
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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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

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

Win een kadobon ter waarde van        

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 2988965

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Wijn proeven 
voor het 
goede doel

Voetbal
SV Budel -
EMK

Brabantse markt 
Kasteeltuin te 
Helmond

Twintig jaar 
Dorpswerkplaats Nuenen
Aan de keukentafel van de Dorpswerkplaats, gelegen in het hart van Nue-
nen, komt het gesprek snel opgang. Vier van de zes deelnemers van het 
eerste uur, Fien van Grootel, Jo Stam, Marinus van Rooy en Gerrit van Zuij-
len, allen nog steeds actief binnen Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, kij-
ken terug op 20 jaar dorpswerkplaats. (Wim van de Krol en Jan Bunthof 
waren verhinderd voor dit gesprek.)

Begin jaren negentig van de vorige 
eeuw, vielen er bij Philips en DAF veel 
ontslagen, velen met hun 55 jaar nog 
erg jong. Vanuit de Stichting voor Vor-
ming en Educatie (SVE) ‘de Boerderij’ 
in Nuenen, waar Fien van Grootel be-
geleidster was, startte ze een groep 
houtbewerken, speciaal voor deze 
mannen. Er was belangstelling genoeg, 
alleen maakten de mannen teveel her-
rie, vonden de andere gebruikers, dus 
ging Fien van Grootel opzoek naar een 
andere locatie. Midden in het dorp 
stond de oude poetsdoekenfabriek 
leeg, daar mocht ze gebruik van ma-
ken. Het bestuur van (SVE) ’de Boer-
derij ‘ steunde haar hierbij.

Het moest wel opgeknapt worden! 
“Schokkend hoe we het aantroffen” 
herinnert Fien zich. “Zestien contai-
ners vuil hebben we geruimd”. Daarna 
werd begonnen het gebouw gebruiks-
klaar te maken zodat Gerrit van Zuij-
len als coördinator en Marinus van 
Rooy als begeleider met de groep 
mannen aan de slag kon. Het werd een 

groot succes en in 1995 kreeg het zelfs 
een eigen bestuur en naam: ‘Stichting 
Dorpswerkplaats Nuenen’. Van de ge-
meente ontving het bestuur een start-
subsidie.  Daarnaast werden ze ge-
steund door velen, zowel in geld als 
goederen. “Zo groeiden we stapje voor 
stapje” aldus Gerrit van Zuijlen. Nieu-
we groepen startten, niet alleen voor 
het werken met hout, er kwam ook 
een groep metaal bewerken. Ze werk-
ten overigens niet alleen voor zichzelf, 
er kwamen geregeld vragen b.v. om de 
kerststal in de kerk op te knappen en 
het restaureren van de diverse kruis-
beelden in het dorp. Ook kwamen er 
vragen deel te nemen aan de Oranje-
markt, ’de Buiten-schilderdag’ en 
Nuenen 2000. De centrale plaats in 
het dorp is daarbij van belang, ook 
voor de organisaties van de ‘van 
Goghloop’ en de triatlon , zij kunnen 
gebruik maken van de faciliteiten die 
de dorpswerkplaats hen kan bieden 
tijdens de wedstrijden.

Jo Stam, Fien van Grootel, Gerrit van Zuijlen en Marinus van Rooy (vlnr).

Mala� de 
klusjesmannen ook 
actief in Nuenen
Het aantal meldingen over mala� de 
klusjesmannen blijft maar stijgen. 
Na onder andere berichten uit 
andere plaatsen waarschuwt de 
gemeente Nuenen via haar Face-
book-pagina nu ook voor klusjes-
mannen die actief zijn in Nuenen.

De klusjesmannen bieden aan de deur 
hun diensten aan. Het gaat dan bij-
voorbeeld om het schoonmaken of re-
noveren van de gevel of het dak, werk-
zaamheden aan de oprit, de voortuin 
of andere tuinwerkzaamheden. Ze 
vragen te veel geld voor de klus en er 
ontstaan vaak problemen met de beta-
ling omdat de klussers ineens meer 
geld vragen. Mensen worden onder 
druk gezet om te betalen, ook voor 
klussen die niet goed zijn uitgevoerd.

De politie adviseert om geen zaken te 
doen met dit soort klusjesmannen.

Aankondiging

Bestemd voor 
patiënten van 
Medisch Centrum 
Aan de Berg
Binnenkort is het voor alle geïndiceer-
de patiënten weer tijd voor de griep-
prik. Net als vorig jaar zal iedereen die 
voor de griepvaccinatie in aanmerking 
komt een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Het verzenden van deze 
persoonlijke uitnodigingen kost veel 
tijd. Deze tijd besteden we liever aan 
patiëntenzorg. Daarom hebben wij als 
huisartsen, net als vorig jaar besloten 
om voor het verzenden van de griep-
oproep gebruik te maken van een mai-
lingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met adres-
gegevens van de geïndiceerde patiën-
ten. Er worden vanzelfsprekend GEEN 
medische gegevens meegestuurd. Het 
adressenbestand blijft vertrouwelijk 
en wordt alléén voor de griepoproep 
gebruikt. Direct na het versturen van 
de mailing wordt het gehele bestand 
vernietigd. Mocht u in aanmerking 
komen voor een griepprik en ernstige 
bezwaren hebben tegen het eenmalig 
doorgeven van uw NAW gegevens 
voor de oproep, dan kunt u dat tot 
woensdag 1 oktober schriftelijk ken-
baar maken aan uw huisarts. 

 Sleutel gevonden
Vrijdagavond, op het fietspad in de 
Vincent van Goghstraat, is er een sleu-
tel gevonden, het is waarschijnlijk een 
sleutel van een poort! Is deze sleutel 
van u? Dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met 040 2833631.

Gerrit van Zuijlen spreekt dan ook de 
wens uit dat de Dorpswerkplaats nog 
lang mag blijven bestaan.
“Daar moeten we wel wat voor doen” 
vult Jo Stam, als secretaris, aan. “De 
nieuwe generatie is nu aan bod” aldus 
Marinus van Rooy. De drie mannen 
zijn nu nog wel actief, maar gezien 
hun hoge leeftijd toch ook aan het af-
bouwen. Fien, de moeder van de 
dorpswerkplaats, volgens Marinus 
van Rooy, blijft, ondanks haar hoge 
leeftijd, het geheel coördineren zo 
lang ze kan.

Met de toevoeging van ‘Hobbycen-
trum’ aan de naam, een nieuwe web-
site en openstelling voor iedereen ou-
der dan 18 jaar, is er een nieuwe 
periode aangebroken. Met de open-
stelling zal daar rekening mee gehou-
den worden. Meer avonden en bij vol-
doende belangstelling ook op b.v. de 
zaterdagen.
Het Hobbycentrum treedt zelf ook 
naar buiten. Op 26 en 27 september, 
tijdens het tweejaarlijks gehouden 
‘Dorpswerkplaats Creatief ’, laten de 
deelnemers zien wat ze gemaakt heb-
ben. Dat is inmiddels meer dan alleen 
het houtbewerken. De deelnemers aan 
de groepen: hobbyen, schilderen, te-
kenen, keramiek, metaal bewerken 
zijn eveneens trots op hun werk en 
willen het graag aan iedereen tonen.
Maar nu eerst het jubileumfeest dat 
op vrijdag 21 augustus wordt gevierd 
op de Dorpswerkplaats voor deelne-
mers en genodigden.

Grote Boekenmarkt 
op Weverkeshof
Dit jaar wordt er traditioneel tijdens 
het eerste weekend van september 
op Weverkeshof al weer voor de 16e 
keer de Grote Boekenmarkt geor-
ganiseerd. Dit jaar valt dat op zater-
dag 5 en zondag 6 september. U 
bent ook dit jaar tussen 10.00-17.00 
uur weer van harte welkom

Rond snuffelen tussen 12.000 boeken 
betekent op Weverkeshof naast de 
vele prachtige kwaliteitsromans ook 
boeken op het gebied van cultuur, mu-
ziek, kunst, hobby, natuur, geschiede-
nis, reizen, poëzie en nog veel meer. 
En alles keurig per rubriek gerang-
schikt.
Het overgrote deel van de puntgave 
boeken kost slechts € 3,- per stuk. 
Koopt u echter 4 boeken, dan betaalt u 
slechts € 10,-. In de buitentent liggen 
honderden kinderboeken en wachten 
er honderden CD’s en Dvd’s op een 
nieuwe eigenaar. Dit jaar is er voor de 
echte liefhebber ook een selectie vinyl 
LP’s in de collectie opgenomen. De 
toegang is gratis.
U vindt Weverkeshof op de Jur. Hugo 
van Berckellaan 5 in Nuenen. Meer in-
formatie kunt u vinden via de website: 
www.weverkeshof.nl of onder Dorps-
boerderij Weverkeshof op Facebook.

Kienen op 
woensdagavond in 
Lieshout
De kienavonden van Buurtvereniging 
Plan West in Lieshout gaan op woens-
dag 19 augustus na de vakantiestop 
weer van start. U bent weer van harte 
welkom op de wekelijkse kienavonden 
in café/zaal Koekoek, Dorpstraat 49 in 
Lieshout. De zaal is open vanaf 18.30 
uur.

Ontmoetingsbijeenkomst 
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 18 augustus is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een ontmoetings-
bijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden. De bijeen-
komst vindt plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De 
eerstvolgende bijeenkomst bij De Cirkel, Piet Heinlaan 59 in Helmond vindt 
plaats op dinsdag 8 september eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 
andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn 
ook bestuursleden aanwezig. Zij kun-
nen vragen beantwoorden over ver-
enigingszaken of onderwerpen die te 
maken hebben met het hebben van 
een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 

kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040- 
283 79 04. Meer weten over het werk 
van de Nederlandse Stomavereniging? 
Kijk eens op www.stomavereniging.nl. 
Onder nieuws en agenda zijn alle bij-
eenkomsten in alle regio’s te vinden.

 



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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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.

AANVRAAGTERMIJN TEGEMOETKOMING 
CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 
VERLENGD TOT 1 SEPTEMBER
De uiterste datum om een aanvraag in te dienen voor een “tegemoet-
koming voor extra kosten chronisch zieken” is verzet naar 1 september 
2015.
Er is gekozen voor deze verlenging omdat de aanvraagperiode tussen 
de bekendmaking in juni en de oorspronkelijke sluitingsdatum van 1 
augustus aan de krappe kant was. U heeft dus nog even de tijd om 
uw aanvraag in orde te maken.

Wat houdt de regeling precies in
Vanaf 2015 is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen 
met een chronische ziekte of handicap tegemoet te komen in de meer-
kosten die zij maken. De gemeente Nuenen heeft hiervoor een nieuwe 
regeling gemaakt: “Financieel maatwerk compensatie meerkosten 
door een chronische ziekte, beperking of aandoening 2015”.
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet u vol-
doen aan de volgende voorwaarden:
• u woont in de gemeente Nuenen; 
• u behoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten: u 

heeft een onomkeerbare aandoening of beperking zonder uitzicht 
op volledig herstel; 

• u heeft in het kalenderjaar 2015 meerkosten gemaakt als gevolg 
van deze chronische ziekte of beperking en u kunt dit aannemelijk 
maken; 

• deze kosten worden niet door een andere instantie of op een an-
dere wijze vergoed;

• u dient de aanvraag schriftelijk in. 

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500,- per 
kalenderjaar en is afhankelijk van uw (gezins)inkomen en burgerlijke 
staat.

Wilt u de tegemoetkoming aanvragen?
U kunt de tegemoetkoming alleen schriftelijk aanvragen. Het aan-
vraagformulier is te downloaden van de website van het CMD van de 
gemeente Nuenen. (www.nuenen.nl/cmd) U kunt het formulier na-
tuurlijk ook ophalen bij het CMD, Berg 22c  in Nuenen (maandag t/m 
donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30). 
Aanvragen van de vergoeding kan dus tot 1 september 2015.

Wenst u meer informatie of heeft u nog vragen?
Heeft u nog aanvullende vragen over deze regeling of heeft u behoef-
te aan meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van het 
CMD of neem gerust contact op met het CMD van de gemeente Nue-
nen via (040) 283 16 75.

NUENEN VEILIG
INBREKERS GAAN NIET MET VAKANTIE
maar nemen toch graag een souvenir mee uit uw woning

Tip van de week:
Buren op vakantie? Let extra op verdachte situaties. Toch onverwacht 
’s nachts iemand in hun huis? Bel 112!

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

AANGEVRAAGDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

• 3 augustus 2015 Noorderklamp 24, 5673 BH  -  
   het plaatsen van een dakkapel (BOUW);
• 3 augustus 2015 Stad van Gerwen 3B, 5674 PH – 
   het wijzigen  van de installatie voor het 
   houden van dieren (MILIEU).

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: Wandel Sport Vereniging Nuenen voor het organiseren 
van de Vincent wandeling op 27 september 2015, waarbij de start 
en fi nish plaatsvinden vanaf Dorpshuis “De Koppelaar” aan De 
Koppel 5;

• Aanvrager: RKVV Nederwetten voor het organiseren van het 50 
jarig jubileumfeest van RKVV Nederwetten van 7 tot en met 11 
oktober 2015 in “De Koppelaar aan De Koppel 5.  

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 13 augustus 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:

• 4 augustus 2015 Schout Wernertslaan 19, 5673 RL – 
   het plaatsen van een dakkapel (BOUW);
• 5 augustus 2015 Kerkstraat 56, 5671 GP – 
   het plaatsen van een erfafscheiding (BOUW);
• 6 augustus 2015 Hoekstraat 7, 5674 NN – 
   het vervangen van een rundveestal (BOUW).
  

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 10000, 
5670 GA  Nuenen. 

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons Klantconta ctcentrum 
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.

PUBLICATIE
Kennisgeving beschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
te verlenen aan:

• Huisman Non-Ferro Metaal, Collse Hoefdijk 29-31 te Nuenen. 
 Zaaknummer N-HZ-2015-0005.

Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor 
een oprichtingsvergunning voor een aluminiumgieterij.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 augustus 2015 
tot en met 25 september 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefo-
nisch (088-3690455) een afspraak maken.

Gedurende de genoemde termijn kunnen door een ieder zienswijzen 
worden ingediend.

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorbereiding Bestemmingsplannen Buitengebied 
en Landgoed Gulbergen

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend dat er bestemmingsplannen worden voorbereid voor Buiten-
gebied en Landgoed Gulbergen. Deze bestemmingsplannen worden 
opgesteld in het kader van de reguliere actualisatieplicht. De bepalin-
gen uit de Verordening ruimte 2014 zullen worden verwerkt in deze 
bestemmingsplannen. 

De ontwerpbestemmingsplannen zullen op het gemeentehuis ter visie 
worden gelegd. Dan zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen 
in te dienen. Dit zal worden aangegeven in ‘Rond de Linde’, de 
Staatscourant en op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplan-
nen.nl 

Nuenen, 13 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

     

Huiszwaluwtelling in Laarbeek

Een gezellig vogeltje aan huis
Het is een traditie: de huiszwaluwtelling van IVN Vogelwerkgroep De Orto-
laan. De gegevens worden verstrekt aan Sovon Vogelonderzoek Neder-
land. Deze organisatie houdt de tellingen in heel Nederland bij. Na een 
enorme terugval van de soort in het laatste kwart van de twintigste eeuw is 
er nu gelukkig weer een lichte stijging waar te nemen.

Begin augustus fietsen de tellers door 
Laarbeek, op zoek naar bewoonde 
huiszwaluwnestjes. Omdat huiszwa-
luwen kolonievogels zijn, die als het 
even kan naar hun oude nestjes terug-
keren, weten ze natuurlijk waar ze 
moeten zijn. Toch komen er jaarlijks 
wel enkele nieuwe nestplaatsjes bij en 
vallen er oude af. In augustus zijn de 
vogels soms aan het derde broedsel 
bezig en zitten de nestjes nog vol jon-
ge vogeltjes. Die moeten flink gevoerd 
worden! De ouders vliegen dan ook af 
en aan. Insecten vangen ze in de lucht. 
Een huiszwaluwpaartje brengt in de 
30 dagen waarop het voor zijn jongen 
zorgt, meer dan een miljoen insecten 
naar het nestje. Die verzamelt hij in 
kleine samengeperste balletjes van 

soms meer dan driehonderd kleine in-
secten. De balletjes braakt hij op in de 
bek van het jong.

Vooral in het buitengebied van Lies-
hout zijn enkele grote kolonies. Bij een 
boerderij treffen we dit jaar maar liefst 
68 nesten aan. De huiszwaluwen pro-
duceren een massa afval. Maar hun 
gastgezin ziet ze ieder jaar weer met 
plezier komen. Eind augustus tot eind 
september verzamelen groot en klein 
zich voor de lange tocht naar Centraal 
Afrika. Een tocht vol gevaren. Men-
sen, dieren en honger bedreigen de 
vogeltjes. Deskundigen hebben bere-
kend dat van de vier huiszwaluwen die 
uit Nederland vertrekken, er maar 
ééntje terugkeert. Laten wij ze daarom Een huiszwaluw voert zijn jong. Hier nestelt hij in een kunstnestje. (Foto Ton op den Buijs). 

hier een handje helpen. Dat kan door 
nestgelegenheid aan huis te maken of 
nestmateriaal te verschaffen zoals een 
modderbadje. De huiszwaluw nestelt 
het liefst tegen een lichte overstek.

Cijfers
In Laarbeek telden we dit jaar 132 be-
woonde zwaluwnesten. Daarvan zijn 
er 119 in het buitengebied van Lies-
hout en Mariahout en 13 in de kom 
van Lieshout.
Misschien weet u nog nesten te zitten die 
wij niet kennen? Laat het ons dan alstu-
blieft weten bij: Anneke op den Buijs, vo-
gelwerkgroep de Ortolaan, tel.: 0499 
421830, mail: a.opdenbuijs@live.nl.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.



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

Voor de beste
Service en Kwaliteit!!

                

Koolrabi
   per stuk 0,59
Radijs 

per bos 0,69
Reine claude pruimen  

halve kilo 1,49
Witte druif pitloos

halve kilo 1,99
Champignons
  per bakje 0,69
4 Seizoenen salade

250 gram 1,59
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 13 t/m woensdag 19 augustus

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Hamburgers +
500 gr. runder gehakt  6,50
Gevuld kippendijtje
100 gram .........................................1,80
Bij 150 gr. gebraden rosbief
100 gr. Sellerie salade  ......... gratis
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45
Runder ribeye reepjes
100 gram .........................................2,20
Gegrilde kippenpoten
4 stuks ..............................................5,00
Voor de best belegde broodjes!!

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zomers lekkers!

Wij zijn normaal 
geopend tijdens 

de vakantie!

Acties week 33: geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 augustus 2015_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
een smakelijk donker meergranen brood   € 175
_____________________________________________________

Ovenverse Kwarkbolletjes
 

     4+1 GRATIS_____________________________________________________

Zomerslof
sloffenbodem met sinaasbavarois
en slagroom, zonnig opgemaakt        € 695
_____________________________________________________

Mini appel- of kersenflapjes
 

     3+1 GRATIS_____________________________________________________

Gezocht:
Zaterdaghulp (winkel Nuenen) 
Vanaf 16 jaar voor de zaterdag.

Sollicitaties via mail: godfried.de.vocht@echtebakker.nl  

SPECIAL

SPECIAL

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

KOOPJE

KOOPJE

LET OP, 
vrijdagavond 

14 en 21 
augustus 

vanaf 
18.00 uur 
gesloten

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Boord 14
Nuenen

Dagelijks verse 
aardbeien

van de 
volle grond

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
Vanaf ontwerp 
tot en met het
verspreiden 

van uw folders!
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SPECIAL

Wij vragen met SPOED voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuid-West
(omg. Opwettenseweg, Industrieterrein Pinckart) 

etc. 230 kranten
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

SPOED

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Erdinger of Paulaner
Weissbier 0,5lt. €1,20

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,25

Glen Talloch
Scotch whisky 1lt.€14,95  
 Bacardi Carta blanca

  Witte rum 0,7lt. €13,50  

Aperol Aperitivo
0,7lt. €11,50

Acties geldig van 13 aug. t/m 3 sept.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

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...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

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

Maand Augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
ingang van het EMK terrein aan het Wet-

tenseind.

t/m 21 augustus De Bijbel in Beeld
Expositie kunstenaar Marianne en poëet 

Klaas de Graaff in de gang van H. Clemens-
kerk naar de pastorie Nuenen

Vrijdag 14 augustus 
18.00 uur WLG Ittemee? 

Den Heuvel, Gerwen

Zaterdag 15 augustus
11.00 uur AGORA Golftoernooi voor “ALS” 

Golfclub De Gulbergen

Zaterdag 15 augustus
18.30 uur Eucharistieviering en Lichtproces-

sie Maria Tenhemelopneming 
parochiekerk Mariahout    

Zondag 16 augustus
10.00-23.00 uur DOEN KPJ Nederwetten 

touwtrekwedstrijd 
terrein aan Hoekstraat-Oude Torendreef, 

Nederwetten

Zondag 16 augustus
13.30 uur De Molshoop Swing & Blues

Weverkeshof

Maandag 17 augustus
14.30 uur Dorpsschietwedstrijd St Anna 

Gilde Nederwetten
Koutergat 1 Nederwetten

Dinsdag 18 augustus
20.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 19 augustus
18.30 uur Kienavond Buurtvereniging 

Plan West Café/zaal Koekoek, 
Dorpstraat 49 in Lieshout

Woensdag 19 t/m vrijdag 21 augustus
9ekindervakantieweek Gerwen

terrein aan de Huikert 
naast het Huysven, Gerwen

Donderdag 20 augustus
08.15 uur Jaarlijkse bedevaart 

naar Kevelaer 
Diverse opstappunten

Donderdag 20 augustus
14.30 uur Hilaria circusvoorstelling 

Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 21 augustus
20 jarig Jubileumfeest Dorpswerkplaats

voor deelnemers en genodigden
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Vrijdag 21 augustus
20.30 uur Armand & The Kik
Openluchttheater Mariahout

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 augustus
11.00 uur Tweedehands fi etsenbeurs

Kindcentrum de Sprankel
Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 22 augustus
15.00-18.00 uur Verjaardagsexpositie Piet 

Doorakkers alias Pietanja
Jo van Dijkhof 110 in Nuenen

22 t/m 30 augustus
De Nuenense tenniskampioenschappen 

TC Wettenseind

Zondag 23 augustus
09.30 uur 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

Dinsdag 25 augustus
20.00 uur Kienen

Dorpshuis Lieshout

Vrjdag 28 augustus
16.00 uur Opening Expositie in Het Weefhuis 

‘VanGoghNuenen’ Atelier Nuenen ziet Van 
Gogh anno NU Het Weefhuis, Lucas van 

Hauthemlaan 1 Nuenen 

28 augustus t/m 20 september
Op vrijdag t/m zondag

13.00 – 18.00 uur Expositie in Het Weefhuis 
‘VanGoghNuenen’

Het Weefhuis, L. v. Hauthemlaan 1 Nuenen

Zaterdag 29 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn 
Speeltuin De Kievit Nuenen

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus
Vanaf 11.00-16.30 uur Goeden Doelen 

weekend Weverkeshof

Zaterdag 29 Augustus
13.30-14.00 uur en 14.30-15.00 uur

zangvereniging Keskedee
tijdens Goede Doelen Weekend Weverkeshof

Zondag 30 augustus 
14.30 uur DE Middag van het Brabantse 

Lied georganiseerd 
Openluchttheater van Mariahout

Zondag 30 augustus 
15.00 uur Wijnproeverij Power4Kids tbv 

Duchenne spierdystrofi e
Café Ons Dorp Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 augustus 18.30 uur: vie-
ring, gelegenheidskoor, voorganger 
Dhr. J. Haan.
Zondag 16 augustus 09.30 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorgan-
gers pastor F. Verhoeven en dhr. J. 
Haan.

Misintenties
Zaterdag 15 augustus 18.30 uur: Nico 
van Mulken; Harrie Vinke; Marco 
Hoeks; Nell Schoenmakers-Bressers.
Zondag 16 augustus 09.30 uur: Noud 
van Rooij en Marie van Rooij-van de 
Kam; Dora Bressers-Megens en Wen-
dy; Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; 
Drika Saris (vanwege sterfdag); Karel 
Smits; Hendrikus en Petronella 
Klomp-Relou en Peter; Jo Jegerings; 
Riny Schenkelaars-Nijsen; Theo Kuij-
pers; Leo Verhappen; Nell Schoenma-
kers-Bressers; Harrij van der Velden; 
Harry Schmitz (jaardienst).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mia 
Steemers-Peters, Jan Daemshof 21, en 
Toon Hurkmans, Refelingse Erven 35. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Vakantierooster Parochiesecretari-
aat 2015
Van 20 juli tot 29 augustus is het paro-
chiesecretariaat (Nuenen) alleen open 
op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur, dus gedurende de periode 
van de schoolvakantie voor de basis-
scholen. 
Eén van de pastores is altijd bereik-
baar via 040-2831210 of 06-10075993.
Van Week tot Week verschijnt in de 
vakantieperiode niet. Met ingang van 
maandag 31 augustus is alles weer ge-
woon.

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 16 augustus 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger S. Kuijpers.
Maandag 17 augustus, 10.30 uur. Gilde-
mis, Voorganger: Pastor F. Verhoeven.

Misintenties
Zondag 16 augustus: Stien van Hat-
tem; Marietje van den Putte-Habra-
ken; Piet Coolen; Betsy en Bart Thoo-
nen; Anna Maria Gruithuijzen en al 
haar overleden familieleden.

Misintenties
Maandag 17 augustus: Voor alle leden 
en overleden leden van het St. Anna-
gilde.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 augustus 11.00 uur: vie-
ring, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties: Geen.  

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 
einde augustus.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 16 augustus is er een dienst 
met als voorganger: ds. H. Harms. De 
dienst begint om 10.00 uur. In deze va-
kantieperiode is er geen kinderneven-
dienst. We collecteren voor Kerk in 
Actie, zomerzending. Na afloop van 
de dienst is er koffiedrinken, verzorgd 
door wijkteam Zuid. Elke donderdag 
is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 
uur, waar iedereen welkom is voor 
koffie en ontmoeting met anderen. U 
kunt zo binnenlopen.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn vrouw

Dini Boerenkamp-van Zon
Een speciaal woord van dank gaat uit naar huisarts Boek 
en de medewerkers van Archipel.

Nuenen augustus 2015    Tini Boerenkamp

Figuranten 
gezocht!
Stichting SPEK gaat een videoclip 
opnemen. Hiervoor zijn wij nog op 
zoek naar zwarte pieten die mee 
willen � gureren in deze clip. Ken jij 
een of meerdere zwarte pieten, dan 
horen we dat graag van jou!

De clip wordt opgenomen op donderdag 
27 augustus a.s. De opnames duren de 
hele dag. Voor meer informatie hierover 
of opgeven kan bij Sjors Driessen (stich-
tingspek@outlook.com) of 06-20 95 79  
59.

Lichtprocessie Maria 
Tenhemelopneming 
De traditie rondom het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus 
in Mariahout, gaat ook dit jaar in de Mariakerk en Lourdesgrot weer door. 
Toen de parochiekerk van Mariahout op 10 juli 1933 werd ingezegend, 
kreeg zij de naam Onze lieve Vrouw van Lourdeskerk. De naam van de paro-
chie is vanaf 1 januari 2015, toen de vier Laarbeekse parochies zijn samen-
gegaan, de Parochie zalige Pater van Eustachius van Lieshout. 

Aan het feest van Maria Tenhemelop-
neming (voorheen noemde men dat 
Maria Hemelvaart) is in Mariahout 
vanaf het begin bijzondere aandacht 
geschonken. Omdat Maria-Tenhe-
melopneming sinds de jaren 60 niet 
meer als vrije dag gevierd wordt, was 
het geen verplichte feestdag meer en 
werd dit hoogfeest gedurende enige 
tijd verplaatst naar de zondag. De Ne-
derlandse bisschoppen hebben echter 
met ingang van 1 januari 1991 beslo-
ten beide feesten terug te vieren als 
verplichte feestdag met een eucharis-
tieviering op de dag zelf op een tijdstip 
waarop veel gelovigen aanwezig kun-
nen zijn. In onze buurlanden wordt 
deze dag nog steeds als een verplichte 
feestdag (zondag) gevierd.  

De Eucharistieviering begint om 18.30 
uur in de parochiekerk van Maria-
hout. Aansluitend een lichtprocessie 
door het park en een afsluitende 
plechtigheid bij de Lourdesgrot. De 
kaarsen voor de processie liggen klaar 
in de kerk. Bij slecht weer is de viering 

in de kerk en gaan we na afloop een 
kaars opsteken bij de grot. Priester en 
lectoren zullen in deze viering voor 
gaan. Samen met het oMase-koor zul-
len er bekende Marialiederen gezon-
gen worden. 

	  

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 13 juli. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Hyppolitus en Casianus, martelaren. 
Vrijdag 14 aug. 07.15 uur H. Mis, Vigi-
lie van Maria-ten-Hemel-Opneming; 
gedachtenis van H. Eusebius, belijder. 
Zaterdag 15 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van Maria-ten-He-
mel-Opneming. 
Zondag  16 aug. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Twaalfde zondag na Pink-
steren. 
Maandag 17 aug. 18.30 uur H. Mis, H. 
Hyacinthus, belijder. 
Dinsdag 18 aug. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Agapitus, martelaar. 
Woensdag 19 aug. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Eudes, belijder.

Wist u dat...
Rond de Linde
het enige echte
Weekblad is 

dat geheel in Nuenen 
wordt vervaardigd
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandenvoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Josine Jans-
sen, Elwien Bibbe.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur 
in Nuenen. Zijn behandelingen werken vaak goed bij heel uiteen-
lopende pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl
Deze column verschijnt iedere twee weken.

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Restless legs: onaangename sensaties 
in de onderbenen
In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die lijden aan het syndroom van 
de zogeheten ‘restless legs.’ Deze klacht is zeer belastend voor de persoon 
in kwestie. De avonden en de nachten worden vergald door een gebrek aan 
rust en slaap. Dat gebrek ontstaat door het steeds weer, vaak langdurig, uit 
bed moeten gaan om enige verlichting te krijgen. Ook ontstaan problemen 
overdag: vermoeidheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, nervositeit. Door 
deze problemen ontstaan weer ander problemen zoals moeilijkheden in de 
relatie en op het werk.

Medicamenten brengen vaak niet of slechts tijdelijk verlichting. In de medische 
literatuur is weinig gepubliceerd over het syndroom van de restless legs. Rest-
less legs wordt beschreven als een moeilijk of niet te definiëren of scherp te lo-
kaliseren, onaangenaam gevoel in de onderbenen. Dat onaangename gevoel 
noopt de patiënt de benen voortdurend te bewegen, te gaan staan of te lopen. 
De sensatie varieert van een diep zeurend gevoel tot een soort kriebelingen. 
Het treedt vooral op  als de patiënt 's avonds of 's nachts tot rust komt. Psychi-
sche en lichamelijke stress hebben een zeer ongunstige invloed. Erfelijke facto-
ren lijken bij restless legs aanwezig te zijn. Het meest worden deze klachten be-
schreven bij vrouwen. Maar een enkele onderzoeker zag het vaker bij mannen.

We onderscheiden een symptomatische en een essentiële vorm. Als oorzaken 
van de symptomatische vorm geeft de medische literatuur verschillende oorza-
ken aan, zoals vaataandoeningen, stoornissen in de zenuwbanen, vitaminege-
brek, bloedarmoede, hormonale problemen en bepaalde psychische klachten.

In de meeste gevallen vonden de onderzoekers echter geen organische oor-
zaak van dit lijden. Dan spreken we van de essentiële vorm van restless legs: het 

syndroom van Ekbom. Van dit syn-
droom wordt algemeen aangenomen 
dat het berust op een circulatiestoornis 
in de bloedvaten van de benen. 

De therapie blijkt moeilijk. Het leek mij 
daarom van belang om mensen die lij-
den aan het syndroom van Ekbom, of 
aan symptomen die daaraan verwant 
zijn, met acupunctuur te behandelen. 

Het is mij met acupunctuur  inderdaad 
mogelijk gebleken om patiënten die jarenlang zowel lichamelijk als geestelijk 
onder hun aandoening geleden hadden, genezing of belangrijke verbetering te 
brengen. En daarmee samenhangend, hun psychisch welbevinden aanzienlijk 
te vergroten. 

Vier keurmerken 
voor St. Anna Ziekenhuis
Diverse patiëntenverenigingen gaven het St. Anna Ziekenhuis in de afgelo-
pen weken hun keurmerk. Het gaat om respectievelijk het groene vinkje 
Stomazorg, het groene vinkje voor darmkanker, het roze lintje voor goede 
borstkankerzorg en het vaatkeurmerk. 

Deze keurmerken geven patiënten en 
zorgverleners inzicht in de kwaliteit 
van zorg die ziekenhuizen bieden. Het 
St. Anna Ziekenhuis is blij met de er-
kenning van deze verenigingen. 

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer
Per 14 juli 2015 behoudt het St. Anna 
Ziekenhuis het ‘groen vinkje’ van de 
Nederlandse Stomavereniging. Dat 
betekent dat patiënten ervan op aan 
kunnen dat de stomazorg van het zie-
kenhuis voldoet aan de voorwaarden 
die de Nederlandse Stomavereniging 
daaraan stelt. 

De Nederlandse Stomavereniging 
heeft samen met stomadragers, sto-
maverpleegkundigen, chirurgen en 
urologen de minimale normen goede 
stomazorg ontwikkeld. Voldoet een 
ziekenhuis aan alle normen voor goe-
de stomazorg, dan krijgt het zieken-
huis in de Stoma Zorgwijzer een groen 
vinkje. De Stoma Zorgwijzer en meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.stomavereniging.nl.

Groen vinkje darmkanker
Volgens de Nederlandse patiëntenor-
ganisaties voor mensen met dikke 
darmkanker voldoet het St. Anna Zie-

kenhuis aan alle voorwaarden voor 
goede zorg. Daarmee behoudt het St. 
Anna Ziekenhuis het groene vinkje 
voor de behandeling van dikke darm 
kanker. 
Dit komt tot uitdrukking in de patiën-
tenwijzer (opnieuw verschenen op 20 
juli 2015), waarin informatie staat 
over de verschillen tussen de zieken-
huizen in Nederland. 

Op basis van de patiëntenwijzer kan 
de patiënt zelf beoordelen wat hij be-
langrijk vindt en op grond daarvan 
zijn keuze voor een ziekenhuis bepa-
len. www.kankerwatdoejij.nl/patienten-
wijzer/patientenwijzer-darmkanker/.

Dure leenkant van de 
creditcard wordt verdoezeld
Banken als ING en ABN AMRO en andere partijen zoals ANWB die credit-
cards aanbieden verdoezelen vaak de dure leenkant van creditcards. Zo 
worden de creditcards op hun websites vaak aangeprezen op de pagina’s 
die over betalen gaan en niet op die over lenen gaan. De Kredietwaarschu-
wing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ ontbreekt bij deze partijen dan ook op 
menig webpagina die gaan over creditcards. Of consumenten worden lek-
ker gemaakt met een spaarrente op een creditcard waardoor sparen wordt 
vermengd met lenen.

Zo maakt de ANWB consumenten 
onder het mom van een spaarrente op 
de creditcard lekker voor hun credit-
card. Dat de eerste 500 euro die je op 
die kaart zet helaas 0% rente oplevert, 
is niet meteen duidelijk. Madiha Leu-
ven, directeur van Geldshop: “Door 
sparen zo prominent te koppelen aan 
de creditcard dringen ze de leenkant 
bewust zo ver mogelijk uit beeld. Het 
lijkt erop dat sommige banken en par-
tijen liever niet al te duidelijk waar-
schuwen voor de hoge rentes die gere-
kend worden voor het gespreid 
betalen op je creditcard. Die rente is al 
snel 14%. En met de jaarkosten erbij 
kom je soms op 27% uit van het ge-
leende bedrag dat je moet betalen 
voor dat lenen. Wij willen consumen-
ten waarschuwen voor deze veel te 
dure vorm van lenen. Want dat is wat 
het is. Laat duidelijk zijn dat wij niet 
tegen creditcards zijn. Het is een pri-
ma betaalmiddel. Maar hem als leen-

middel gebruiken is je kop in het zand 
steken voor de hoge rentes die je dan 
moet betalen. Als je leent doe dat dan 
voor een concreet doel en zoek een le-
ning met veel lagere rentes dan die op 
je creditcard. Het is momenteel moge-
lijk om een reguliere consumptieve 
lening af te sluiten tegen een rente van 
4,6%.”
Niet alle banken verdoezelen de leen-
kant van de creditcard. SNS bank 
voert de creditcard op in zowel de 
webpagina’s over sparen als op die 
over lenen gaan. En bij Rabobank is 
gespreid betalen op nieuwe creditcard 
al niet meer mogelijk.

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. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedu-
rende deze periode een concert op het karakteristieke Carat-Paviljoen. 

Roze lintje Borstkankervereniging
Het St. Anna Ziekenhuis behoudt ook 
in 2015 het keurmerk van Borstkan-
kervereniging Nederland (BVN). Dit 
blijkt uit de Monitor Borstkankerzorg 
waarin BVN het roze lintje toekent 
aan ziekenhuizen. Het St. Anna Zie-
kenhuis voldoet - evenals vorig jaar- 
aan alle criteria. Hiermee erkent BVN 
dat het St. Anna Ziekenhuis optimale 
zorg biedt op het gebied van borstkan-
ker. 

Vaatkeurmerk 
Op 4 augustus kreeg het St. Anna Zie-
kenhuis het Vaatkeurmerk van De 
Hart & Vaatgroep voor alle domeinen: 
perifeer arterieel vaatlijden, aneurys-
ma en halsslagader. Een ziekenhuis 
ontvangt dit keurmerk, wanneer het 
aan de kwaliteitscriteria van deze pati-
entenorganisatie voldoet. Het keur-
merk helpt vaatpatiënten een keuze te 
maken voor een ziekenhuis waar de 
beste vaatzorg wordt aangeboden.  
www.hartenvaatgroep.nl 
www.st-anna.nl

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Anja van Baast
Administratief 
medewerkstermedewerkster

A D V E R T O R I A L

Weet u wat te doen bij een overlijden 
in het buitenland?
Het is niet een onderwerp waar je graag over nadenkt maar het gebeurt 
helaas nog veel te vaak. Stel dat er iemand overlijdt terwijl u samen in het 
buitenland bent. Weet u dan wat u moet doen? 

Ondanks alle emoties moet u snel 
beslissen over een aantal zaken. 
Kiest u bijvoorbeeld voor een repa-
triëring of vindt u het juist wel een 
mooie gedachte om uw dierbare te 
begraven of cremeren in de streek 
waar u verblijft? Omdat het de fa-
voriete locatie van u beiden is, waar 
u zoveel mooie vakanties heeft be-
leefd?

Procedures en repatriëring
Elk land heeft eigen procedures bij 
het overlijden van buitenlanders. Het 
is altijd al een uitdaging om kleine 
lettertjes lezen in een vreemde taal. 
Na een overlijden heeft u te maken 
met talrijke emoties en het is dan 
voor veel mensen ondoenlijk om 
deze procedures te begrijpen en uit 
te voeren. Een reisverzekering biedt 
uitkomst. Eén telefoontje naar de 
alarmcentrale en deze verzekering 
zal u de zorg uit handen nemen 
van de repatriëring en alle forma-
liteiten daaromheen zoals het ver-
zorgen van de juiste documenten. 
Dat is in ieder geval een grote zorg 
minder! Beschikt uw dierbare niet 
over een reisverzekering en ontbreken
bij u de middelen om de kosten 
van de repatriëring te betalen? In van de repatriëring te betalen? In 
dat geval wordt uw dierbare volgens dat geval wordt uw dierbare volgens 
plaatselijke gebruiken begraven of plaatselijke gebruiken begraven of 
gecremeerd. 

Uitvaart of begrafenis in buitenlandUitvaart of begrafenis in buitenland
Kiest u voor het zelf verzorgen van Kiest u voor het zelf verzorgen van 
een uitvaart of begrafenis in het land een uitvaart of begrafenis in het land 
waar u verblijft? Overleg dan met waar u verblijft? Overleg dan met 
de eventuele uitvaartverzekeraar en/ de eventuele uitvaartverzekeraar en/ 

of reisverzekering van uw dierbare 
wat de mogelijkheden zijn. Indien 
uw dierbare niet verzekerd was, kunt 
u contact opnemen met de ambas-
sade voor advies over de procedures.
Deze kunnen per land verschillen. Zo 
is bijvoorbeeld een crematie verboden
in een aantal landen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Een eventuele reisverzekeraar zal u 
bijstaan in het buitenland. Natuurlijk 
kunt u dan al contact met ons op-
nemen voor het verzorgen van een 
persoonlijk afscheid na repatriëring. 
Indien uw dierbare niet beschikt over 
een reisverzekering is het aan u om 
de thuisreis te verzorgen. U kunt dan 
uiteraard contact met ons opnemen 
voor ondersteuning en advies. Wij 
kunnen de voorbereidingen treffen 
voor de opbaring en het afscheid. 
Wij staan u graag met raad en daad 
bij om zo de schok van het overlijden 
en het ongemak van de afstand zo-
veel mogelijk te verzachten.

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Uit d’n hoek…
 La France

De eerste de beste wc in Frankrijk die ik binnenliep, bevestigde mijn voor-
oordelen: een vies toilet zonder wc-bril. En dan reken ik die langs de snel-
wegen nog niet eens mee.
 Ik was wat huiverig voor onze tweeweekse vakantie aan de Atlan-
tische kust bij Nantes. De taal, de mensen; nee, ik ben geen franco� el. En 
dan dat jeu de boules/petanque. Ik dacht dat dat uitgestorven was maar 
het wordt nog volop gespeeld. Ik vind het wel een echte franse ‘sport’: 
wandelend te doen, met veel praten en � losoferen. En de uitdrukking ‘met 
de Franse slag’ komt niet voor niks uit Frankrijk. Toch waren de Fransen 
die wij zijn tegengekomen aardig en behulpzaam. Ik zal het maar eerlijk 
toegeven: we hebben een hele � jne vakantie gehad. Ik sta niet negatief 
tegenover een volgend Frans avontuur.
 Overigens las ik op vakantie nog De Kleine Keizer, van Martin Bril 
over Napoleon. Zo’n groot � guur vind ik moeilijk te verenigen met Frank-
rijk en de Fransen. Maar hij was dan ook Corsicaan.

Edwin Coolen

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Op alle concertdagen vinden drie op-
treden plaats, die elk ongeveer drie-
kwartier duren. De vaste aanvangstijd 
is 12.00 uur en het programma is rond 
15.00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen, 
openbare toiletten en zitplaatsen.

Programma
Zondag 23 augustus 2015: 

12.00 uur Seniorenorkest Uden. www. 
123website.nl/Senioren-Orkest-Uden 
13.00 uur  Senioren Blaaskapel Geldrop
14.00 uur Mierlo Vocaal, Mierlo,
www.mierlovocaal.nlConcert op de 

Dorpsboerderij 
Weverkeshof 
Nuenen
Zondagmiddag 16 augustus a.s. van-
af 13.30 uur treedt voor u op het 18 
koppige blaasorkest De Molshoop.

De Molshoop is er helemaal klaar voor 
om u met veel enthousiasme in de zo-
merse tuin van de Weverkeshof weder-
om een onvergetelijke middag te pre-
senteren. Blues en Zuid-Amerikaanse 
muziek met songs uit de jaren 60/70/80. 
Op16 augustus kunt u weer gaan genie-
ten van nummers zoals Big Swing Face, 
Besame Mucho, Sweet Home Chicago, 
Sweeping the blues away, El Bimbo, La 
bamba, Sunny afternoon en nog heel 
veel meer. De muzikanten en Wever-
keshof heten u van harte welkom. Meer 
info: www.weverkeshof.nl
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BIJ AANKOOP  

VAN EEN KEUKEN 

EEN SCOOTER, 

T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

BIJVOORBEELD  

KEUKEN RIETVELD
Front Raamdeur 2 zijdig  
melaminehars gecoat, Leverbaar in 5 kleuren,  
Getoonde afmeting 310 x 270 x 185 cm 

van 6898,-
voor 

4599,-

CADEAU!

ER ZIJN 240 GOEDE REDENEN,  
OM TE KIEZEN VOOR ONZE KEUKENS.  

WIJ VERTELLEN ZE U GRAAG.

EIGEN MONTAGEPLOEG AANWEZIG!

SPHINX WANDCLOSET

Met Softclose zitting compleet Wisa inbouwelement 
en bedieningsplaat

30 x 60 cm mat of glans wit

WAND TEGELS COMPLETE  
DOUCHECABINE

120x90 cm met rolmechanisme , 
8mm NANO-glas omkeerbaar

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING OP  
ONS GEHELE ASSORTIMENT!

NU EXTRA 21% BTW VOORDEEL!*

209,-
NU NA BTW 

VOORDEEL

495,-
NU NA BTW 

VOORDEEL

19,95 pm2

NU NA BTW 

VOORDEEL

447,-

adviesprijs  
528,-
voor 

865,-

adviesprijs  
1021,-
voor 

EIGEN MONTAGEPLOEG AANWEZIG!

33,85

adviesprijs  
39,95
voor 

Aanbieding 1 
Click-PVC 
• in 9 trendy kleuren  
• Eenvoudige montage

Aanbieding 1 
Keramische tegel 
60/60 antislip, Via Ceramica, Madrid Structura

12,95  
m2

vanaf

7,95  
m2

Houten vloeren & PVC

Sierbestrating

36,-  
m2

29,95  
m2

Aanbieding 2 
Multiplank 
• eiken top
• 19 cm breed

Aanbieding 2 
Sierbestrating

1600 m² showtuin

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

4DE

zomer!
MET eastborn

VIER verfrissende
zomeracties VOL VOORDEEL!
KIJK VOOR ALLE ACTIES OP EASTBORN.NL/ZOMER

HOOFDKUSSEN

CADEAU
T.W.V.99,-

naar
keuze

*

slim SLAPEN fris WAKKER

BIJ AANSCHAF VAN EEN EASTBORN 
FEELFIT MATRAS P8, P10 OF P12
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. ACTIE GELDIG VAN  6 JULI T/M 30 AUGUSTUS 2015.

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013      WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Tijdens de bouwvak geopend 

van 10.00 tot 16 .00 uur
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Cees

Ruimte voor beelden
Ik fiets door het lommerrijke Dommeldal richting nieuwbouwwijk Nuenen-
West. Het is bouwvakvakantie en de eerste bewoners in Nuenen-West zijn druk 
doende om hun huis in te richten. Welkom in Nuenen! 
Op een steenworp afstand van de nieuwe huizen trekt een bescheiden banner 
op de hoek Vorsterdijk – Dubbestraat mijn aandacht. Ruimte in beeld op num-
mer 9a van de Dubbestraat. Ik fiets het erf op en zie een beeldentuin, een atelier 
en een expositieruimte. Daar wil ik meer van weten.

In de beeldentuin op het terrein van Ruimte in beeld zijn tientallen beelden ge-
exposeerd. Van abstract tot figuratief, in diverse materialen en van diverse kun-
stenaars. Voldoende ruimte voor beelden. De beelden zijn gemaakt door beeld-
houwers die werken vanuit Ruimte in beeld en ook beelden van gastexposanten. 

Ruimte in beeld blijkt de werkplek van een zestal beeldhouwers: Antoinet Ver-
hagen, May Oudenhoven, Peer van Gennep, Jan Opstelten, Ton Swinkels en Rob 
Zweerman. De beeldentuin is ruim bemeten en gunt de bezoekers een inkijkje 
in het atelier. De bezoeker kan toevallig ook oog in oog komen met een beeld-
houwer die in het atelier aan het werk is. 

Het atelier Ruimte in beeld biedt cursussen beeldhouwen aan, niet alleen voor 
beginners maar ook voor gevorderden. Beginners leren in zo’n cursus de basis-
principes van beeldhouwen in steen. Beitelen en polijsten krijg je onder de knie 
met als eindresultaat een beeld in steen naar eigen wens. Heb je belangstelling, 
fiets eens langs. Op zaterdag- en zondagmiddag van twaalf tot vijf kun je er te-
recht. Ruimte in beeld is ook bereikbaar per auto. 

Ruimte in beeld kijkt ook over de grenzen van beeldhouwwerk, het biedt ook 
ruimte voor schilderijen. Nu is er een expositie van werken van beeldend kun-
stenaar Lex Grote. Juist de werken van deze kunstschilder passen prima bij 
Ruimte in beeld. Lex Grote blinkt uit met kleurrijke schilderijen. Het gaat bij hem 
vooral over het beeld dat het schilderij oproept. 

Ruimte in beeld is een mooie locatie in het Dommeldal in Nuenen. Voor toeval-
lige passanten, voor mensen die iets meer over beelden te weten willen komen, 
voor belangstellenden in kunstuitingen. De site www.ruimteinbeeld.nl geeft 
actuele informatie, zoals de aankondiging van de Open Dag op zondag 30 au-
gustus van 12 tot 17 uur. Cursussen, workshops en andere activiteiten worden 
dan gepresenteerd: beeldhouwen, letterbeitelen, tekenen, schilderen, kindera-
telier, atelier voor ouders en kinderen samen en fotografie. Ruimte in beeld 
biedt ruimte voor  beeldtaal en beelden…..  

St Anna gilde Nederwetten

                         Uitnodiging 
                dorps schietwedstrijd
                Maandag 17 augustus a.s.

Programma : 10.30 uur misviering met pastor Frans Verhoeven

                       14.30 uur Gildebroeders kampen voor het J. Kluijtmans en R. V. Pareren schildje

                       5.30 uur  Wij dagen de dorpsbewoners uit voor een onderlinge schietwedstrijd
                                       ( er zijn leuke prijzen te winnen)

                                        Voor de dames is er jeu de boules,en voor de niet schutters om in
                                        het Gildehuis te kaarten of te darten.
                                        

                       16.30 uur prijsuitreiking

Waar ; Koutergat 1 Nederwetten

          Alle consumpties 1euro

          Koffie staat klaar en gratis

Wij als Gilde willen de Nederwettense gemeenschap 
uit nodigen voor een gezellige middag, daarom 
 organiseren wij een schietwedstrijdvoor alle 
liefhebbers die graag een schot in de roos wagen.
U bent van harte welkom.

André Hazes Tribute
Op vrijdagavond 21 augustus vindt het allerlaatste Kasteeltuinconcert in 
Helmond van 2015 plaats. Tijdens deze bijzondere avond komen alle hits 
van André Hazes voorbij! Geniet van deze mooie zomeravond, een koel 
drankje en goede muziek. Kom en beleef deze laatste concertavond samen 
met familie, vrienden, kennissen en collega’s! De toegang  is geheel gratis!

Ode aan André Hazes
Na zes fantastische Kasteeltuincon-
certen  boordevol muziekstijlen staat 
ons nog één onvergetelijke avond te 
wachten! Op vrijdag 21 augustus trapt 

Misvattingen over milieuzones
Ze hebben al heel wat stof op doen waaien en leiden tot allerlei geruchten: 
milieuzones voor personenauto's en bestelbusjes. In Utrecht mogen oude 
dieselauto's en busjes sinds invoer van de zone de stad niet meer in, Rot-
terdam volgt binnenkort. 

Rond de milieuzone in Utrecht liepen 
de gemoederen al zo hoog op dat er 
een rechtszaak is gevoerd over de 
houdbaarheid van de zone. De rechter 
liet de milieuzone voorlopig ongewij-
zigd. Met een milieuzone verbetert de 
luchtkwaliteit en beschermt de ge-
meente de gezondheid van duizenden 
inwoners. Helaas leiden de milieuzo-
nes tot een heleboel misvattingen en 
weerstand. We zetten de grootste fa-
bels op een rij en vertellen meteen hoe 
het wél zit.

Milieuzones zijn niet e� ectief
Integendeel. Milieuzones zijn een van 
de meest effectieve maatregelen die je 
als gemeente kan nemen om de lucht 
gezonder te maken. In Duitsland we-
ten ze dat al lang. Milieuzones hebben 
daar in sommige steden, zoals Berlijn, 
gezorgd dat de hoeveelheid ongezon-
de roetdeeltjes met maar liefst de helft 
is afgenomen! Als je bedenkt dat oude 
diesels wel 20 tot 100 keer zoveel scha-
delijke deeltjes uitstoten als benzine- 
of lpg-motoren, dan is dat ook niet zo 
gek.

De kleine ondernemer wordt gepakt
Natuurlijk is het voor ondernemers 
vervelend als hun bestelbusje opeens 
niet meer overal mag rijden. Daar 
hebben gemeenten rekening mee ge-
houden. Er zijn allerlei subsidierege-
lingen van kracht zodat de investering 
voor ondernemers beperkt blijft.
Het is schandalig dat mijn gehandi-
captenvoertuig de stad niet meer in 
mag. Inderdaad, noodzakelijke voer-
tuigen moeten een ontheffing krijgen. 
En dat gebeurt gelukkig ook voor der-
gelijke voertuigen! Check de site van 
de betreffende gemeente voor meer 
informatie.

De stad bloedt dood als de auto er 
niet meer in mag
Ieder onderzoek toont aan: hoe leef-
baarder de stad, hoe groter de econo-
mische vitaliteit. Natuurlijk moet de 
stad goed bereikbaar blijven, maar uit-
gebreid en schoon openbaar vervoer 
in combinatie met P&R voorzieningen 
kan daar prima voor zorgen.

Mensen gaan omrijden en zo neemt 
de vervuiling elders alleen maar toe
Als een milieuzone goed wordt aange-
legd (bijvoorbeeld het gehele gebied 
binnen de ring), dan is omrijden geen 
optie. Als dat wel zo is, moet de ge-
meente terug naar de tekentafel en de 
zone verbeteren. In het algemeen 
geldt gelukkig dat een milieuzone ook 
buiten haar grenzen leidt tot verscho-

Brabantse markt 
Kasteeltuin te Helmond
Op zondag 23 augustus wordt in de Kasteeltuin te Helmond wederom de 
Brabantse markt gehouden. Ruim 200 stands met curiosa, verzamel, bro-
cante en vintage, een middeleeuwse markt en een streekmarkt worden toe-
gevoegd aan dit bijzondere evenement. 

Een prachtig evenement voor jong en 
oud. Een compleet aangeklede markt 
met amusement en vermaak. Naast de 
gigantische markt is er ook een roof-
vogelshow, kinderboerderij, oude am-
bachten, kinderamusement, en een 
historische markt met o.a. leerbewer-
ken, tingieten, bogen maken, smid, 
textielbewerken en nog veel meer. 

Verder is er een terras waar men on-
der het genot van een drankje en een 
hapje kan genieten van live muziek.

De markt is geopend van 09.00-16.30 
uur. De toegang is € 3,50 voor volwas-
senen, kinderen onder geleide t/m 12 
jaar zijn gratis. Het kasteel van Hel-
mond is gelegen aan de kasteellaan.

ning van de lucht. Daar rijden dankzij 
de milieuzone namelijk ook steeds 
minder vieze auto's rond.

De huidige invoering van milieuzo-
nes leidt tot wildgroei van verschil-
lende maatregelen
Helaas, dit is wel een beetje waar. Om-
dat de landelijke overheid weigert om 
een coördinerende rol te spelen bij de 
invoer en handhaving van milieuzo-
nes. Een steunende en sturende rol 
vanuit de nationale overheid zou veel 
verwarring schelen.  
 
Door Anne Knol, inhoudelijk specia-
list Verkeer en Luchtkwaliteit bij Mili-
eudefensie.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

de band Tilt de avond af waarna alle 
hits van de nog steeds immens popu-
laire zanger André Hazes voorbij ko-
men. Een fantastische band en Lesley 
Williams zorgen voor entertainment 

van topniveau en een onvergetelijke 
meezingavond. Het allerlaatste Kas-
teeltuinconcert van 2015 wordt spec-
taculair afgesloten met een grootse 
eind show met muziek en prachtig 
vuurwerk. 

Lesley Williams
Doe uw ogen dicht en luister! U hoort 
geen verschil tussen de stem van Les-
ley Williams en zijn grote idool André 
Hazes. De stem en performance van 
Lesley Williams blinken uit in diversi-
teit en kwaliteit. Hij staat daarmee ook 
garant voor een spetterend optreden! 
Lesley treedt door het hele land op en 
heeft meegedaan aan de Soundmix-
show en The Winner takes it all. 
Voor de film “Bloed, zweet en tranen” 
heeft hij audities gedaan en is hij ge-
eindigd op een mooie tweede plek, net 
na Martijn Fisher, die de hoofdrol 
heeft gekregen. 
De muziek start om 20.30 uur en ein-
digt om 24.00 uur. De horeca is ge-
opend van 19.30 uur tot 00.30 uur. 
Kinderen kunnen plasticbekertjes ver-
zamelen die op het evenemententer-
rein liggen. In ruil hiervoor ontvangen 
ze een leuke gadget. Kijk voor meer 
informatie, leuke filmpjes en foto’s 
over de band Tilt en Lesley Williams 
op: www.kasteeltuinconcerten.nl

Elkerliek ziekenhuis 
ontvangt opnieuw 
keurmerk voor 
vaatzorg
Het Elkerliek ziekenhuis heeft wederom 
het vaatkeurmerk ontvangen van de Hart 
& Vaatgroep en voldoet hiermee aan de 
gestelde kwaliteitscriteria van de patiën-
tenorganisatie. De criteria van de Hart & 
Vaatgroep zijn opgesteld in nauwe samen-
werking met beroepsgroepen van vaatchi-
rurgen, interventieradiologen, vasculair 
internisten en vaatverpleeg-kundigen en 
worden elke twee jaar getoetst. 



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

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 33

9 7 8
3 6 5

1 8 4
4 2

5 8
6 5

6 1
8 1 2
2 9 8 7

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 dal 6 partijkrant 11 vogelproduct 12 plek 13 niveau 14 deel v.d. 
bijbel 16 machinemens 18 een zekere 20 gokspel 22 fris 23 perceel 
25 graansoort 26 ieder 27 bijbelse figuur 28 zelfkant 30 hoofddeksel 
31 loodrecht 33 tuinkamer 35 water in Friesland 36 en andere 38 notie 
41 ziekelijke zucht 45 bloeiwijze 47 vogelverblijf 48 indien 49 huisdier 
51 naaldboom 53 betaalplaats 55 overwinning 56 hijstoestel 58 slaapje 
59 soort schaatsen 60 slee 61 honingbij 63 lusthof 65 numero 66 fijngebouwd 
67 onlangs.

Verticaal: 1 muziekinstrument 2 metaal 3 loterijbriefje 4 bijwoord 
5 droombeeld 6 plotseling 7 zangnoot 8 kreet 9 overal 10 besef 11 uitbouw 
15 snack 17 vuurwapen 19 bedrijfsvorm 21 plakband 23 steen 24 watering 
27 taille 29 limiet 32 afslagplaats bij golf 34 gebouw in Amsterdam 37 Italiaans 
gerecht 38 zoutachtig 39 boom 40 blunder 41 mom 42 op de wijze van 
43 eikschiller 44 kortschrift 46 gescheiden 50 vertegenwoordiger 52 zuiver 
54 Sovjet-Unie 55 aardgordel 57 vogeleigenschap 59 Ned. voetbalclub 
62 pers. vnw. 64 lidwoord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

K O R F B A L S T A M P E R

R K O E L O K E R O

A Z K L A D A R T S A O

B A L G A A R E A L M

N E P S M A A K N U L

O D A R M R L E A E E

E L K O O R D E E L E S T

N O N E E B U I T E S

P A L S M E E R O O T

E E R D U I L S V E N

S R P R E I S A T E R I

L Z A A G D U E T P

A A R D B O L M A G N E E T

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

Oplossingen wk 32
L S E D A C S A C W V K

V A E D N O R N O O L T

E L B J A M B E E W A R

R I A S Z U D E A R K U

E E K A R E R T R E T U

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

I I N A L R O M L V W M

G E O L P T E K C I R C

E T E O B R E E K R A P

N C L I C H T M A S T E

T O E D R A C H T N I T

R U M A S L A B A C O N

KRAAMCENTRUM

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.

ABUIS
ADRES
AGENT
ALPENHAAS
ERTSADER
EUROPEES
GUMMI
KOELHUIS
LELIE
LIKEUR
MENSEN
MISLUKKELING
OPSOMMING
PAALTJE
PARKET
PATERNOSTER
RAPIER
RATIO
ROMIG
SALIE
SERRE
SPUITFLES
STEPPE
STOET
STRESS
TENNISBALLEN
TURBO

T A M G N I M M O S P O
R B E T E J T L A A P E
O U N G E E I S T O E T
M I S L U K K E L I N G
I S E P E U R O P E E S
G I N U U N N A G P L E
T U R B O I R A P I E R
W H M S O I T E D I L R
O L T M R D T F L R I E
T E N N I S B A L L E N
R O R E D A S T R E S S
I K A L P E N H A A S 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 31, Mw. Kool den Hartog, Eindhoven.

TE KOOP: BOUWPER-
CEEL voor het realiseren van 
uw halfvrijstaande semi-bun-
galow in het centrum van Nue-
nen. Bent u geïnteresseerd en/
of wilt u meer info? Mail naar: 
info@vastgoedmiddel.nl

DE LEVgroep zoekt vrij-
willigers voor de Afdeling 
Vluchtelingenwerk 
Nuenen om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenle-
ving. Voor meer informatie: 
De LEVgroep Berg 22, tel. 
040-2831675. Ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vr. 
van 9.00-12.30 uur.

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

STEPS! Lekker sporten!
GRATIS proefles? Even bellen!

Woensdagavond 19.30 tot 20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jacobushoek, Nuenen.

GERMAINE
Tel. 06 - 22 22 07 28

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.nl voor 
het assortiment.

Aangeboden hulp in de 
huishouding en/of op-
pas, tel. 06-24726934 / 
06-43 754019.

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

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info:

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

SV Budel - EMK    0 - 1
Trainer Toon van der Loo kon zaterdag jl.  slechts één team op de been bren-
gen voor de oefenwedstrijd tegen SV Budel. Zijn collega Methorst besloot 
om alle 26 spelers die meegedaan hadden aan de voorbereiding bij SV 
Budel op te stellen. 

EMK begon voortvarend aan de wed-
strijd en creëerde in het begin enkele 
kansen. Een afstandschot van Sjoerd 
Stooker werd met moeite door de Bu-
delse keeper in corner verwerkt. In de 
20e minuut rukte Rick Slaats op vanaf 
links naar het midden om met een 
goed schot langs de grond zijn eerste 
doelpunt voor EMK te scoren. Er 
kwamen daarna enkele kansen voor 
EMK maar scoren lukte net niet. Ver-
dedigend had EMK weinig problemen 
in de eerste helft met een goed spe-
lende Rik Frederiks die voor deze ge-
legenheid centraal in de verdediging 
stond. Het opvallend goede positie-

spel van EMK voorkwam dat de te-
genstander druk kon zetten. In de 
tweede helft had EMK plots een vers 
team tegen zich terwijl de krachten 
wegvloeiden door het warme weer. 
EMK moest zich beperken tot verde-
digend werk met af en toe een poging 
tot counteraanval. SV Budel kwam 
flink opzetten en keeper Edwin der 
Kinderen (nieuwkomer bij EMK) 
maakte enkele knappe reddingen om 
de gelijkmaker te voorkomen.  De 
wedstrijd was een goede test voor de 
fysieke conditie van de opgestelde 
spelers bij EMK. Opvallend was de 
positieve onderlinge spirit. 

Duchenne Heroes

Wijn proeven 
voor het goede doel
Op zondag 30 augustus vindt in Café Ons Dorp aan het Park in Nuenen een 
wijnproeverij voor het goede doel plaats, georganiseerd door Carola Stork 
en Jaap Woudsma. Onder de naam Power4Kids zamelen zij geld in dat 
bestemd is voor de strijd tegen Duchenne spierdystro� e, een fatale erfelij-
ke spierziekte die vooral bij jongens voorkomt.

De wijnproeverij begint om 15.00 uur 
en zal verzorgd worden door Iete Bra-
ken. Zij was sommelier bij restaurant 
De Lindehof en is sinds kort haar ei-
gen bedrijf gestart, Iete's Vintage. Ge-
durende de middag zal een variatie 
van ongeveer tien wijnen door haar 
worden gepresenteerd. De wijnen 
worden ondersteund met bijpassende 
hapjes van Catering Heesterakker. 
Rond de klok van 18.00 uur zal er een 
ter plaatse bereide paella geserveerd 
worden door Harrold Spaan van 
Spaan Metaal.
Iedereen werkt belangeloos mee, de 
opbrengst van de proeverij komt ge-
heel ten goede aan Duchenne Heroes. 
Dat is een 700 kilometer lange tocht 

voor mountainbikes in september 
waar Jaap en Carola aan mee willen 
doen. De opbrengst van deze tocht is 
weer bestemd voor het Duchenne Pa-
rents Project, dat onderzoek naar de 
ziekte Duchenne financiert.
Eerder organiseerden Jaap en Carola 
daarom al een nightbike, hebben ze 
ruim 100 appeltaarten gebakken en 
verkocht, op de Van Gogh Mèrt ge-
staan en een wandeling door het Nue-
nens Broek georganiseerd.

De entree voor de middag is € 35,-  per 
persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de bar van Café Ons Dorp, via face-
book op Power4Kids of via tel. 06-28 
74 55 95.

Vlooienmarkt Kunstijsbaan 
Op zondag 16 Augustus wordt er een super vlooienmarkt gehouden bij de 
Kunstijsbaan te Eindhoven. 200 kramen vol leuke 2e hands spullen. Leuke 
dingen, gekke dingen, kostbare en handige dingen, zomaar of voor de heb. 
Het is er allemaal, een compleet huis kan worden ingericht.

Veel zolders, kelders en schuren zijn 
weer opgeruimd op zoek naar 2e 
hands goederen die men hier wil ver-
kopen. Het is een grote mix van oude 
troep en ook veel kramen met mooie 
2e hands spullen. Ook aan meubels zal 
het niet ontbreken. Een oud bruin 
kastje tafel of stoel, een likje witte verf 
en je heb weer een trendy stuk in huis 
staan, een oude kroonluchter ook hier 
te koop, of leuke verzamelspullen, het 
is er allemaal. De kracht van deze 
markten is dat je nooit weet wat je te-

genkomt. Dat is het leuke aan de 
vlooienmarkt.
Bij mooi weer is de markt buiten. Voor 
de kinderen zijn er diverse gratis at-
tracties.
De markt is geopend van 09:00 uur tot 
16:30 uur. De toegang bedraag € 3,50 
voor volwassenen, kinderen onder ge-
leide t/m 12 jaar zijn gratis. Parkeren 
is gratis.
De Kunstijsbaan is gelegen aan de An-
ton Coolenlaan 3, 5644 RX Eindhoven 
(volg Genneperparken). 

AGORA Golftoernooi 
t.b.v. ALS 
Op zaterdag 15 augustus vindt het 
AGORA Golftoernooi voor Stichting 
ALS op Golfclub De Gulbergen plaats. 

Het programma van die dag:
- 11.00 uur aankomst
- 12.00 uur golfen
- 17.00 uur after golf party
- 18.30 uur optreden Mark Elbers
- 19.30 uur 3-gangen diner
- 21.00 uur veiling m.m.v. Fons Lin-

ders
- 22.00 uur overhandiging cheque aan 

Gorrit-Jan Blonk – voorzitter Stich-
ting ALS Nederland.

Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar, kosten € 75,- waarvan 50% naar 
ALS onderzoek gaat. Voor informatie 
en inschrijven kunt u zich wenden tot 
Corry Zimmer per mail ctgm.zim-
mer@gmail.com of telefonisch 06-51 
94 91 23.

 

Beleef Armand & 
The Kik en Hilaria in 
Openluchttheater Mariahout
Spektakel voor jong en oud! Op donderdagmiddag tovert Hilaria je een 
heuse dol� jnenshow voor, en op vrijdagavond staan er niemand minder op 
het podium dan Armand en The Kik.

Als eerste in de wereld komt Hilaria 
met een mobiel bassin. De twee heren 
trekken met hun dieren door het land 
met een wervelende zeezoogdieren-
show en brengen zo hun ’zoutwater 
theater’ naar de mensen toe. En hoe! 
Hilaria tovert u een circusvoorstelling 
voor met veel muziek, visueel spekta-
kel, humor, veel vrijwilligers en 
schuimrubberen dolfijnen.
(do 20 aug, 14.30 uur)

 

Armand & The Kik
De bekendste Nederlandstalige biet-
band en ’s lands hardnekkigste pro-
testzanger bundelen hun krachten. 
Samen zijn ze de studio ingedoken om 
een album te maken dat deze zomer 
nog verschijnt. En met dit album ver-
schijnen ze in Openluchttheater Ma-
riahout!
(vr 21 aug, 20.30 uur)
Armand speelde al in diverse bandjes 
voordat hij in 1965 zijn eerste solo-
single uitbracht. In de zomer van 1967 

brak Armand door met het nummer 
‘Ben Ik Te Min’. De zanger staat sinds 
zijn vroege carrière bekend als pro-
testzanger. Maar er is ook een groot 
oeuvre naast zijn politieke en sociaal-
maatschappelijke teksten. 

The Kik
Neerlands bekendste Nederbietband 
The Kik brak door met de hit ‘Simone’. 
De afgelopen drie jaar toerde de band 
langs clubs en festivals en deed onder 
meer Lowlands en Parkpop aan, te-
vens waren zij de huisband van de De 
Wereld Draait Door. 

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. Beleef meer!

Horloge verloren
Op zondag 2 augustus ben ik, bij een val 
van mijn fiets in het centrum van Nue-
nen, een Tommy Hilfiger dameshorlo-
ge verloren, rechthoekig model met een 
bordeaux rood leren bandje. Indien u 
dit horloge gevonden heeft, kunt u  con-
tact met me opnemen middels tel. 040-
2844955. Joke van Overbruggen

Je buurt, straat of 
� at leuker, socialer 
en veiliger?
Burendag is een jaarlijks terugke-
rend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zater-
dag in september. Het is een dag 
waarop je gezellig samen komt en 
waarbij mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt.

Buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt. 
Dat kan op allerlei manieren. Denk 
aan: je buurt schoner en gezelliger ma-
ken, een spellendag organiseren, of 
een ‘heitje voor karweitje’ in je buurt, 
een sportactiviteit of ga gewoon gezel-
lig koffie drinken met elkaar. Voor 
meer informatie kijk op de website 
www.burendag.nl
Douwe Egberts en het Oranjefonds 
ondersteunen je daar graag in. Douwe 
Egberts zorgt voor de koffie. Bij het 
Oranjefonds kun je subsidie aanvra-
gen tot max. 450 euro (hier zijn wel 
regels aan verbonden).

Ondersteuning LEVgroep
Stichting LEVgroep ondersteunt het 
initiatief ‘Burendag 2015’ en wil wij-
ken, buurten en inwoners van Nuenen 
stimuleren iets te ondernemen op 25, 
26 of 27 september 2015. Je kunt bij 
LEVgroep terecht voor: Ideeën voor 
activiteit, ondersteuning bij de voor-
bereiding (stellen draaiboek beschik-
baar). Zo nodig advies bij het aanvra-
gen van geld bij het Oranjefonds (max. 
€ 450,-).
Wil je gebruik maken van deze LEV 
ondersteuning dan kun je terecht bij 
Paul Dekkers via tel 040-2831675 of 
paul.dekkers@levgroep.nl.

NMK zoekt 
versterking
Het Nuenens Mannenkoor is altijd op 
zoek naar nieuwe leden. Daarom star-
ten 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 Kloos-
ter. Belangstellenden kunnen gratis 
deelnemen.  Wel graag even aanmelden 
via nuenensmannenkoor@onsnet.nu.
www.nuenensmannenkoor-nb.nl



www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 14 en
en zaterdag 15 augustus 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen Vincent van Goghstraat 37

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Alléén op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus

DIEP
VRIES

399
HELE VLAAI

Hertog ijs
vanille
XXL-bak 1500ml
4.89

OP=OP

= 2.45 per XXL-bak

50%
KORTING Kruimelvlaai

met gele room 
per stuk
5.79

OP=OP

Warsteiner blik
tray 6x 33cl of 
tray 24x 50cl
5.13-27.36

OP=OP

= 2.57-13.68 per tray

50%
KORTING

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKENDEXTRA

ACTIES
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