
pen, groeide gestaag uit tot een mu-
ziekgezelschap met 25 enthousiaste 
leden. Dat The Old-timers een orkest 

van betekenis is geworden, vindt zijn 
oorsprong in de wijze waarop de or-
kestleider weet om te gaan met zijn 
muzikanten. www.the-old-timers.nl 
13.00 uur Da Capo, Asten
www.dacapo.jouwweb.nl 
14.00 uur VTO Deurne
http://www.vtodeurne.nl/index.php 

Gemeenten willen niet opdraaien 
voor extra kosten voor Taxbus
De zes gemeenten die door het faillissement van Cibatax voor het blok wer-
den gezet om het Taxbus-vervoer in de regio tegen hogere kosten voort te 
zetten, vinden het onterecht dat dit met extra publiek geld betaald moet 
worden. Holding Baetsen, het moederbedrijf van Cibatax, heeft namelijk in 
het contract gegarandeerd, dat het de verplichtingen uit de vervoersover-
eenkomst met Cibatax zou nakomen. En dat is volgens de gemeenten niet 
gebeurd, terwijl ze hier wel op aangedrongen hebben.

Het faillissement van Cibatax zorgt 
voor tien procent hogere kosten voor 
de gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven 
en Waalre. Zij moesten namelijk voor 
een goed alternatief zorgen, dat de 
continuïteit en kwaliteit voor het Tax-
bus-vervoer op langere termijn veilig 
stelt. De hogere kosten ontstaan door-
dat opvolger Connexxion hogere zo-
netarieven berekent, gebaseerd op 
hun eerdere offerte voor Taxbus-ver-
voer. Het gaat om een bedrag van ruim 
één miljoen euro aan publiek geld 
voor de lopende contractperiode. “Dat 
geld willen we uitgeven aan waar het 
voor is bedoeld”, zegt wethouder Vis-
scher van Eindhoven namens de zes 
gemeenten waar Taxbus rijdt. “Wat 
we extra moeten uitgeven, gaat altijd 
ten koste van andere belangrijke ta-
ken. Dat vinden we onredelijk. Het 
zou ook onlogisch zijn om dat zomaar 
goed te vinden. Je stelt een contract 
niet voor niets op.”

Holding Baetsen is op de hoogte ge-
steld van het ongenoegen van de zes 
gemeenten over de meerkosten die nu 
ontstaan. In een brief hebben de ge-
meenten het moederbedrijf uitgeno-
digd om op korte termijn over de aan-
sprakelijkheid van de geleden schade 
in gesprek te gaan.
Dit staat los van de afspraken die met 
de curatoren van Cibatax zijn gemaakt 

over het blijven rijden van Taxbus, 
totdat Connexxion het vervoer begin 
augustus overneemt.
Na het faillissement van Cibatax wa-
ren de mogelijkheden om het Taxbus-
vervoer voort te zetten beperkt. De 
gemeenten gaan nu verder met Con-
nexxion, die na de laatste aanbeste-
ding als tweede na Cibatax eindigde 
en waarmee een zogeheten reserve-
bankovereenkomst was afgesloten om 
situaties zoals deze op te kunnen van-
gen. Bij het vinden van een duurzame 
oplossing speelden niet alleen conti-
nuïteit en kwaliteit van het Taxbus-
vervoer mee, maar ook de positie van 
Cibatax-chauffeurs die voor Taxbus 
rijden. Zij krijgen in de nieuwe situatie 
bij Connexxion allemaal een baanaan-
bod dat aansluit op het contract dat zij 
nu voor Taxbus-vervoer hebben. Dit 
was één van de voorwaarden van de 
gemeenten.

Gezamenlijke inkoop
De inkoop van vervoer voor ouderen 
en mensen met een beperking (die 
daarvoor een indicatie hebben), is in 
de regio centraal geregeld onder de 
noemer Taxbus. Het gaat om 18 ge-
meenten in vier verschillende geogra-
fische gebieden. Cibatax rijdt met 
Taxbus in de gemeenten Best, Eindho-
ven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veld-
hoven en Waalre. In de andere drie 
gebieden rijden andere vervoerders.

‘Als De Muziek Begint’ eerste single   
van debuut-album ‘Op Zoek Naar Johan’ 
 
Het Gemertse folkgezelschap Op Zoek Naar Johan presenteert met de release 
van het nummer ‘Als De Muziek Begint’ de eerste single van het dit najaar te 
verschijnen debuut-album ‘Weg Uit De Stad’. Het nummer gaat over een 
dementerende vrouw die in muziek een soort troost en houvast vindt. 

“Muziek is voor haar een manier om te 
communiceren”, aldus Martijn Kuijten, 
frontman van Op Zoek Naar Johan. De 
videoclip bij ‘Als De Muziek Begint’ is 
opgenomen in het verzorgingstehuis 
waar de hoofdpersoon uit het liedje 
woont. De single is verkrijgbaar via 
iTunes en te streamen via diverse digi-
tale platforms. Het volledige album 
‘Weg Uit De Stad’ verschijnt op 10 ok-
tober op zowel LP als CD en wordt die 
dag gepresenteerd met een speciale 
show in de Eendracht in Gemert.
De tekst voor ‘Als De Muziek Begint’ 
schreef Kuijten na, of beter gezegd, tij-
dens een concert van Dommelvolk dat 
zowel Kuijten als de hoofdpersoon uit 
het nummer bezochten. Kuijten: “Tij-
dens het concert zag ik haar wat we-
zenloos voor zich uit staren, maar 
wanneer de band begon te spelen leef-
de ze helemaal op. Ik zag het gebeuren 
en een groot deel van de tekst werd 
daarmee eigenlijk letterlijk geschre-
ven.” De clip is opgenomen in de Mari-
engaarde in Aarle-Rixtel, achttien be-
woners van het verzorgingstehuis 
spelen een rol in de ontroerende video.

Op Zoek Naar Johan
Op Zoek Naar Johan is de band rond-
om de Gemertse Martijn Kuijten 
(zang, gitaar, mondharmonica). Na 

een verleden in de band Autumnsun, 
waarvoor hij Engelstalige liedjes 
schreef, is hij in 2011 begonnen met 
het schrijven van liedjes in het Neder-
lands, waarbij zijn Brabantse achter-
grond duidelijk hoorbaar is. Het stelt 
hem in staat zijn gevoelens beter te 
verwoorden in een liedje. Kuijten 
wordt muzikaal ondersteund door 
Mark de Groot (mandoline, elektri-
sche gitaar, akoestische gitaar, backing 
vocals), Ad van Overdijk (drum, bac-
king vocals) en Marc Lemmen (bas).

Weg Uit De Stad
‘Weg Uit De Stad’ is het eerste vol-
waardige album van Op Zoek Naar 
Johan. Het is een album over afscheid 
nemen en thuis komen. Afscheid van 
mensen, plekken, ervaringen, afstand 
van levensovertuigingen, om terug te 
komen bij jezelf. Kuijten: “In mijn ge-
val betekende dat teruggaan naar het 
zuiden, terug naar Brabant, terug naar 
mijn roots. Na jaren van rondwerven, 
reizen door Europa en de rest van de 
wereld had ik behoefte aan mijn eigen 
plek. Een plek ver weg van de drukte, 
weg uit de stad, een plek waar ik kon 
settelen. Maar ook een plek waar ik al-
leen kan zijn. Een plek waar ik thuis 
kan komen en doen wat ik het liefst 
doe: liedjes schrijven.”
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Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand juli
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand juli
Van dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur

Van Gogh Urban Art Expo 
in Van Abbehuis Eindhoven

16 juni t/m 28 juli
Iedere dinsdag 20.00 uur 

Zomerinstuif Bridge Club Nuenen (BCN) 
‘Zaal Berkenbosch’, 

Opwettenseweg 80, Nuenen

13 juli t/m 21 augustus
De Bijbel in Beeld Expositie kunstenaar 

Marianne en poëet Klaas de Graaff 
in de gang van H. Clemenskerk 

naar de pastorie Nuenen

Vrijdag 24 juli
10.30-11.30 uur

Spreekuur wijkverpleegkundige
11.00-11.30 uur 

Communie viering. Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 juli
14.00-16.00 uur aanbieden rapport 

“Informerend huisbezoek voor 80-plussers” 
aan Commissie Samenleving van de Ge-

meente Nuenen. Jo van Dijkhof

24 juli t/m 2 augustus 
10.00-18.00 uur ‘Bloem & Tuin’

Schoutse Vennen 17 Nuenen

Zaterdag 25 en zondag 26 juli 
Zaterdag 11.00 - 20.00 uur 

en zondag 11.00 - 17.00 uur. 
Het bronzen beeld ‘Aardappeleters” 
te zien bij Restaurant Zonnewende.

Zondag 26 juli
13.30 tot 16.30 uur 

Bert & Ernie, Tommie, Elmo en Pino
Dierenrijk Nuenen

Maandag 27 juli
14.30 uur ‘De prinses op de erwt’

openluchttheater in Mariahout

Donderdag 30 juli
14.30 uur ‘De prinses op de erwt’

openluchttheater in Mariahout

Zaterdag 1 - Zondag 2 augustus
Jaarlijkse tuintelling 

van De Vlinderstichting

Zondag 2 augustus
12.00 uur The Old-Timers in stadswandel-

park de Warande, Helmond 

Donderdag 6 augustus
10.30 uur Inloopochtend 

PVGE Kwetternest

Vrijdag 14 augustus 
18.00 uur WLG Ittemee? 

Den Heuvel, Gerwen

Zondag 16 augustus
10.00-23.00 uur 

DOEN KPJ Nederwetten touwtrekwedstrijd 
terrein aan Hoekstraat-Oude Torendreef, 

Nederwetten

Zondag 16 augustus
14.00 uur De Molshoop 

Swing & Blues
Weverkeshof

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus
9e kindervakantieweek Gerwen

terrein aan de Huikert naast het Huysven, 
Gerwen

Donderdag 20 augustus
08.15 uur Jaarlijkse bedevaart 

naar Kevelaer 
Diverse opstappunten

20 augustus t/m 10 september
10.00-17.00 uur Reizende expositie met 
de dertig winnaars van de fotowedstrijd 

‘De wereld van Van Gogh’
Nune Ville. Berg 24, Nuenen

Vrijdag 21 augustus
20-jarig bestaan 

Hobby centrum de Dorpswerkplaats 

Zaterdag 22 t/m zondag 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind

Zondag 23 augustus
Jaarlijkse wielerronde van Nuenen

Wielervereniging TML Dommelstreek
start en finish t.h.v. Het Klooster

Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Kindervakantieweek Nuenen

Honk- en Softbalvereniging Nuenen, 
Lissevoort

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn 

Speeltuin De Kievit

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
14.30 uur Goeden Doelen weekend

Weverkeshof

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn

Speeltuin De Kievit

Zondag 30 augustus 
11.00-17.00 uur De Gerwense Vlooienmarkt 

Drumfanfare ‘Jong Leven’ Gerwen 
Heuvelplein Gerwen

Woensdag 2 september
13.00-16.00 uur

Open dag Kids Society Erica Nederwetten

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 26 juli 09.30 uur: viering, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Mistintenties
Zondag 26 juli 09.30 uur: Paul Perrée; 
An en Mien de Greef; Riny Schenke-
laars-Nijsen; Frans Leltz; overleden 
ouders Sanders-Boeijen; Antoon en 
Riky de Groof-Joosten.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Marijke 
Dijkstra-Maassen, Weverstraat 30. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Vakantierooster 
Parochiesecretariaat 2015
Van 20 juli tot 29 augustus is het paro-
chiesecretariaat (Nuenen) alleen open 
op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, 
dus gedurende de periode van de 
schoolvakantie voor de basisscholen. 
Eén van de pastores is altijd bereik-
baar via 040-283 12 10 of 06-10075993.
Van Week tot Week verschijnt in de 
vakantieperiode niet.
Met ingang van maandag 31 augustus 
is alles weer gewoon.

Vieringen:
Voor Nuenen geldt nog het volgende:
Er is geen viering op zaterdagavond 
m.i.v. zaterdag 18 juli t/m zaterdag 22 
augustus.

Op zaterdag 15 augustus is er wel een 
viering vanwege het feest van Maria 
ten hemelopneming. Op zondag is er 
één viering om 09.30 uur.

Voor Gerwen en Nederwetten zijn er 
geen veranderingen in de vakantiepe-
riode.

Beelden uit de Bijbel
Marianne Schellekens heeft heel wat 
inspirerende schilderijen op haar 
naam staan. Vaak heeft zij zich laten 
inspireren door Bijbelse verhalen; ook 
Klaas de Graaff heeft zich in zijn ge-
dichten daardoor laten raken. Zij heb-
ben samen een kleine tentoonstelling 
opgesteld van deze schilderijen en ge-
dichten die te zien is in de gang tussen 
de H. Clemenskerk en de pastorie in 
Nuenen. Deze coproductie is te be-
wonderen in de maanden juli en au-
gustus, na de vieringen op zondag en 
tijdens openingsuren van het paro-
chiesecretariaat.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 juli 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Fien Raaijmakers-Aalders; Annie 
Renders-van der Heijden; Overleden 
ouders Saris-Renders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 juli 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Fam. Mickers; Piet Raaijmakers, na-
mens de buurt De Bogerd; Adri van 
der Wielen-Frericksen.  

Mededelingen
Vanwege de vakantie gelieve de misin-
tenties uiterlijk donderdags te depo-
neren in de brievenbus van de kerk-
deur (normaal zondags). Dit geldt tot 
eind augustus.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen 
Op zondag 26 juli zal in de dienst voor-
gaan: kerkelijk werker P. Flach. De 
dienst begint om 10.00 uur. In deze va-
kantieperiode is er geen kinderneven-
dienst. We collecteren in deze dienst 
voor de Voedselbank Nuenen. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 23 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Appolinaris, bis-
schop en martelaar; gedachtenis van 
H. Liborius, bisschop en belijder. 
Vrijdag 24 juli. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Christina, maagd en 
martelares. 
Zaterdag 25 juli. 08.30 uur H. Mis, H. 
Jacobus de Meerdere, apostel; gedach-
tenis van H. Christoforus, martelaar. 
Zondag 26 juli. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis, Negende zondag na Pinksteren. 
Maandag 27 juli. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Pantaleon, martelaar. 
Dinsdag 28 juli. 18.30 uur H. Mis, H. 

Nazarius en Celsus, martelaren; H. 
Victor I, paus en martelaar; H. Inno-
centius I, paus en belijder. 
Woensdag 29 juli. 07.15 uur H. Mis, H. 
Martha, maagd; gedachtenis van H. 
Felix II, paus en martelaar; H. Simpli-
cius, Faustinus en Beatrix, martelaren.  

Bedevaart Kevelaer        
vanuit Nuenen en omgeving 

Het lof in de kaarsenkapel.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer vanuit Nuenen en omgeving niet gehouden in het laatste week-
end van augustus. De 55e pelgrimstocht vindt dit jaar plaats op de donder-
dag na Maria Tenhemelopneming en wel op 20 augustus a.s..

Al jarenlang gaat er een redelijk con-
stant aantal deelnemers naar deze 
Duitse Mariabedevaartplaats. Belang-
rijk voor een groep van deze grootte is 
aanwezigheid van een priester en een 
koor, omdat bij het ontbreken van een 
van deze beide elementen de bede-
vaart ten einde is. Een andere moge-
lijkheid is derhalve het aansluiten bij 
een grotere bedevaart. 

De bedevaart van Oss, Ravenstein en 
Veghel, die op dezelfde dag als de Nue-
nense bedevaart in Kevelaer is, vroeg 
drie jaar geleden of er voor een jaar 
een mogelijkheid tot samenwerken 
was. Zij beschikten dat jaar niet over 
een koor. Er waren al positieve erva-
ringen in voorgaande jaren tijdens de 
gezamenlijke Kruisweg zodat er op dit 
verzoek is ingegaan. Evaluerend bleek 
er grote tevredenheid en zelfs enthou-
siasme bij de Nuenense pelgrims over 
de samenwerking met deze grote be-
devaart, waarbij de H. Mis in de Ma-
riabaseliek werd gevierd en het paro-
chiekoor van Gerwen heeft gezongen.
Op basis van deze ervaring, is nu con-
tact gelegd met de dicht bij Nuenen 
gelegen bedevaart van Eindhoven e.o. 
die met ca. 350 pelgrims naar Kevelaer 
gaat, maar dan op donderdag na Ma-
ria Tenhemelopneming. De onderlin-
ge gesprekken hebben tot resultaat 
geleid. De bedevaart van Nuenen blijft 
de Bedevaart van Nuenen en omge-
ving, maar gaat gelijktijdig op pad met 
de bedevaart van Eindhoven. Er wordt 
aangehaakt bij alle diensten van Eind-
hoven. De H. Mis en H. Lof worden 
gevierd in de Mariabaseliek. Met ko-
ren van de Clemensparochie uit Ger-
wen en de Lambertusparochie uit Ne-
derwetten o.l.v. Harrie van den 

Boomen en aan het orgel Frans Sij-
mens zullen gedurende de gehele be-
devaart de gezangen verzorgen. Se-
dert jaren bestaat nu ook voor de 
pelgrims uit Nuenen weer de moge-
lijkheid om aan de kruisweg in het 
Kruiswegpark deel te nemen. 

De bedevaartgangers, die aan deze 
hernieuwde pelgrimstocht willen 
deelnemen worden tussen 08.15 uur 

en 08.45 uur op de verschillende op-
stappunten opgehaald en zij zijn om 
ca. 18.45 uur weer thuis. Deelnemers 
aan de bedevaart kunnen zich aanmel-
den tot 13 augustus 2015 bij een van 
onderstaande broedermeesters. 
De kosten bedragen € 15,- voor vol-
wassenen. Kinderen t/m 12 jaar beta-
len € 5,- en het 2e en volgende kind uit 
één gezin € 2,50. 

Gerwen:  P. Vermeulen, Alvershool 22, 
Tel. 2836242. Nuenen: J. Klomp, Park 
31. Tel. 2836675, F. Vinke, Boordse-
weg 27, Tel. 2834842. M. Bunthof, 
Margot Begemanstraat 63. Tel. 
2831523. Nederwetten: J. van Rooij, 
Heerendonk 6. Tel. 2837312. Lieshout 
en Maria-Hout:  T. Rooyakkers, Pater 
Becanusstraat 86B, Beek en Donk. Tel. 
06-30339724.



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure • Voet-
massage NIEUW! Kleine 
Pedicure behandeling € 15,- 
Ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren). 
KADOTIP: Kadobonnen 
te verkrijgen. Marieke: 06- 
50 57 11 83.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

COMPLETE
WONINGINRICHTING

MODERN KLASSIEK LANDELIJK

RELAXFAUTEUILS
(met opsta functie)

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

GORDIJNEN, VITRAGES 
EN BINNENZONWERING

SALONTAFELS

KINDERKAMERS

HOEKBANKEN

BEDDEN, BOXSPRINGS 

en 
MATRASSEN

EETKAMERS

VLOERBEKLEDING, 
TAPIJT en KARPETTEN

BARKRUKKEN

Elke 2e meter NL label 
laminaat*, PVC*, Vinyl* 
en Zonwering* 
50% korting
Iedere 2e meter 
Desso tapijt 
50% korting*
Elk 2e Luxaflex hor* 
50% korting

15% korting op het totale 
Tempur assortiment*
15% korting op het Auping 
assortiment*

*vraag naar de voorwaarden

ACTIES

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

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

GOEDKOPE AUTO-
BANDEN voor Nuenen c.a. 
vakkundig gemonteerd door 
Gerwenaar. Online prijsinfo 
op www.helmondbanden.nl 
Duizeldonksestraat 11b Hel-
mond. Bel voor afspraak 06-
54297369.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

www.uitenthuisseniorenhulp.nl

IT2Recycle B.V.
De Huufkes 11
5674 TL, Nuenen
040-2221486
www.it2recycle.com
info@it2recycle.com

IT2Recycle B.V. is gevestigd in Nuenen en haalt door heel Nederland gratis elektronische 
apparaten, hardware en randapparatuur op. Bijvoorbeeld oude computers, laptops en 
printers, kabels, huishoudelijke apparatuur… kortom: alles waar een stekker aan zit!

Voor ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Chauffeur (m/v)
De functie:
• Laden en lossen van IT apparatuur 
• Nederlandse ritten
• Lichamelijk inspannend werk

Wij vragen:
• Fanatieke ervaren chauffeur
• Representatief voorkomen
• Stressbestendig en flexibel
• Per direct inzetbaar

Wij bieden: 
• Een afwisselende en zelfstandige baan binnen een unieke organisatie
• 40 uur per week

Meer interesse/ informatie:
Stuur uw CV en pasfoto naar onderstaand emailadres of neem contact op met: 
mevrouw H. van Mierlo - secretaresse, tel. 040 - 222 14 86 of via e-mail info@it2recycle.com

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

NUENEN (GERWEN) 
TE HUUR; stalen contai-
ner 36 m2, op afsluitbaar 
terrein, geen plantjes. tel. 
0625492520
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